บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่มีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ต้องพ้นจำกรำชกำรเนือ่ งจำกครบเกษียณอำยุรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม พ.ศ. 2563
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนรัฐมนตรี
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
นางสาวศิริรัตน์ ทิวะศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
นางสาววิริยา ไชยคุปต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นายกาพล พลาอุไรกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางอาศิรา สุสันหกนก
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
นายประเสริฐ บุญเรือง
ปลัดกระทรวง
นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ
รองปลัดกระทรวง
นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์
รองปลัดกระทรวง
นายธีรพงษ์ สารแสน
รองปลัดกระทรวง
นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นายพีระ รัตนวิจิตร
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นายประชาคม จันทรชิต
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นายนิสิต ชายภักตร์
ศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่
นายสันติ แสงระวี
ศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา
นายปัญญา แก้วเหล็ก
รองศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ลพบุรี
นายนพรัตน์ อู่ทอง
รองศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่
นายนรา เหล่าวิชยา
รองศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก
นางสาวนิติยา หลานไทย
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
นายเกื้อกูล ดีประสงค์
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี
นางสุคนธา ยะโอษฐ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ สานักอานวยการ
นางจามีกร นิภากุล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักอานวยการ
นางอวัสดา อรัญญะ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักอานวยการ
นางปัญญา รักการงาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
นางพัชนี นาคะนาท
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นายสุวรรณ ปลายแก่น
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นายวิชัย ผกผ่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสุนันท์ พวงงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางปภัสมนต์ วงศ์สุทธาวาส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
นางสาวปทุมพร อยู่คง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวเพ็ญนภา เรืองเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
นางวาสนา ภาคการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาววรีพรรณ วัชรางค์กุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักบูรณาการกิจการการศึกษา
นายกฤตพัฒน์ พิชัยวรุตมะ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นางสุวัฒนา ธรรมประภาส
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 4 สมุทรสงคราม
นางภภริญ ใจเขียว
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 6 ภูเก็ต
นางสุดใจ เหง้าเทศ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี
นางรัตนา ทูลกลาง
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 13 นครราชสีมา
นางสาวสุดา จุลเสวก
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 13 นครราชสีมา
นางสุกัญญา นุนพนัสสัก
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่
นายธงชัย ประกายสกุล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 18 นครสวรรค์
นางสาวสุกัญญา ชิณศรี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 11 สกลนคร
นางวารุณี ปิยะกุล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักอานวยการ
นางสุณี ธนโกเศศ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักอานวยการ
นางจินตนา ศิริจิตร
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา
นายสุเมธ จันทรชิต
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ลพบุรี
นางสาวอุไร ผุดพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักนิติการ
นางจุฑามาศ ทัศสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักนิติการ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นางพรอัญชลี พุกชาญค้า
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสรัสวดี มุกสิกบุตร
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
นายอนันต์ กัลปะ
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
นายสมาน บุตศรี
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
นายกนก ปิ่นตบแต่ง
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
นางสาวผุสดี เขตสมุทร
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
นายมนูญ บุญชูวงศ์
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
นายภูวนาท มูลเขียน
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
นายศราวุธ อรรถานุรักษ์
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
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ชื่อ - สกุล
นายเสถียร รุกขพันธ์
นายชัยณรงค์ แสงคา
นายภิญโญ จันทรวงศ์
นายดาลัน นุงอาหลี
นายสุดใจ มอญรัต
นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง
นายวีระพงศ์ เดชบุญ
นายทวีป ฉิมไทย
นายบุญสนอง พลมาตย์
นายสมาน แก้วคาไสย์
นายอะเดช มุทะจันทร์
นายกริช นุ่มวัด
นางปัญญ์ประคอง สาธรรม
นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี
นายไมยมิตร ป้องวิชัย
นางพูลทรัพย์ หินอ่อน
นางนิภาภรณ์ พิณเมืองทอง
นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ
นางอัจฉนา มุลิ
นายพิชัย บุญเพ็ง
นางสาวปรียาภรณ์ เสริมศรี
นายชัยรัช ปลิวมา
นางวันเพ็ญ ศิริคง
นายสมนึก ดาดี
นางดารณีย์ พยัคฆ์กุล
นายสิริภาส สิริวุฒิโชติ
นางสมสมัย วัชรินทร์รัตน์
นางธนินี การปลูก
นายเจริญ กองโตกลาง
นางวรรณวิภา สมรภูมิ
นางศรีรัตน์ บุญศรี
นายสมหมาย แก้วกันหา
นางสาวสุวรรณ อินตนันตระกูล
นายสุเทพ วงษ์เณร
นางกาไล คล้ายวงศ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
รองศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
รองศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
รองศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
รองศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
รองศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาแพงเพชร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ชื่อ - สกุล
นางสรัลชนา ชื่นใจชน
นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ์
นายสมชัย กาโน
นายประหยัด เงินใส
นางอรอนงค์ ชั่งใจ
นายภูริภัทร มุขประดับ
นายอัตถสิทธิ์ นาวะลี
นางอารี แก้วสถิตย์วงศ์
นายดารง มูลรัตน์
นายกิตติพศ ศิริสูตร
นายสมโพธิ์ มิฆเนตร
นายพนัส พรมด้าว
นายธามรงค์ ไกรรัตน์
นางฤชุทัย ไชยขาว
นางอัจฉรา วงษ์ใหญ่
นางวันทนีย์ ขาวผ่อง
นายสุคิด พรฆัง
นายเจริญ ชูภักดี
นายประยุทธ ละม้ายแข
นายมนตรี ก้องเวหา
นางประไพวัลย์ พิริยชูสิทธิ์
นายพิชิต บุตรศรีสวย
นายเชาว์ จันทนา
นางสาวไพรินทร์ ตันสุริวงศ์
นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ
นางอัญชนา อินทุรัตน์
นางผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ
นางวลีวัลย์ ศรีสุขใส
นางกิ่งดาว กาทุ่ง
นายไพโรจน์ รัชฎาศรี
นางบุญรวม ศรีสร้อย
นางสาววันเพ็ญ ทองทิว
นางตรีรณา เตโชทัยวณิช
นางสาวกัญชพร ศรีเมือง
นายภิษภณ ภูษินันตกุล

ตำแหน่ง - สังกัด
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
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ชื่อ - สกุล
นางน้าทิพย์ สืบสาย
นางพชรภัทร สรรพสาร
นางจรัสศรี พรหมกลิ่น
นางอรุณี ปลื้มวีระจิตต์
นางพิรีภรณ์ กุลชนะพิฑูรย์
นายอานิน สุขณะล้า
นายวันชัย สนปี
นางมารศรี ขันธควร
นายธานี ชาตินันทน์
นายอดิศักดิ์ มนตรี
นายพรชัย ไชยวิเศษ
นางอัญชลาภรณ์ เนตรดุลย์
นายสมยศ แก้วสว่าง
นายพิภพ พัฒชนะ
นายประมวล เศรษฐี
นางธาริณี รัตนพล
นายชูชาติ จันคลัง
นายธงชัย พาอ่อนตา
นายสมรส มั่นยืน
นางชญาภา สมิทธิบุญญเดช
นางมาลา ชาตินันทน์
นางสาวดวงเพชร์ นาคเกษม
นางกฤษติญา ชะนะราช
นายวัชรพงศ์ ไชยศร
นายสมาน บุตรภักดิ์
นางสุดารัตน์ จานงค์ศรี
นางจินดา สุวรรณพฤกษ์
นางสาวนิตยา คล้ายแก้วสกุล
นางกัลยา เทียนกล่า
นายปราโมทย์ ถึงสุข
นางสาวสิริพรรษ์ แผ้วพลสง
นายวิษณุ คาวัจนัง
นางสนธยา กุศลล้า
นางศรีประนอม จันทร์เพ็ง
นางกลีบจันทร์ เจริญสุข

ตำแหน่ง - สังกัด
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาปาง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
นิติกรชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
นิติกรชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
นิติกรชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาพูน
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาแพงเพชร
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสาวศิริพร นิลรัตน์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
นางสมคิด คงมิยา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
นางไฉน แกล้วกสิกิจ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
นายภูวไนย อินไชยา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
นางอัจฉรา เกิดมงคล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
นางสาวอาไพ ชูชมงาม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
นางสวลีภิรมย์ เสือสา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอานาจเจริญ
นายเด็จดวง วรรโณมัย
นิติกรชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
นางขวัญรัชนี อินทรวิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
นายชาย มะลิลา
รองเลขาธิการ
นายมณเฑียร โสภณ
นิติกรชานาญการพิเศษ กลุ่มวินัยและนิติการ
นางพรทิพย์ กล่อมแสง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบและทะเบียนประวัติ
นางสาวประภา นิ่มนวล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ หน่วยตรวจสอบภายใน
นางวีณา พิกุลเวชช
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มวินัยและนิติการ
นางวิไล ปราโมช ณ อยุธยา
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
นายเฉลิมชัย วาสะสิริ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ
นางสาวเมชวิน พุ่มมาลี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นางแวเสาะ แตมามุ
ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอเมืองปัตตานี
นางบุปผา ภิรมย์พันธุ์ภักดี
ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอตากใบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เลขาธิการ
นางสาวปาริชาติ เย็นใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กลุ่มแผนงาน
นางญาณิศา สุขอุดม
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นางสาวสุจริยา พุ่มไสล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นางสาวชุติมา นันทะวงษ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางพนอ ธรรมเนียมอินทร์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางกานดา โสนน้อย
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ กลุ่มการคลัง
นางสาวสุนีย์ ฉัตรวัฒนานนท์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวสุทิศา ชุณหเรืองเดช
นักวิชาการศึกษาชานาญการ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ

7
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
10 นางปนัดดา สังสกฤษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กลุ่มการคลัง
11 นางอาจิณศรี ปัญญวรรณศิริ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน กลุ่มการคลัง
12 นางสาวสวรรค์ พลฉกรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน กลุ่มการคลัง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1 นายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์
ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดเลย
2 นายโกวิท สละชั่ว

ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

3 น.ส.ดารัตน์ กาญจนาภา

ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

4 นายบุญทรง จิโนเป็ง

ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดลาปาง

5 นายมนตรี ลิมาภิรักษ์

ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

6 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

7 นางคณิต สีบุญเอียด

รองผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดระนอง

8 น.ส.วราภรณ์ เร่งทอง

รองผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

9 ว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม

รองผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

10 นายอรรณพ ผิวขา

รองผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดกระบี่

11 นายจาเริญ มูลฟอง

ผู้อานวยการสถานศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

12 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์

ผู้อานวยการสถานศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

13 ว่าที่ ร.ท.ชานาญ เรียนเลิศอนันต์

ผู้อานวยการสถานศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

14 นางณัฐกัญญาธ์ กานต์การันยกุล

ผู้อานวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

15 นายสมชาย อนันต์สุวรรณชัย

ผู้อานวยการสถานศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

16 นายกุศลศักดิ์ ณ รุณ

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอน้ายืน สานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

17 นายเกรียงไกร ซิ้มเจริญ

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอพระประแดง สานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ

18 นายเกษม หะยียามา

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอมายอ สานักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

19 นายขจร ราชูโส

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอหนองหาน สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

20 นายคาพันธ์ สุพรมอินทร์

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอด่านซ้าย สานักงาน กศน.จังหวัดเลย

21 นายจรูญ แสงสาคร

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอเขื่องใน สานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

22 น.ส.จิดาภา เปตามานัง

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอบ้านดุง สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

23 นางชนานัญ สุดโต

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอภูพาน สานักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร

24 นายชัยศิริ จิรอนันต์อนวัช

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอบ้านคา สานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

25 น.ส.ณัฐชยารัตน์ ชูมีวศิน

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอลาดหลุมแก้ว สานักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

26 นางดารณี คณาเขว้า

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอภูเขียว สานักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

27 นายดารง เกิดอุดม

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอเคียนซา สานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

28 นายดารงศักดิ์ บุญลา

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอม่วงสามสิบ สานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

29 นางดุษฎี ดวงจาปา

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอบรบือ สานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

30 นายตะวันฉาย เรืองศรี

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอโพนนาแก้ว สานักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร

8
ที่
ชื่อ - สกุล
31 นายทวีศักดิ์ แย้มพราย

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอสันกาแพง สานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

32 นายธัชชเวชช์ จาปาเทศ

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภออุทุมพรพิสัย สานักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

33 นางนงนุช ถาวรวงศ์

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภองาว สานักงาน กศน.จังหวัดลาปาง

34 นางนรา ขันธปราบ

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอพรหมพิราม สานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

35 นางนวลฉวี ภูดิน

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอเมืองอุดรธานี สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

36 นางน้าค้าง สีเดือน

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอเกาะช้าง สานักงาน กศน.จังหวัดตราด

37 นายนิวาส หล้าเต็น

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอแม่ริม สานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

38 นายบรรจบ ธรรมสมบูรณ์

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอเวียงสา สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน

39 นางเบญจมาศ สระทองหย่อม

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอโพทะเล สานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

40 นายประเมิน ปรีชพันธ์

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอเมืองอุทัยธานี สานักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

41 นายประวิทย์ กองสุดใจ

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอท่าใหม่ สานักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

42 น.ส.ปรียา วรรณฤทธิ์

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอสารภี สานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

43 นายพงษ์ศักดิ์ ชัยยา

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอแม่สะเรียง สานักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

44 นางพรทิพย์ ศิริแตง

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ สานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร

45 นายพัฒนา ปู่วัง

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอเมืองหนองคาย สานักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

46 นายพานิช ศรีงาม

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอพระนครศรีอยุธยา สานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

47 นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอตะโหมด สานักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

48 นายไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอโคกสาโรง สานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

49 น.ส.ภวังรัตน์ สราญรมย์

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอลานสัก สานักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

50 นางภัทราพร ศรีพลอย

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอศรีมโหสถ สานักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี

51 นายมงคล จองลีพันธ์

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอศรีสงคราม สานักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

52 นายมนัส มะโน

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอท่าวังผา สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน

53 นายมุลรียา หะยีนุ

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอเจาะไอร้อง สานักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

54 นางยุวนิตย ประสงค์สุข

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.เขตปทุมวัน สานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร

55 น.ส.รสรินทร์ ดุษดินทร์

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอเมืองตาก สานักงาน กศน.จังหวัดตาก

56 นายรัตนชัย อ้นเจริญ

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอกาญจนดิษฐ์ สานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

57 น.ส.ลลินทิพย์ ศุภพฤกษ์

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอเมืองภูเก็ต สานักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

58 นายวรวุฒิ จริยภัครติกร

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอบางแก้ว สานักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

59 นายวรวุฒิ หุนมาตรา

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอชะอา สานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

60 น.ส.วริศรา คานึงธรรม

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอบางซ้าย สานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

61 นายวิเชียร คาเสนา

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอรัตนบุรี สานักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

62 นายวิทยา คชสิทธิ์

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอเมืองพังงา สานักงาน กศน.จังหวัดพังงา

63 น.ส.วิมลรัตน์ ภูริคุปต์

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.เขตหลักสี่ สานักงาน กศน.กทม.

64 นายวีระพงษ์ นนทะคูณ

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอคาม่วง สานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
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ชื่อ - สกุล
65 นางศรีอัมพร วัชรกุลเศรษฐ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอภูสิงห์ สานักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

66 นายสมบูรณ์ พจนา

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอเจริญศิลป์ สานักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร

67 นางสมพร อ่อนละออ

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอพนมทวน สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

68 นางสุพิณ เปี่ยมชาโต

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอบ้านไผ่ สานักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

69 นายสุเมธ มีเกียรติ

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอเขาสมิง สานักงาน กศน.จังหวัดตราด

70 นายสุรัตน์ ปุณะตุง

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอดอนจาน สานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

71 นายสุริยันต์ เรืองมนตรี

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอพลับพลาชัย สานักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์

72 นายเสรี ทิพจรูญ

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอเสนางคนิคม สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ

73 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอตระการพืชผล สานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

74 นางอรสา โพธิ์ทอง

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.เขตธนบุรี สานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร

75 นางอัชญา แจ่มถาวร

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอเมืองสุพรรณบุรี สานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

76 นางอัมพร ฟ้าสาร

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอเชียงกลาง สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน

77 น.ส.อาภรณ์ ช่างเกวียน

ผู้อานวยการสถานศึกษา กศน.อาเภอแจ้ห่ม สานักงาน กศน.จังหวัดลาปาง

78 นางเกษร อยู่ประเสริฐ

ครู กศน.อาเภอโพธิ์ทอง สานักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง

79 นายคานึง กลสรร

ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

80 นางจันทิมา ชินะประพัฒน์

ครู กศน.อาเภอเมืองสมุทรปราการ สานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ

81 น.ส.จิตรา ถันอาบ

ครู กศน.อาเภอดาเนินสะดวก สานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

82 นายฉัตรชัย พละเดช

ครู กศน.อาเภอเมืองสุพรรณบุรี สานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

83 นางเฉลิมลักษณ์ เต็มภาชนะ

ครู กศน.อาเภอเฉลิมพระเกียรติ สานักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

84 น.ส.ณิชาพัชร์ พูลขันธ์

ครู กศน.อาเภอด่านขุนทด สานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

85 นางดวงใจ ศรีเปารยะ

ครู กศน.อาเภอเมืองอุดรธานี สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

86 นางทิพวัลย์ ศรีนวล

ครู กศน.เขตบางเขน สานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร

87 นายธนาภัทร รอบจังหวัด

ครู กศน.อาเภอเมืองพิษณุโลก สานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

88 นางบุษบา กิติจันทรโรภาส

ครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

89 นางปราณี ศรีวิเชียร

ครู กศน.อาเภอศรีประจันต์ สานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

90 นางพัชรี ภู่พุ่ม

ครู สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก

91 นางพิมรา นุชเจริญ

ครู อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

92 นายพีระชัย มาลินีกุล

ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

93 นายไพโรจน์ ขุนทอง

ครู กศน.อาเภอบ้านโป่ง สานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

94 นางยุพา จันทรคาภู

ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลาปาง

95 นางรวีวรรณ จันทร์อยู่

ครู กศน.อาเภอเมืองภูเก็ต สานักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

96 น.ส.วรรณธนา ชูหน้า

ครู กศน.อาเภอศรีสาโรง สานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย

97 นางวาสนา จันทร์บุตร

ครู กศน.อาเภอเมืองสงขลา สานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

98 นางวิมลมาศ ทิพย์ประเสริฐสิน

ครู กศน.อาเภออุทัย สานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง - สังกัด

99 นางวิไลวรรณ สุนทรีประสิทธิ์

ครู กศน.อาเภอเมืองราชบุรี สานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

100 นางศรีสมรัตน์ แซ่ปึ่ง

ครู กศน.อาเภอเมืองนราธิวาส สานักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

101 นางศศิกาญจน์ เพชรทอง

ครู กศน.อาเภอสากเหล็ก สานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

102 น.ส.สมทรง นิลน้อย

ครู สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก

103 นางสมสง่า นาคะเสงี่ยม

ครู กศน.อาเภอกุฉินารายณ์ สานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

104 นางสมสมัย เมืองแก้ว

ครู กศน.อาเภอกงหรา สานักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

105 นายสาธิต เจรีรัตน์

ครู สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก

106 นายสินรัตน์ แก้วนิยม

ครู อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

107 นางสุกัญญา มะโนน้อม

ครู กศน.อาเภอเมืองลพบุรี สานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

108 น.ส.สุจิตร์ บานเย็น

ครู กศน.อาเภอเมืองกระบี่ สานักงาน กศน.จังหวัดกระบี่

109 นางสุทิพย์ เตชะอินทร์

ครู กศน.อาเภอเมืองจันทบุรี สานักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

110 นางสุนีย์ ธาตุทอง

ครู กศน.อาเภอเมืองเชียงใหม่ สานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

111 นางสุวิมล ศุภพิมล

ครู ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว

112 นายแสง โตศรีสวัสดิ์เกษม

ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

113 นางอรพร ผลกิจ

ครู กศน.อาเภอบางแพ สานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

114 นางอามร พันธนียะ

ครู กศน.อาเภอเมืองสงขลา สานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

115 น.ส.เอมอร บริบูรณ์

ครู กศน.อาเภอพระนครศรีอยุธยา สานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

116 น.ส.ทัศนีย์ ด่านพัฒนามงคล

ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

117 น.ส.นิตยา มุขลาย

ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

118 นางยุพา กิตติดุษฎีธรรม

ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ

119 น.ส.ราตรี ตันทวานิช

ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

120 น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล

ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง

121 นายอนันท์ เฟื่องทอง

ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

122 น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์
123 นายเชิด แดงตะนะ

บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อาเภอห้วยยอด สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง

124 น.ส.ลัดดาวัลย์ กาศสนุก
125 น.ส.วรนุช เจริญสุข

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ กลุ่มอานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดแพร่

126 นางวันเพ็ญ ปาณะจานงค์
127 ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล

บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด สานักงาน กศน.จังหวัดตราด

128 น.ส.อารีรักษ์ พ่วงพานทอง
129 นายอรุณ คาแป้น

บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี สานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าพนักงานห้องสมุดชานาญงาน ห้องสมุดประชาชนอาเภอเวียงป่าเป้า สานักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

บรรณารักษ์ชานาญการ ห้องสมุดประชาชนอาเภอคลองหลวง สานักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงาน กศน.จังหวัดตาก
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอพระพรหม สานักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ชื่อ - สกุล
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
นางกมลทิพย์ เมฆพุก
นางสาวสุนันท์ เอื้อเชิดกุล
นายดุสิต ทองสลวย
นางสาวจักษณา อธิรัตน์ปัญญา
นางสาวดวงจิต จงวนิช

ตำแหน่ง - สังกัด

รองเลขาธิการ
ผู้อานวยการสานักอานวยการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักนโยบายและแผนการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักประเมินผลการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักอานวยการ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
นายณรงค์ แผ้วพลสง
เลขาธิการ
นายพีระพล พูลทวี
รองเลขาธิการ
นางปัทมา วีระวานิช
รองเลขาธิการ
นายจินศิริ พุ่มศิริ
ผู้อานวยการสานักอานวยการ
นายอธิปไตย โพแตง
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
นายชัยมงคล เสนาสุ
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ
ผู้อานวยการสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
นางกิตติยา ศิริจารุภัทร
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
นางสิลาณี ภูริวัฒนกุล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักความร่วมมือ
นางสุนันทา พลโภชน์
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ สานักอานวยการ
นางศิริรัตน์ หวังศักราทิตย์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
นางนภัสนันท์ ตราชู
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
นายอารัญ อู่เงิน
นายช่างโยธาอาวุโส สานักอานวยการ
นางนิตยา นุชนารถ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักความร่วมมือ
นายวิสันติ์ ชมชื่น
นายช่างเขียนแบบชานาญงาน สานักอานวยการ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นายวิทูร กิจเครือ
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
นางธีลาพร คงฉิม
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
นางสาวศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธผูยา
้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพแกลง
นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
นางสุภาณี แสงอินทร์
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
นายสนธยา จันทร์สมบูรณ์
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
นายสมเจตน์ พรหมบุญตา
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
นายวัฒน์สัณห์ วังสาร
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพปัว

12
ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อ - สกุล
นายวรเวทย์ บุญมา
นายสมยศ ตรีเพ็ชร์
นายสมรัก ภาชีทรัพย์
นายจรินทร์ หลังสัน
นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์
นายบัณฑิต สมจิตร
นายสมชาย จันทร์อินทร์
นายสุคนธ์ แก้วแท้
นายอนันติ์ ลิ่มเชย
นายโฉม บุญจันทร์
นายเจริญ เชื้อเมืองพาน
นายพนม เขียวนาคูปภา
นายดุสิต สะดวก
นายพิศ หมอยาดี
นายอรัญ สิงห์คา
นายมนัส ชูเวช
นางสาวปัญฑารีย์ สาราญศิลป์
นายประสาร พันธ์ลิมา
นายสาเริง สุขสวัสดิ์
นายพิเชฏฐ์ หลั่งทรัพย์
นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์
นายมนตรี หาเรือนทรง
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
นางเมธิณี บุญเอกบุศย์
นายเจนวิทย์ บุญช่วย
นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ
นายสันทัด พงศ์พัชราพันธุ์
นายจีระพงษ์ แสงวณิช
นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์
นายสุรพล วรินทร์เวช
นายชวลิต พึ่งโภคา
นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ
นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์
นายสุรเดช สมศรีโย
นายอนันต์ โดรณ

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพวังน้าเย็น
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพสตึก
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
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ชื่อ - สกุล
นายนิยม แสงวงศ์
นายการุญ พรหมประกอบ
นายวิทยา ประสมศรี
นายวิเชียร ประเสริฐสกุล
นายศุภพิสิษฐ์ ไกรศรวัชร
นางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร
นายเอกชัย แสงมณี
นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ
นายศิริพงษ์ คุณากรพันธุ์
นางสาววิลาวัณย์ เลิศวีระวัฒน์
นางอุบล สารากิจ
นายสมศักดิ์ แพรกม่วง
นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ
นายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์
นางวรรณา โกสิยาภรณ์
นายจีรพัฒน์ เจี้ยมกลิ่น
นายปริวัฒน์ ถานิสโร
นายประภากร วัชราคม
นายสมบูรณ์ ชดช้อย
นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
นางสาธิตา ทันตเวช
นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
นายประทีป บินชัย
นายอิสมัน อิสสะมะแอ
นายสาเริง ชูสุข
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง
นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์
นายถนอมศักดิ์ นะโรภาส
นางมลิวัลย์ อินทมาตย์
นายชุมพล ขัดเกลา
นายคนึง อ่อนเหลือ
นายสมพงศ์ พลับทอง
นางศุภานัน สุวรากรกุล
ว่าที่ร้อยตรี จาเริญ ต้นสุวรรณ
นายโชคชัย นพเทาว์

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รองผู้อานวยการวิทยาลัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพแกลง
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพตรัง
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
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ชื่อ - สกุล
นายสมจิตต์ เชื้อบุญมี
นางชมพูนุท นาภา
นายเอกชัย สวัสดิรักษา
นายสมจิตร พันธไชย
นายปรีชา บุตรเวช
นางพิณทิพย์ กมลทิพย์
นายนิกร กาเลี่ยง
นายอานุ มิ่งมณี
นายภัทระ พนัสอาพล
นายจิตติพร ชาตะปัทมะ
นายวิศิษฎ์ ดวงหัสดี
นายโกเมศ โตอินทร์
นายทองกาเนิด พิชิตรณชัย
นายเสนาะ กาศเกษม
นายมิตรจิตร ทะโรงอาด
นายสารวย ยอดเยี่ยมแกร
นายสินธุ์ มังคลาด
นายประยุทธ ศิริอานาจ
นายอภิสิทธิ์ เลขาตระกูล
นายวุฒิชัย กางกรณ์
นายสิทธิชัย สนุ่นพิทักษ์
นายสุคนธ์ สุคนธรัตนสุข
นายอัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์
นายธีระ แพ่งประสิทธิ์
นายบวร ขจรศิลป์
นางยิ่งภัสสร พิมพิสัย
นายสนธิต ดาโรจน์
นายชัยรัตน์ ชาญวิรัตน์
นายสราวุธ สุดสงวน
นายทินกร อักษรพิมพ์
นายเฉลิมชัย สุภานันท์
นายสมชาย ขวัญเจริญ
นายศุภกร ปานแจ่ม
นายเกิมแก้ว จุ้ยชุม
นายสมหมาย รอดเนียม

ตำแหน่ง - สังกัด
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคตราด
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

15
ที่
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

ชื่อ - สกุล
นายเจด็จ สนองคุณ
นายอัครินทร์ สุขมา
นายบรรจง สุรพุทธ
นายสมยศ แก้วประทุมรัสมี
นายสุวิทย์ ทวีทรัพย์
นายอุดมศักดิ์ มีสุข
นายธนิต สุยจิว
นายองอาจ ร่มโพธิ์ชี
นางสุมนา หงอสกุล
นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์
นายผ่องชัย ไทยหอม
นายวิโรจน์ จันทรมณี
นายปกรณ์ ฉายถวิล
นายเริงศักดิ์ ใจสาราญ
นายเรืองเดช ตันติวุฒิพงศ์
นายสุชาติ โพธิ์รัง
นายประวิทย์ จันทโร
นายบัญญัติ อรุณานันท์
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์
นายชูศักดิ์ เปาอินทร์
นายธานี กิ่งศักดิ์
นางประภารัตน์ วงศ์ศักดา
นางสุภาณี ภารพบ
นางกนกพรรณ โสมาศรีสวัสดิ์
นายรอมลี เจะเฮาะ
นายจุฬา โหรวิชิต
นางดารณี ขุนโขลนสถาพร
นางสาววิภา สามสุวรรณ
นางอัชฌพร อังกินันทน์
นายกฤติภณ เผดิมดี
นายสมชาย วณารักษ์
นายจงศักดิ์ ทยานิธิกุล
นายวิทยา ใจวิถี
นายชาตรี ชนานาฎ
นายประพนธ์ จุนทวิเทศ

ตำแหน่ง - สังกัด
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคเลย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างลาปาง
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รองผู้อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์

16
ที่
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

ชื่อ - สกุล
นายปันชัย สุขทั้งปี
นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์
นางศศิธร กุลสิริสวัสดิ์
นางอัมพร พีรพลานันท์
นางนวรัตน์ เจริญธนกุล
นางสาวนันทินี หงส์ศิริพร
นางพัชราวลัย เพชรพิพัฒน์
นางริสา ทองชื่น
นายสมชาย เมืองมา
นายสมพงษ์ สุวรรณโณ
นายสุรพงษ์ สายทอง
นางวิไลวรรณ โซ่มาลา
นายสุริยัน เจริญจิต
นางธัญญารัตน์ รอถ้า
สิบโท บารุง ขาวสง่า
นางสาวอรนุช ปรงแก้ว
นายทีปกร เกิดกล้า
นายมนตรี เทียนเล็ก
นายวิรัตน์ ศรีวิไล
นายเศวต ผดุงกิจจานนท์
นายณรงค์ ศักดิ์รัตนอนันต์
นายปรีชาชัด เมฆาวรรณ
นายวินัย คงประเสริฐ
นางสุริศา ฉลาดแพทย์
นางเกศนี ชนะสงคราม
นายบุญรักษ์ ฉายศิริวัฒนา
นายประสิทธิ์ ศรีเชื้อ
นางราศรี นามโชติ
นายวันชัย เพชรน้อย
นายเอกศักดิ์ อินทร์เตรียะ
นายเชาวลิต บุญขันธ์
นางสาววันทนีย์ เหล่าวิทวัส
นายสมเกียรติ กลิ่นหอม
นางสายสมร แคฝอย
นางจิราภา สุวรรณกนิษฐ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์
ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ครู วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ครู วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ครู วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ครู วิทยาลัยการอาชีพตรัง
ครู วิทยาลัยการอาชีพตรัง
ครู วิทยาลัยการอาชีพตรัง
ครู วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ครู วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ครู วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ครู วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ครู วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ครู วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ครู วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ครู วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ครู วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

17
ที่
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

ชื่อ - สกุล
นางสมปอง คงทอง
ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ พูลฉนวน
นางพุริดา มานะกิจ
นางกัญญา บุญศิริ
นางสาวสุวรรณี สินไสววงศ์
นางภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
นางอัญญรัตน์ สุขสิงห์
นางศิริเพ็ญ บุตรเวช
นายเสนีย์ เทพสุคนธ์
นางอัญชลี อยู่ทับ
ว่าที่ร้อยโท มนตรี ปทุมมาศ
นางสมพิศ สัตตวัชราเวช
นางพรรณี เปี่ยมญาติ
นางกลั่นทิพย์ ไส้เพี้ย
นางกุลนิษฐ์ เชื้อแหลม
นางชไมพร พลเพ็ชร
นางสาวนงเยาว์ กาญจนภูมิ
นางวารุณี ผการัตน์
นางสุพัตรา ทองธรรมชาติ
นางกุลทิพย์ เมืองโคตร
นางเพ็ญศรี เศรษฐชัย
นางศรีวิบูลย์ เจียวก๊ก
นายสมนึก ช้างพิงงา
นางโสภา ช้างพิงงา
นายอาวุธ ลุ้งใส้
นางเอมอร กาพย์เกิด
นางขนิษฐา พลอยประดับ
นายธนบุตร ปิยะพันธุ์
นางเบ็ญจางค์ อู่สุวรรณ
นางมาลินี นวนอนันต์
นายสมยศ เจริญศิลป์
นายคานึง หนูดาษ
นายบรรดาศักดิ์ รัตนวงศ์สวัสดิ์
นายสมศักดิ์ บุญให้
นายจรัญ เกตุสาลี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ครู วิทยาลัยการอาชีพปัว
ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ครู วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ครู วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชาราบ
ครู วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ครู วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ครู วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง
ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ครู วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
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ที่
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

ชื่อ - สกุล
นางฉลองศรี สิทธิดารง
นายมนตรี ยวงเงิน
นายสมชาย หอมจาปา
นายสุรพล กันจาด
นางอรษา ทองเด็จ
นายอารักษ์ มงคลนิมิตร
นายพีระวิทย์ แก้วเสียงเล็ก
นางเพ็ญศรี โรจนวงศ์
นางวรรณณี อัดสูงเนิน
นายศุภดิถี ชุมพล
นายศุภวัฒน์ ปากเมย
นายสมชาติ ธูปพนม
นายสุริยะ ลมลอย
นางสาวเจรวรรณ เจริญสุข
นายนรินทร์ นักฟ้อน
นายประนม ศรีฟ้า
นายพาวุฒิ นุ้ยเพชร
นายอัชวัต เชาว์วาทิน
นางกรวรรณ เชื้อเมืองพาน
นางจงประนอม ศรีพรหมมา
นายโชติ นุชม่วง
นายภาดา ศรีแพนบาล
นายสนชัย ผดุงกิจ
นางสุพัตร มูลเมือง
นางจินตนา สีนวล
นางธัญลักษณ์ อุยสุย
นางสาวนุชจรี เสาวภาคย์
นางวนิดา ช่วยออก
นายวิทยา ภู่อภิรักษ์
นายวิรัตน์ ทองคา
นายสุนันท์ ช่วยนวล
นายโชติกร ทาหะพรหม
นายสุรสิทธิ์ แจ่มใส
นายชัย จารัสบุญ
นายประเวทย์ ใจฝั้น

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
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ที่
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

ชื่อ - สกุล
นายวาทิต บัวแสง
นางสุกัญญา ใจฝั้น
นายปราโมทย์ สหายรักษ์
นายวิเชียร บัวชื่น
นายวิระ จันทนุพงศ์
นายสาราญ นาคเกลี้ยง
นายสุนทร บูรณ์พงษ์ทอง
นายไสว เลื่องสีนิล
นายอุปกรณ์ พูลปาน
นายพรโรจน์ เจษฎาบัณฑิต
นายวิชัย เกตุถาวร
นางสุภัทรา แก้วเจริญ
นายพรพิทักษ์ ซ่าอินทร์
นางเพชรินทร์ สมสะอาด
นายสนิท แสนรัมย์
นายสวัสดิ์ กลับทับลังค์
นางสาวสุพจน์ ยิ่งรุ่งโรจน์
นายภคนัท คงภัคบวรภพ
นายวศิน รวมสุข
นางสาวศรีเพ็ญ มะโน
นางจินตนา ศิริธรรม
นางวัลประภา อ้นสุวรรณ
นางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ
นายพิเชษฐ์ จินตสูต
นายเยี่ยม คชรัตน์
นายวิโรจน์ จรูญศรีสวัสดิ์
นายศักดิ์ชัย เอี่ยมฐานนท์
นางสมนึก รัตนวิมล
นางจันทนา ภู่บัวเผื่อน
นายนันทวัต พรมจวง
นายประสงค์ จิตรารัชต์
นายคมกริช นาคะศิริ
นายวีระศักดิ์ ยอดปรีดา
นายสมโชค แสงสุข
นางอรัญญา ศีลสัตยาวงศ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
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ที่
289
290
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300
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307
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310
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312
313
314
315
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321
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ชื่อ - สกุล
นายโอภาส ทิมภักดี
นายชัยบัญชา ปลาคา
นางสาวปราณีต สาลีเกิด
นางลัชนา ศศิภัทรกุล
นางวราภรณ์ สมอินทร์
นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย
นางสุทธรา เตือนธรรมรักษ์
นายสุทิน กาบังกาย
นายทองเพียร สีถากาล
นางธัญญา คงนวลอินทร์
นางพิมพ์ปวีณ์ ศุภวิบูลย์
นายไพบูลย์ สุมนนอก
นายมนต์ศักดิ์ วิชาเทพ
นางรัตนา สาเภานนท์
นายธงชัย นัดที
นายพงษ์ศักดิ์ สังขยานนท์
นายบุญลือ พิณแก้ว
นายประพัฒน์ ปานนิล
นายประดิษฐ์ กองผัด
นายพิเชษฐ ประจงทัศน์
นางไมตรี มณีล้า
นางสาวยุพา ชื่นเนียม
นายวิชัย ทองปวงทิพย์
นายพยนต์ นุ่มอุรา
นางสาวศรีสุดา นามเมือง
นางสาวศิริพันธรัตน์ วัฒนโยธิน
นางกณัฐฐา ภัคโชตานนท์
นางรัชนีย์ เดชคง
นายเศวต ฉายาบล
นางสมศรี ประธานราษฎร์
นางสิริเพ็ญ ชลเทพ
นายเจนศักดิ์ รัตนลัมภ์
นายนครชัย พิมศร
นางสาวภัทร์พิชชา วรพิมพ์รัตน์
นายสมศักดิ์ กาฬวงศ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
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ชื่อ - สกุล
นายสมศักดิ์ มงคลถิ่น
นางกอดิเย๊าะ ใจห้าว
นายนุกูล อินทมโน
นายปรีชา ทองมาก
นางศรธนวรรณ์ จิระพันธุ์
นายศิริศักดิ์ ใจห้าว
นายสุพจน์ มณีโชติ
นายสุพิศ เพ็ชราการ
นายโชติ โสบุญ
นายประดับ แก้วพิบูลย์
นางปุญญพัฒน์ แก้วพิบูลย์
นายสามารถ บารมี
นายอนันต์ สาเร็จ
นายเกษม ต่ายเกิด
นายทวี กันทะสอน
นางสุกัญญา สาตนุรักษ์
นางอัญชลี ทองสมัคร
นางอาไพ บุญเต็งชาญ
นายมานิตย์ กล่าวปิยะภมรกุล
นายถวิล โสขุมา
นางสาววาสนา ตังอาพรรณ
นายสาราญ สุธรรมแปง
นายกิตติศักดิ์ พรหมวิเศษ
นายบุญธรรม ลั่นซ้าย
นายสัญญา ฉิมรักแก้ว
นายดิเรก ม่วงงาม
นายเอนก สัตยพงศ์
นางสาวจิตติกาญจน์ เสรีรัตนาคร
นายวสันต์ คาเพราะ
นายสิทธิพร พลศรี
นายณัฏฐพงศ์ ศิโรโรจน์
นางรัตภา จิตรรัตนะสมบัติ
นายศักดิ์ดา กิ้มบัวทอง
นางศุภลักษณ์ แสนยาพันธุ์
นายกฤษณะ แจ่มโสภณ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
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ชื่อ - สกุล
นายทวีศักดิ์ คี้สุคนธ์
นายธนภณ ใจอุ่น
นายนัฐวุฒิ ชนะศุภโชค
นายประเสริฐ สุขเกษม
นายอภิวัติ งามสม
นางอุราวดี ทันตานนท์
นางจิราภรณ์ นพคุณสถิตย์
นางศศิมา พรอินทร์
นายสมพงษ์ ผลผาด
นางสาวสุวิมล มูลศรีติ
นางอรทิพย์ แก้วไชย
นายเกียรติศักดิ์ ศิริฤทัยวัฒนา
นางสาวจันทร์ศรี ดนูนาถ
นายจิรเมธช์ กลิ่นบัว
นายชัยพร ดอนกลาง
นายณราชัย แสงพันธ์
นางทรงพร บารุงศรี
นางศุภรัตน์ เทียบลม
นางสิรินาฏ สมนักพงษ์
นางสุธาทิพย์ เมฆพัฒน์
นายกริช แก้วกระจ่าง
นายจรูญ กองบุญธรรม
นายเทพหัสดิน นิลนามะ
นายธีรศักดิ์ เลิศศึกษากุล
นายประศาสตร์ ผลสว่าง
นายภูมิพัฒน์ เรืองชา
นายวีระพล พงษ์บริบูรณ์
นายศุภชัย ตันติพัฒนานนท์
นายศุมิตร นามโสม
นายสมชาย สกุลเทวัญพิทักษ์
นายสมนึก วรรณพันธ์
นายสายยน อ้อนสูงเนิน
นายหนูศักดิ์ มุ่งปั่นกลาง
นายอาคม ไชยนา
นางสาววงทิพย์ เลี้ยงตระกูลงาม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อุดรธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ครู วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ครู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ครู วิทยาลัยเทคนิคโคกสาโรง
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ชื่อ - สกุล
นางธัญทิพย์ ศิริตาเกษมศิลป์
นายพงษ์สันติ์ ธนพงศ์ทวีวุฒิ
นางราไพ อินทสวัสดิ์
นายวิเชียร แซ่ตั๊ง
นายวิเชียร เดชะผล
นางสาวสุดาจิต มณีโชติ
นายสุระ นัดพบสุข
ว่าที่ร้อยตรี จารูญ เบญจวรรณ
นายธนทัต วงศ์กาภู
นายปราโมทย์ ฤกษ์มงคล
นายวัฒนา บารุงวงศ์
นายสาโรจน์ อาจองค์
นายสุเมธา พุ่มระย้า
นางกรรณิการ์ เนื่องจานงค์
นายชัยยศ วัชระปรารมย์
นายทรงวุฒิ เสมาคา
นายมนัส เจริญสุข
นายวสันต์ วงษานุศิษย์
นายสนธยา สุจิณโณ
นายอุกฤษฎ์ วีรวานิช
นางสาวนิตยา อรรถโกมล
นายพรชัย ฉัตรชัยวัฒนา
นางสาวมุจลินทร์ บินชัย
นายวิทยา ชูชื่น
นายวิทยา อยู่ภาโส
นายสมศักดิ์ เหมาะสมัย
นายสุทัศน์ ศุภนคร
นายสกนธ์ หมั่นกิจ
นายสมชาย เจริญผล
นายสุระ นิระวรรณ
นายคารม สินธูระหัฐ
นายบุญประเสริฐ แต้สวัสดิ์
นายประดิษฐ์ โกกนุต
นายยุทธนา ตั้งนวพันธ์
นายสุรัติ รสสุคนธ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
ครู วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ครู วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
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ชื่อ - สกุล
นายหัตถพร เทพพิทักษ์
นางเดือนเพ็ญ ตันติวิริยกิจกุล
นายไตรภพ ปิมปา
นายธารงค์ ช่างเพชร
นายสาราญ ลุนบุดดา
นางเกษมสุข ศุภกุลวัฒนา
นายจักรวาฬ จันทร์วิรัช
นายนิมิต รัศมี
นางภัทรพร อังธนานุกุล
นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ
นางกาญจนา หวั่งประดิษฐ์
นายจริน รัตนกาล
นายชนินทร์ ภมราภินันท์
นางนันทิมา ชัยฤกษ์
นางปัทมา โภคะสุวรรณา
นายไพศาล บูรณะปรีชา
นายมงคล ขันธเขต
นางปัทมพร บุญรักษา
นางพิศมัย บุณยโสภณ
นางสาวยุวดี ศรีเมธีกุล
นายทนงศักดิ์ ศิลปภักดี
นางนวลน้อย จันทมาลาพฤกษ์
นางมาลินี ทองบุญ
นางวรรณดี พยุงศุขศรี
นางสุวิภา ถิ่นปะเหลียน
นายอภิชาติ พยุงศุขศรี
นางสาวอรณฐา กาหยี
นางนัฐชวนันท์ เดชะอาไพ
นายวิรัตน์ อาธิดากร
นายสุรพล บ้างวิจิตร
นายณุวัฒชัย ศรีกรุงพลี
นางชนัดดา สุวรรณกลาง
นางตันยาพัด ทองด้วง
นายธงชัย ศรีสุข
ว่าที่ร้อยตรี นภพล รัตนสุนทร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ครู วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ครู วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
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ชื่อ - สกุล
นายประเทือง สังข์นาค
นางสมพร เธียรสุนทร
นายเหมือน พร้อมสินทรัพย์
นายคมสันต์ ม่วงทิพย์
นางชนิตา ศรีทองคา
ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา มีต้องปัน
นายสุมล จันทร์งาม
นายสุรพล สามสาลี
นางถาวร ศรีประดิษฐ์
นางกานดา เกยพุดซา
นางจรูญศรี พินิจไชย
นายฉลวย เหล็งหวาน
ว่าที่ร้อยเอก เฉลิมชัย โสมาบุตร
นายปราโมทย์ อัมพร
นายปิติพัฒน์ บุณยโพธิวัฒน์
นายพัชรพล พานประทีป
นายวิชิต คาหย่อน
นายสมชัย จิรศิริเลิศ
นายดวง ชุมสุวรรณ
นายไตรวุฒิ จาตุรนต์ลักษณ์
นายทวี ฝั่งชลจิตต์
นายวิโรจน์ คงด้วง
นายศุภชัย เก้าเอี้ยน
นายศุภชัย นาคพันธุ์
นายสนั่น นาคสิงห์
นางฐาปนีย์ ว่องเจริญโชควรการ
นายประภาส ศิริสัมพันธ์
นางพรรณี สาธุภาพ
นายมานิตย์ ศรีเมือง
นางวัชรี ปิ่นทอง
นายสมชาย แคฝอย
นายสุชาติ น้อยสุภาพ
นายสุรพงษ์ เดชตุลา
นายอนวรรตน์ สิริวรกุลศักดิ์
นางรัตนา จารุการ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ครู วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
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ชื่อ - สกุล
นายสถาพร จารุการ
นายสมพงษ์ รินทะไชย
นางเกษมศรี เสาวภา
นางช่อ ณัฐปภัชญา
นายทวี เฟยลุง
นางสาวทักษิณา ธรรมสถิตย์
นายธวัช เสนนันตา
นางพรรณี เครือบุญราช
นายวันชัย เพ็ชรแก้ว
นางสาวสิริกุล ธนะมานนท์
นางสุธาสินี มนต์ชัยวนะกิจ
นายสุรพล ผดุงพันธ์
นายเผด็จ เสือทิม
นางวันเพ็ญ เลิศวิไลรัตน์
นายบุญชอบ พาราษฎร์
นายวัฒนา เขียวอิ่ม
นายอภิวัฒน์ จิรวิกรานต์กุล
นายกมล พริกเทศ
นายจรวย ไกรเพ็ชร์
นางจิรพร ไตรจันทร์
นายชัชวาลย์ ไตรสารศรี
นายธนภัทร์ บุญพะเนียด
นางปณิธิดา บูรณะพิมพ์
นางสาวปองใจ ตันพิพัฒนาวิทย์
นางสาววันเพ็ญ ใจเย็น
นายสมส่วน กุ่ยประเสริฐ
นางสุธีรา เชฏฐวาณิชย์
นางสุมาลี นิกรแสน
นายโชติ สัตยพัฒน์
นายวิธาน เรืองฤทธิ์
นายสมพงศ์ รัชดาธิกุล
นายสิทธิศักดิ์ สร้อยสังวาลย์
นายโสพล สิทธิชัย
นางจิรพร คุณเจริญ
นางจุรีรัตน์ สิงห์สุวรรณ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ครู วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ครู วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ครู วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
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ชื่อ - สกุล
นายชุมพล บุณยรังค์
นางชูศรี ปรางค์ทอง
นายทนงศักดิ์ ผ่องสวัสดิ์
นายธานี เนติ
นางนฤมล แตงบุตร
นางบุษกล ปรมานุกูลสุข
นายพศวัฒน์ นามจันทร์
นางศิริกุล คุณากรพันธุ์
นายสายัณห์ สายไตย
นายชาติชาย เกียรติศักดิ์โสภณ
นางประดับ ดิสโร
นายแสน อุบลสุวรรณ
นางกอแก้ว บางท่าไม้
นายชัยวัฒน์ มีสมสิบ
นางณัติยาภรณ์ นาแถมพลอย
นายดุสิต มะวิญธร
นายปรีชา อ่วมทร
นายพิเชษฐ์ สิทธิ์ภานุวงค์
นางสาวรวิวรรณ ขจรพันธุ์
นางสาววรภรณ์ บัวขจร
นายสยาม ฉัตรจันทร์
นางสาวอรพรรณ โพธิบัณฑิต
นางจุไรรัตน์ กิตติวรพงษ์กิจ
นางระเบียบ ศุขวิทย์
นางสาวสมพร จิรศาสตร์
นางสุวรรณา พูนกล้า
นายอภิชัย ศรีชัย
นายจาเริญ ธีรัชกุล
นางจาเรียง เนตรนพรัตน์
นายบุญเรือง ขวัญนุ้ย
นางวชิราภรณ์ ภักดี
นายวิชาญ มีสวัสดิ์
นางโสภา ทองแก้ว
นางอวัสดา คังคะโน
นายอัมพร ศรีนาค

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
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586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603

ชื่อ - สกุล
นางกัณทิมา กองสวรรค์
นายทาเนียบ รอดสการ
นายวิฑูรย์ พิมพ์ตา
นางสาวศิริรัตน์ แก้วเวชวงศ์
นายสังเวย แก้วอ่วม
นางอันธิกา ทนงกิจ
นางโฉมเฉลา ยุทธศักดิ์วงศ์
นางจุฬาลักษณ์ ธาราวุฒิ
นางณัฐธมนต์ เพิ่มสินธุ์
นายไพฑูรย์ ปานเกิด
นายมนัส ชวลิตอโนชา
นายมานพ เก่งพานิช
นางรัมภา ภัทรรังษี
นายลือชัย จันทรศิริ
นายกฤษฎา เอมเดช
นายปรีชา สวนมะลิ
นายสุชาติ เนตรสว่าง
นายสุเทพ สว่างศรี
นายอธิพงศ์ เวชการ
นางสาวอาจารีย์ มาสม
นายนรเศรษฐ์ จันทวงศ์
นายพัฒนา พิสุทธิโกศล
นายไพโรจน์ ม่วงไหมทอง
นางวันดี สุวรรณฤทธิ์
นายสนชัย ทองเรือง
นายสมบัติ แก้วจันทร์
นางสารีณีย์ เชื่อมวราศาสตร์
นางอาชวี พรหมมา
นายชาตรี ชัยลอม
นายโยธิน แสงสง่า
นายสมชาย บัวบานแย้ม
นายสัมฤทธิ์ ปุรณรัตน์
นายอภิชาติ แก้วเจริญ
นางชูขวัญ ลัคขณนานนท์
นางบุญยิ่ง จันทร์เปี่ยม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ครู วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ครู วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
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ที่
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605
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ชื่อ - สกุล
นางยุพา หวังเลี้ยงกลาง
นางอิสรีย์ วิจิตรไกรลาส
นายครรชิต ทองสมบัติ
นายปรีชา บัณรส
นายศุภกร ใจสมคม
นายสมกิจ ตันศิริ
นายสมภาส วงศ์ไวโรจน์
นายสุทน ตันติกวินวงศ์
นายตวงอัฐ ตุมอญ
นายบารมี ภูอาจดั้น
นายประเสริฐ สอระสัน
นายมานิจ สวาทพงษ์
นายสานิต หรัญรัตน์
นายสุชาญ อิ่มวิทยา
นายสุปรางค์ ไชยศักดิ์
นางฉวีวรรณ ศุกระกาญจน์
นางพรทิพย์ หงษ์เวียงจันทร์
นายสรณะ กองกุลศิริ
นายสุธีร์ กิจฉวี
นางอาภรณ์ ล้อสังวาลย์
นางสาวอุไร รัชชนะธรรม
นางฐาปณี อินทนนท์
นางพิมประไพ คาโฉม
นางศรีประไพ ราชณุวงศ์
นายสมคิด สินเติม
นายอุดมศักดิ์ นามมนตรี
นายกิตติ สุขแก้ว
นางทัศนี เรียงวิวัฒน์
นางนภาพร เหล่ามงคลชัยศรี
นางสาววรรณดี แซ่ฟู
นายวิชิต ชูนาค
นายโสภณ เรียงวิวัฒน์
นายขันติ บริบูรณ์
นายคารณ วรามิตร
นายไพบูลย์ ดีอามาตย์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ครู วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ครู วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ครู วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
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652
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ชื่อ - สกุล
นางสาวภัคทรานิษฐ์ แสนหลาบคา
นายสุรพล รักษาวนิชชา
นายสุรศักดิ์ พรมศรี
นางชริดา จิตต์เอื้อเฟื้อ
นางอุบลรัตน์ ชูกลิ่น
นางจงกล กระจ่างแจ้ง
นายปราโมทย์ พันธุชาติ
นางปาณิสรา บารุงรัตน์
นายไพโรจน์ ชาติอาษา
นางลักขณา สมเจริญศิลป์
นายสมคิด อาจเอื้อ
นายสมบัติ อินทร์ประเสริฐ
นายสมศักดิ์ บรรจงกิจ
นางสาวกัลยา ลูกรักษ์
นายเขตชัย เอี่ยมศรี
นายชนะ วุฒิอาพล
นายธีรวิทย์ ภาชนะทิพย์
นางเบญจา ไวยานิกรณ์
นายประทีป โรจนลิขิตกุล
สิบเอก พนม แสงทอง
นางสาวภณิชญา ชมสุวรรณ
นางราตรี โพธิ์เต็ง
นางวัฒนาพร สุวรรณพานิช
นางสมจิตร วรรณชะนะ
นายสุเทพ มีบุญ
นายอนุชิต เชิงจาเนียร
นางกันยา ปราดเปรียว
นายณัฐพนธ์ ม่วงคา
นางปรารมภ์ วีระวัฒน์
นายวิเชียร สมัญญา
นายสมชาย ทองมา
นายสุนทร แย้มขยัน
นายสุเมธ ภิญโญสิริธร
นางสาวจิตรเมธี สายสุ่ม
นายบูรณ์ คงคุณ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ครู วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ครู วิทยาลัยเทคนิคระนอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคระนอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ครู วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
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ชื่อ - สกุล
นางพูลสุข จุติมา
นางรัชนี มอญพันธุ์
นางศรีสุรางค์ อนุชาติกิจเจริญ
นายสมเดช ชูหีบ
นายสฤษดิ์พงษ์ ประจวบบุญ
นางเสาวภา โกเมนทร์
นางอัญชลี ก้อนทอง
นายอาทร ปรัชญาภรณ์
นายเกษม สุวรรณจักร์
นายโกศล ทองเสมอ
นางประภาศิริ สุวรรณจักร์
นายวิจิตร ปวนวันประสม
นางสุมาลี จันทวงษ์
นายสุระชาติ วงศ์สุรินทร์
นางกฤษณา ไชยชมเกียรติคุณ
นางนุชนารถ แป้นแก้ว
นางไพเราะ สุวภาพ
นางเยาวเรศ วัชราคม
นายวิฑูร ศุภกุลวัฒนา
นายอาพร คงดี
นายสมศักดิ์ พันโนริต
นางอุไรรัตน์ สมบัติไชยยง
นางสาวเฉลิมพร นาคพันธ์
นายยุทธนา ม่วงเขียว
นายสถิร มิ่งขวัญ
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
นายจักรกริช ผาอินทร์
นางจันทนา เจตินัย
นายประติมากรณ์ หาแก้ว
นางปารวัณ เจริญไชย
นางรัชดา ชวพันธุ์
นางวนิดา นาควิชานนท์
นางวิภาพรรณ ธีรศักดิ์สุวรรณ
นายจินดา ชุมแสง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
ครู วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
ครู วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
ครู วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
ครู วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
ครู วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
ครู วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
ครู วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
ครู วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
ครู วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
ครู วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
ครู วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย
ครู วิทยาลัยเทคนิคเลย
ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล
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ชื่อ - สกุล
นายชานาญ จัลวรรณา
ครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล
นายประสิทธิ์ สาระมาศ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล
นายวิจัย เผนานนท์
ครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล
นางจิราวรรณ พุฒพล
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายณชัย วัฒนจาเริญกิจ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายธนิต ศิริสาคร
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายนภนต์ เกื้อน้อย
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายบัณฑิต บุตรคาโชติ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายบุญธรรม สอนง่าย
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นางสาวบุณฑริกา พิสิฐประภา
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายประพฤทธิ์ สารากิจ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายประสิทธิ์ กุลวิโรจน์
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นางสาวเพ็ญพิมล ประภาพันธ์วรกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายวุฒิพล ขอบบัวคลี่
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นางศิริพร เวียงวิเศษ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายอนันต์ หวังศักราทิตย์
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นางทิพย์วิภา อัศวินเจริญกิจ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางธัญญพร ซึ้งหฤทัย
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นายธาวันชัย หะรินสวัสดิ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางสาวนัสรา พรหมพัชรา
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นายประสาร อิ่มอาดูร
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางรจนา บุญแย้มวงศ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นายสมเกียรติ รัตนนภาลัย
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นายสมชาย รุจาคม
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นายสมทรง สวัสดิ์พาณิชย์
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางสุกัญญา พ่อธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นายสุพจน์ ทรัพย์ถนอม
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางดารณี นามีผล
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นางนันทวัน ชุ่มแจ้ง
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นายประดิษฐ ดีกระจ่าง
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นายวิวัฒน์ มงคลเพ็ชร์
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นายวิษณุ ค้อสุวรรณดี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นายสัญชัย ไตรญาณ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นายอนุสรณ์ จารุฑีฆัมพร
ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นางสาวสมแสง อรัญญวาศรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ตำแหน่ง - สังกัด
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ที่
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778

ชื่อ - สกุล
นายชัชวาล อิ่มละมัย
นายเอกสิทธิ์ สุทธิปรีชากุล
นายจุตติ ประนมศรี
นายธวัชชัย เจริญลาภ
นายธีระยุทธ นุ้ยนุ่น
นายวชิระ สุขมหา
นางสมหมาย ชินศิริวัฒนา
นายสุคนธ์ พุ่มศรี
นายสุคนธ์ อุดมทรัพย์
นายกัมพล ยุทธวิริยะ
นายธัชพงศ์ พานิชพงษ์
นายประดล อู่สุวรรณ
นายสนอง โตเสือ
นายสมพงษ์ การภักดี
นายสุทิน แก้วเกิด
นางสุมล ศรประสิทธิ์
นางนันทนา ทองไทย
นายวีระพันธ์ ทองไทย
นายประยงค์ แสงสุวรรณโณ
นางธวัลณ์รัตน์ ยอดเพชร
นางนิธาพร ลุงคะ
นายปราโมทย์ สันติโรจนกุล
นายรังสฤษฏ์ สมเขื่อน
นางธัญญลักษณ์ เอี่ยวพานิช
นางสาวนิโลบล บุญชู
นายประดิษฐ์ คาหอม
นายมนต์ศักดิ์ กลิ่นสกุล
นายสมจิตร สุขศิริศักดิ์
นายสามารถ เหล่ากอดี
นายสุพจน์ อินทร์สุข
นางสาวกรองกาญจน์ สร้วงชู
นายกิติพงษ์ ลิ้มสุวรรณ
นายธนากร ไกรดา
นายธวัชชัย ปทะวานิช
นายธีร์ บุญศิริ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ครู วิทยาลัยเทคนิคสิชล
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
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ที่
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813

ชื่อ - สกุล
นายนพดล สุตันติราษฎร์
นายบุญชู แก้วคา
นายประหยัด สมบัติทอง
นายพุทธิพงศ์ พานิช
นายเลอศักดิ์ พงศ์โสภา
นายวาสนา ภิรมย์รัตน์
นายวิรัตน์ รุ่งนภากานต์
นายสมเกียรติ เพ็ญสวัสดิ์
นางสุดาพร จันทรศิริ
นายทองม้วน ธีระวงศ์
นายสุประยูรราษฎร์ สะปะสิริ
นายอรรณพ ผิวผ่อง
นางจีราวัจน์ ไรท์
นายประกอบ ศรีภูมี
ว่าที่ร้อยตรี สมพงษ์ อินทะชัย
นายสะอาด รอดคง
นางอารมณ์ พรหมนิวาส
นายชนะ บุญทอง
นายนัน เชื้อพราหมณ์
นายประทีป ท้าวกัญญา
นางปัทมาสน์ ใจเพ็ชร
นางมณีทิพย์ เทพวรรณ
นางวัชราภรณ์ นิยม
นางสุวรรณา ธีรวิกรานต์
นายอาทิตย์ พรหมพิทักษ์
นางสาวกาญจนา สุขใจ
นายชิษณุพงศ์ ภู่ระหงษ์
นางณัฐภัทร์ เพชรงาม
นางสาวธนพร เปรมปรีดา
นางราไพ คานวนศักดิ์
นางวัชรีญา ศรีไทย
นายวิมล เทพรักษ์
นายสุรพล คานวนศักดิ์
นางอรชร แสงโป๋
นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
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ที่
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848

ชื่อ - สกุล
นางพัชรา ศิริรัตน์
นายพิทูร โยธาประเสริฐ
นางมยุรา โพธิญาณ์
นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
นางจินตนา นามบุญมี
นายบุญส่ง จิระยั่งยืน
นายสมศักดิ์ สุวรรณจักร
นายสมัย องอาจ
นายบุญธรรม อาพาศ
นายภูวเดช นานาวัน
นายสมเกียรติ พัสสร
นางสมหวัง อาพาศ
นายทรงวุฒิ วิมลพัชร
นายปัญญา จินดามาตย์
นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์
นายวันชัย ศุภธีรารักษ์
นายสมพงศ์ จาปาวงศ์
นายสมาน ภาณะรมย์
นายกองเกียรติ ไกรแก้ว
นางรัชดาภรณ์ สุขเจริญ
นางอรจิตร ลิ้มกิติศุภสิน
นายอรัญ วิสุทธิ
นางกนิษฐา สมภักดี
นางกัลย์ชิยา เกตากุล
นายกิตติรัตน์ ทับทวี
นางเกื้อกูล ส่องแสงจินดา
นายชูศักดิ์ ทองแกมแก้ว
นายโอฬาร อุบล
นางอุบล ภู่เกิด
นางคติยา เชื้อสุวรรณ
นางวรพร เกียรติศักดิ์โสภณ
นางศิริวรรณ คชภักดี
นางสุวลี จันลิ้ม
นางสาวชมนาด พูลเพิ่มทรัพย์
นางดารณี รังสิโรภาส

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ครู วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ครู วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ครู วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
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ที่
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883

ชื่อ - สกุล
นางเต็มศิริ จุ้ยศุขะ
นายทศพล เอี๊ยวเจริญ
นางสาวศศิพร อายุรไชย
นางสุธยา หงส์ศุภางค์พันธ์
นางสาวเสาวณีย์ สนธิเณร
นายอธิพัฒน์ ประกอบผล
นางสาวพูลสุข พงศ์สิฏานนท์
นางอัญชลี เลาหเลิศชัย
นางจารุภา สุขไชยพร
นายชัยวัฒน์ สุธีรไกรลาศ
นางพรจันทร์ หินหุ้มเพ็ชร
นางพูลทรัพย์ สุภา
นางวิภาวัลย์ สุขสาราญอนันต์
นางสาวกัลยา วัฒนกุล
นางพัชรากาญจน์ ศุภเกษมพัฒน์
นางยุพดี วัฒกชัย
นางวนิดา พูลสวัสดิ์
นางจุฑามาศ แหนผัน
นายชัยภัทร สอนเครือ
นางศศินา บัวสุข
นางสาวสุจินต์ มิ่งขวัญ
นางสมหมาย ยินดีภพ
นางจานงค์ บารุงชัย
นายบรรหาร โคตะลี
นายวรรณพฤกษ์ วรรณนิยม
นางกาญจนา ฤทธิเสน
นางฉวีวรรณ ว่องธนาการ
นางวรรณา แคนยุกต์
นางจินตนา แจ้งแสงทอง
นายอานาจ กิมฮง
นางไข่มุกข์ ประสานจิตต์
นางชุลี มามะเริง
นางทรงศรี บูรณปรีชา
นายผจญ รุ่งเรือง
นางปัทมา พงศ์พัชราพันธุ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ครู วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ครู วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ครู วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ครู วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ครู วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
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ที่
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918

ชื่อ - สกุล
นายจารัส โกสิยาภรณ์
นางสาวประภา ทาจะดี
นางทิพวรรณ พานทอง
นางดุลยา งามฤทธิ์
นางเรณู สัจจะเวทะ
นางวัชรี โหวธีระกุล
นางกุลตรี นกแอนหมาน
นางรัชดา รอดเนียม
นายศรายุทธ เมืองสง
นายอดุลย์ จีนลอย
นางอาภรณ์ ไหมละเอียด
นางสกลพรรณ ทองมอญ
สิบเอก อนันต์ ปานณรงค์
นายวิทยา สุวัฒนพิเศษ
นายครรชิต ซาวแก้ว
นายณรงค์ กิมภิระ
นางรัมภา ศิริวงศ์
นายกระสินธุ์ รัตติรุจิเศวต
นางสาวลัดดา ชะโนวรรณ
นางนิภา แตงแจ้
นายพีระพล แพถนอม
นางอภิกัญ เลิศวาสนา
นางมาลี ทองคา
นางรัตนา เจียรพีพันธ์
นายเชาวรัตน์ เมืองแมน
นายณรงค์ จันทรา
นางวารี ฤทธิโยธี
นางวิมล แถมเงิน
นางสุจิรัฎ นิกร
นางอรุณพร ชาญสุข
นางสาวอรพิน ไทยกวีพจน์
นางอนงค์พรรณ สาเภาทอง
นางชนิตา สัตบุตร์
นางสาวณัฐนันท์ ม่วงเมือง
นายสัญญลักษณ์ สารวมจิตต์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างลาปาง
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างลาปาง
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างลาปาง
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
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ที่
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953

ชื่อ - สกุล
นางสุจิตรา สอนจรูญ
นางคนึงกาญจน์ นึกชอบ
นางวรัทยา วรานิพิฐ
นางสาววิภาดา รัตนวิจักขณ์
นางอมรรัตน์ สมบัติคีรีไพบูลย์
นางจารุวรรณ เทวกุล ณ อยุธยา
นางณัฐสุดา พิพุฒิไกร
นางสาวลักษณา นุ่มเจริญ
นายวรพจน์ วงษาราษฎร์
นางวิจิตรา สิงขรวัฒน์
นางสุพร ไวยกิจจา
นางอุษาพศินี มุ่งจงรักษ์
นางบุปผา เฉลิมศักดิ์
นางพิชชกานต์ ลีลาสุวณิชย์
นายภรภัทร ประเทิงจิตต์
นางวัชรี เอื้อเฟื้อ
นางสาวเสาวนีย์ เพชรนาค
นายโสภณ จิตต์เจียรนัย
นางอัจฉรา ปรางค์จันทร์
นางสาวจิรันตน์ตา ศรีทองกุล
นางจุฑาพร ทองรอด
นางสาวเบญจมาศ พรหมสถิตย์
นางพรทิพย์ โตสถาน
นางเยาวดี ปราชญ์นครเขตต์
นางษมาพร เอี่ยมโอภาส
นางสาวกรองแก้ว ชิดไธสง
นางฐาปนี กูลพิมาย
นางสาวภคพร ไพบูลย์
นางวิภา รัตนมาลานุกูล
นางสาคร วรรณสุข
นางถนอมจิต พุทธมาจารย์
นางเพลินตา มีกลิ่นหอม
นายภคพจน์ ปวนอินตา
นางเรืองพร ปรัชญาดารง
นางสาวยูษะกร ปีติ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
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ที่
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988

ชื่อ - สกุล
นางสุลัดดา ประพุฒิศักดิ์
นางนวลละออ สัตย์ซื่อ
นางสาวนิตยา โพธิ์สอาด
นางสาวนิตยา สงยะรัญ
นางสาวพรนิภา โรจน์วิลาวัลย์
นางสาวพิชญาภา สุขสงวน
นางพิมลพัทธ์ จันทน์หอม
นางระวีวรรณ แสงลอย
นายสมชาย ตะโกพร
นางนิพาภรณ์ ศรีศาศวัตกุล
นางสาวส่งศรี เหรียญมณี
นางสาริศา สุนทรารักษ์
นางสาวอมรรัตน์ คมนามูล
นางอัญชลี พุฒพันธ์
นางณัติฐา เพ็ชรแก้ว
นายธีระชัย จินตุลา
นางเพ็ญศรี ตันติสุทธิเวท
นางเยาวมาลย์ เงินทอง
นายวิโรจน์ ขุนทอง
นายสุรพล รังสฤษติกุล
นางสาวไกรษร ยมยิ่ง
นางสาวจันทร์เพ็ญ โชติวาณี
นางจีราวัจน์ เดี่ยวตระกูล
นางธัญพร พรสวัสดิ์
นายนพดล ธนะภักดิ์
นางประนอม พวงบุหงา
นางมนชุลี แปลงประวัติ
นายวิน พุทธนุกูล
นางสาวสมจินตนา ชวานุชิต
นางสมหญิง แสงสีดา
นางอุมาพร แขดอน
นายอุดม ใจบันทัด
นางจุฑารัตน์ วัน ละมุน
นางชมัยพร เจตตกร
นายชานาญ พรหมราชแก้ว

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

40
ที่
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023

ชื่อ - สกุล
นายธานินทร์ สหรัตนผล
นางสาวนิชา สุภู่อ่อน
นางบุษดี วีเซ่
นางเยาวลักษณ์ อ่วมทร
นางศรินธร อ้นสวน
นางจันทร์เพ็ญ ภู่สมบัติขจร
นางพิศมัย สุคนธ์นรรัตน์
นายมาโนช เตียวตระกูล
นางวรรณพร ดีอินทร์
นางวัจนีย์ หมื่นจักร์
นางวิภาวรรณ แสงเงิน
นางสาวชนากานต์ ป้องกัน
นางสาวเพ็ญสุข ม่วงไหมทอง
นางสาวสาลี่ ขวัญยืน
นายจรัญ ตันมา
นางสาวแดงน้อย ตั้นพันธุ์
นายนิรันดร์ ประสานศักดิ์
นางสาวผจงจิต อารยะวงศ์
นางภาวินี ภูมิพงศ์
นางสมบูรณ์ แก้วเขียว
นางอัครนิตย์ เนตระชาต
นางอารยากร รัตนบุรี
นางคารวศรี ลามะยศ
นายชิษณุพงศ์ ปฐมวณิชกุล
นายเทอดศักดิ์ นิสังกาศ
นางพวงแก้ว กาธรเจริญ
นางวาสนา เทอดเกียรติกุล
นางสาวกฤษณา ศรีคา
นางสาวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง
นายประยุทธ ภาคบุญ
นายวีระ ทองทาบวงศ์
นางอังคณา สอนลาย
นางภัสชมน กิตติรัตนรังสี
นางสมบูรณ์ โสวภาค
นางสาวอมร บุตรเวียงพันธ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
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ที่
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058

ชื่อ - สกุล
นางกรรณิการ์ ชุติมาศ
นางกฤษณา คุณเอนก
นางจิราภรณ์ พันธุ์อาไพ
นางนาตยา แสงวันลอย
นางยุพิน กิติโกระ
นางชุติมา โชคมาเสริมกุล
นางสาวนนทพร หน่อคา
นางปรียากุล สาระคา
นางภคภัทร สกุลสุพิชญ์
นางสร้อยลัดดา ปภาธร
นางโสพิศ โทนหงสา
นางอุษารัศ ศรีสุวพันธุ์
นางสาวธารทิพย์ ศิริวัฒนรักษ์
นางภานุรัตน์ อารีพันธ์
นางสาวอนงค์ นาครักษ์
นางอัจฉรา เพิ่มพูลพานิช
นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย
นายสมยศ สีตลวรางค์
นางสารินทร สินอาพล
นางเบญจมาศ ดีเจริญ
นางสาวพจนา สลับลึก
นางเพียรใจ ม่วงภาษี
นางสาวศรัณยา เอมอินทร์
นางสมใจ บุญมี
นางจิตตรา วงศ์วรานุรักษ์
นางเบญจมาศ ช่วยดารงค์
นางปิยะพร เข็มขาว
นางมาลี ว่องเกษฎา
นางศรีไพร ภาราทอง
นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ์
นายสมจิต แข่งขัน
นางสาวกัณจลักษณ์ ธนกุลฉลองศรี
นางจวงจันทร์ เลิศอรุณรัตน์
นางนิภาวัลย์ ธรรมธราธาร
นางสาวกฤตยา อังยุรีกุล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

42
ที่
ชื่อ - สกุล
1059 นายนุกูล พู่กลั่น

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

1060 นางลัคณา วัชรพงศ์

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

1061 นางลัลนา เสาวภา

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

1062 นายสมศักดิ์ อัตโสภณ

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

1063 นางสาวสุนีย์ วรชนะนันท์

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

1064 นางจันทร์เพ็ญ อภิรัตน์วรากุล

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

1065 นายชนิธ ไลเมือง

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

1066 นางทัศนีย์พร ใจภักดี

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

1067 นางมาลัยวัลย์ วงศ์ใหญ่

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

1068 นางลักขณา ธเนศอนันต์

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

1069 นางลาดวน พลอยศรีไพร

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

1070 นางศุภภามาศ สีผ่องใส

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

1071 นางสาวฐานิดา อุทธา

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

1072 นางพัชรียา ผิวเงิน

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

1073 นายสง่า ศิริบูรณ์

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

1074 นางสาวสุรภี ทองเสริม

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

1075 นางสาวศิริพร ใจบุญ

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

1076 นางสาวอุทุมพร ไพลิน

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

1077 นางสาวอุไร ยุทธไชย

ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

1078 นางสมสุข ประเสริฐสกุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

1079 นางวิไลลักษณ์ กฤติยาเมธากุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

1080 นายเชิดชาย ชัยภาณุเกียรติ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

1081 นางสาวกาญจนา เกื้อหนุน
เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
1 นางวัฒนาพร ระงับทุกข์

รองเลขาธิการ

2 นายวันชัย ธงชัย
3 นางสาวสุกัญญา ว่องปรัชญา

ผู้อานวยการสานักการคลังและสินทรัพย์

4 นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ
5 นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล

นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

6 นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข
7 นางนภา พานน้อย

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักอานวยการ

8 นางสาวสิริอร โรจน์โสทร
9 นางปลิดา วิชิตกมลชัย

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ สานักการคลังและสินทรัพย์

ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักอานวยการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1
2
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ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง - สังกัด

นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสดใส นิยมจันทร์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายนริศว์ ปรารมย์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางวิไลวรรณ เอี่ยมอนุพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
นายบุญชัย ตั้งอุทัยสุข
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
นางรัตนวิภา ธรรมโชติ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวพรรณี คุณากรบดินทร์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
นางสาวเพียงแข เติมภิญโญ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ สานักอานวยการ
นายสมศักดิ์ เกียรติวนิชวิไล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักอานวยการ
นางจิรัฐา ดอกแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ สานักการคลังและสินทรัพย์
นายไพศาล อิงไพบูลย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ สานักการคลังและสินทรัพย์
นางสาวมาลี กิตติอุดมเดช
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นายสมชาย โรจนปรัชญ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
นายจิรภาพ มีเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
นายคาภา หานะกูล
นายช่างโยธาอาวุโส สานักอานวยการ
นายสมบัติ สิทธิธนะ
นายช่างโยธาอาวุโส สานักอานวยการ
นายวิเชียร หริรักษ์
นายช่างเทคนิคอาวุโส สานักการคลังและสินทรัพย์
นางจริยา หาญดี
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางราตรี ขันขาว
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวนภาพันธ์ คงแจ้ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน สานักการคลังและสินทรัพย์
นางนวลฉวี เชิงหอม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
นางสาวกุลลิกา ศรีวิรัช
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
นางสาวพรทิพย์ ดินดี
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางรัตนา สุขสุโสม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่
นางสาววิมล กาพย์เกิด
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางอนงค์ มีไพบูลย์สกุล
นักจัดการทั่วไปชานาญการ
นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์
ศึกษานิเทศก์
นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
นางกมลรัศมิ์ ลิ่มเถาว์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแหลมสัก
นายธรรมยุทธ สุรินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลังสอด
นายสวาสดิ์ ขนานใต้
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53
นายสัมภาส บุษย์เพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด
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ชื่อ - สกุล
นายสุริยา สุรการากุล
นางดวงตา จิตตะกาญจน์
นางฉวีลักษณ์ เครือจันทร์
นางกัญญาพร ทุมรัตน์
นางกิรณา กาญจนรังษี
นางจินดา คันธชาติกุล
นางจุฑามาส ทิพย์ภักดี
นางเจียมจิตร์ พิศาล
นางสุนีย์ พิศาล
นายวันชัย คัณฑวงษ์
นางชูศรี บัวแก้ว
นางนลินี เพชรเครือ
นางเบญจา ธรรมทักษ์
นางปรียาพันธุ์ ปานเพ็ง
นางพยอม ปัญโญ
นางพรทิพย์ สุขย้อย
นางพวงรัตน์ ลือชา
นางพิมพ์ประไพ หวานชื่น
นางพิมล พลนุ้ย
นางพีรพรรณ เชยชม
นายประทีป วงค์เดช
นางเพ็ญศิริ พรรณรังษี
นางมลิวัลย์ เพียรมนกุล
นางรัชนี ตันตาปกุล
นางรัชนีวรรณ เชาวลิต
นางราดวน เพชรศิริ
นางละมัย แสวงการ
นางสมศรี จินา
นางสาคร ศรีวิโรจน์
นางสาวกนกลักษณ์ เพ็ชรศิริ
นางสาวขวัญใจ ณ ระนอง
นางสาวจิตรา เอ่งฉ้วน
นางสาวจุฑารัตน์ กุ้งทอง
นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้ว
นางสาวรัตนา จงรักษ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร่าปู
ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ครู โรงเรียนอ่าวลึก
ครู โรงเรียนบ้านท่านุ่น
ครู โรงเรียนบ้านปากหยา
ครู โรงเรียนบ้านแชงเปิง
ครู โรงเรียนบ้านแชงเปิง
ครู โรงเรียนบ้านแชงเปิง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งครก
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยูง
ครู โรงเรียนบ้านนาปง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก
ครู โรงเรียนบ้านโคกยอ
ครู โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า
ครู โรงเรียนบ้านคลองพระยา
ครู โรงเรียนทุ่งพะยอม
ครู โรงเรียนบ้านเขาฝาก
ครู โรงเรียนบ้านบางเหรียง
ครู โรงเรียนบ้านบางเหรียง
ครู โรงเรียนบ้านปากหยา
ครู โรงเรียนบ้านพรุเตย
ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน
ครู โรงเรียนบ้านโคกยอ
ครู โรงเรียนบ้านเขาล่อม
ครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ
ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2
ครู โรงเรียนบ้านบางหอย
ครู โรงเรียนบ้านบางหอย
ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
ครู โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
ครู โรงเรียนบ้านบากัน
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ชื่อ - สกุล
นางพรรณีรัตน์ บารุง
นางสาวละม้าย ศรีหมุ่น
นางสาวสุชาดา ลีแสวงสุข
นางสิริพันธุ์ เจียงจิรศักดิ์
นางวรรณา สาระภี
นางสาวสุปราณี แต่บรรพกุล
นางอาภา แซ่คู้
นางสุดใจ ห้วยลึก
นางสุภา เกกินะ
นางสุภา บุตรครุธ
นางสุมิตรา จันทร์ทอง
นางกมลรัตน์ สวัสดิ์ภิรมย์
นางอัศนีพร พิธาพันธ์
นางอุทัย ราเพย
นางเอมอร ปิติ
นายกัญญา เขียวสด
นายเชนทร์ เกิดแก้ว
นายทนงศักดิ์ บ่อหนา
นายประสาน คงกลัด
นายวาสนา แก้วเกลี้ยง
นายวินัย บัวดก
นายสมนึก พิศาล
นายสมาน มาศโอสถ
นางกิริยา เอี้ยวน้อย
นายสุเทพ ทองยอด
นายสุฤทธิ์ กาญจนวงค์
นายเสรี นวลละออง
นายอนันต์ พิณสุวรรณ
นายอภิชาติ ไหวพริบ
นางบุญเรือน ดามี
นางปวริศาพร สมบัติพิบูลย์
นางมีนา จุลลางกูร
นางรัตนาภรณ์ พูลศิริ
นางลินดา เอ้งฉ้วน
นางสมศรี เจ๊ะเตบ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านบากัน
ครู โรงเรียนบ้านหนองทะเล
ครู โรงเรียนบ้านควนแดง
ครู โรงเรียนบ้านควนต่อ
ครู โรงเรียนบ้านควนต่อ
ครู โรงเรียนบ้านควนต่อ
ครู โรงเรียนบ้านควนต่อ
ครู โรงเรียนบ้านโคกยูง
ครู โรงเรียนบ้านหนองทะเล
ครู โรงเรียนบ้านทับปริก
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ครู โรงเรียนวัดภูมิบรรพต
ครู โรงเรียนบ้านหว่างคลอง
ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
ครู โรงเรียนบ้านปากหรา
ครู โรงเรียนวัดเขาต่อ
ครู โรงเรียนบ้านเขาล่อม
ครู โรงเรียนบ้านคลองชะมวง
ครู โรงเรียนบ้านเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านคลองหมาก
ครู โรงเรียนบ้านคลองหมาก
ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ครู โรงเรียนบ้านถ้าโกบ
ครู โรงเรียนวัดบ้านนา
ครู โรงเรียนบ้านท่าประดู่
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม
ครู โรงเรียนบ้านอ่าวน้าเมา
ครู โรงเรียนบ้านอ่าวน้าเมา
ครู โรงเรียนบ้านลาทับ
ครู โรงเรียนวัดห้วยโต้
ครู โรงเรียนคลองทรายประชาอุทิศ
ครู โรงเรียนบ้านคลองนิน

46
ที่
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสาวอภิรดี จงจิตร
ครู โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่
นางสุปรียา เวชกุล
ครู โรงเรียนบ้านทับพล
นางสุวิมล กะสิรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย
นายขนิษฐ์ เจ้ยทองศรี
ครู โรงเรียนบ้านดินแดง
นายจตุรงค์ ไหมฉิม
ครู โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน
นายเฉลิม แก้วตั้ง
ครู โรงเรียนคลองท่อมเหนือ
นายไพรินทร์ ทองเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านสะพานพน
นายสมควร พุทธรักษ์พงศ์
ครู โรงเรียนอ่าวน้า
นายสุกิจ สมใจ
ครู โรงเรียนบ้านน้าจาน
นางบุญมา พันธุ์สวัสดิ์
ครู โรงเรียนวัดโคกยาง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
นางอารมณ์ บทมาตย์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา
ศึกษานิเทศก์
นางศุภศิตา รสโหมด
ศึกษานิเทศก์
นายสยาม ปิยะนราธร
ศึกษานิเทศก์
นางจันทนา ทองศรีงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนพญาไท
นางบุษยา ทองมี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
นางสาวสุชาดา โลบุญ
ครู โรงเรียนพญาไท
นางพรศรี ทองทวี
ครู โรงเรียนพญาไท
นางวัชราภรณ์ คณากุล
ครู โรงเรียนพญาไท
นายวีระ เทียรเดช
ครู โรงเรียนพญาไท
นางวัณลา บารุงญาติ
ครู โรงเรียนพญาไท
นางวัณณิตา นนท์ตานอก
ครู โรงเรียนพญาไท
นางจุตินภา เผ่าอินจันทร์
ครู โรงเรียนราชวินิต
นางสาวสิรินทร์ สายบัวไย
ครู โรงเรียนราชวินิต
นางทัศนีย์ วงษ์ท่าเรือ
ครู โรงเรียนราชวินิต
นางสาวรุจิรา สายสุข
ครู โรงเรียนราชวินิต
นางอภิญญา อภิธนบาล
ครู โรงเรียนราชวินิต
นายถาวร พบพืช
ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม
นางคนึงนิจ บุญจันทร์
ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม
นางสาวชะอ้อน ศรีทอง
ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม
นางอุฬุภากร วิจิตรพัชราภรณ์
ครู โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
นางศรีจันทร์ หางแก้ว
ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
นางราพรรณ์ ตีระสกุล
ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
นางสาวสุจรี ดารงค์ศักดิ์
ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางเปรมฤดี เพิ่มพรปิ่นมีชัย
ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
นางอารีย์ เกียรติคุณธรรม
ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
นางเพ็ญนภา แก้ววิมล
ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
นางสาววรนุช เนตินิยม
ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
นางกรรณิการ์ สุวรรณโณ
ครู โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
นางพิศมัย ช่อวิเชียร
ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
นางวณี ม่วงแพรสี
ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
นางเสาวนีย์ สนหอม
ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
นางเรืองศรี เลิศไกร
ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
นางสมบัติ ฤกษ์ขจรนามกุล
ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
นายวชิระ โฮมละคร
ครู โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ครู โรงเรียนวัดชนะสงคราม
นางจาตุรวรรณ โตเร็ว
ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
นางสาวพัชนี คุณชื่น
ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
นางภาลฎา ปาลิยะประภา
ครู โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ
นางสาวอรุณวรรณ ตันประภา
ครู โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
นางจันทิรา กุสดิษฐ
ครู โรงเรียนวัดหนัง
นางสุนันทา บุญสนอง
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
นายธรรมยุทธ์ ชิตโชติอนันต์
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
นางลัดดาวัลย์ ทรงเสรีย์
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
นางวาลี จารุพงศ์
ครู โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
นางจุฑารัตน์ นามวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
นางกัลยา ช่าชอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
นางสาริกา แจ้งประจักษ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
นางพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
นางสาวปฏฐมภรณ์ จันทวรรณ
ครู โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
นางสุวรรณา อินทร์ภูงา
ครู โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1
นายวิทยาเกียรติ เงินดี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นายสุรเดช รุ่งศรีกนก
ศึกษานิเทศก์
นายพรชัย เลิศวรายุทธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านยาง
นายพิสิทธิ์ ยั้งประยุทธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสวน
นางศิรินพร พรศรีสกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)
นางระยอง บุญยวง
ครู โรงเรียนตลาดสารอง
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ชื่อ - สกุล
นางทิพวรรณ ขามาก
นางวันดี รุ่งเช้า
นางพรรณี ล้าเลิศ
นางสาวศิริศรี แผ้วพรายงาม
นางฐิติรัตน์ ธูปทอง
นางอารีวัลย์ ทองพูน
นางสมหวัง เครื่องประดิษฐ์
นางวิลาวรรณ กองเนียม
นางสาวรุจาภา คงสินธุ์
นางรุ่งสุรีย์ ใบไม้
นางนิลอุบล ดาวเรือง
นางฐิตินันท์ เหลืองสอาด
นายธีระ ธนะฤกษ์
นางจินตนา ธนะฤกษ์
นางรัตตินันท์ วัฒนสิทธาโรจน์
นางวิภาวี ปรีชา
นางอารมย์ เหลืองแดง
นางอุดม พิพัฒน์ทวีกุล
นายสัญญา ใจซื่อ
นางจินดา จิตขจรไพศาล
นางกมลทิพย์ ลิ้มพันทอง
นายอมร มูลแก้ว
นางภรณี ทัด
นางสุขสมบูรณ์ บุญน่วม
นางศุภลักษณ์ ศรีสุข
นางวณิชย์ชยา โพชะเรือง
นางธารนภา ฉายเกียรติ์ขจร
นางมลธิดา จันทร์พูล
นางวรพรรณ กล่อมจิต
นายบุญเสริม วิทยา
นางวิชุดา ถิรศาสตร์
นายนัทธี สงวนรัตน์
นางไสววัลย์ พาทัน
นางนัยนา เจียมอยู่
นางจาเนียร แจ้งพลอย

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านวังสารภี
ครู โรงเรียนวัดบ้านยาง
ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ครู โรงเรียนวัดท่าน้าตื้น
ครู โรงเรียนบ้านพุเลียบ
ครู โรงเรียนบ้านพุเลียบ
ครู โรงเรียนบ้านพุเลียบ
ครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"
ครู โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
ครู โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"
ครู โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม
ครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ครู โรงเรียนวัดบ้านเก่า
ครู โรงเรียนวัดบ้านเก่า
ครู โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
ครู โรงเรียนบ้านห้วยตลุง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยตลุง
ครู โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ครู โรงเรียนวัดม่วงชุม
ครู โรงเรียนบ้านถ้า
ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ
ครู โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
ครู โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านดงเสลา
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)
ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
ครู โรงเรียนบ้านเนินไพร
ครู โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
ครู โรงเรียนวัดถ้าอ่างหิน
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ชื่อ - สกุล
นางสาวนวลจันทร์ ภูบาล
นางนลินี รัตนวงษ์
นางอรัญญา กาเนิดศิริ
นางอรุณศรี ศรีประศาสน์
นางประเทืองศรี ศรีสวัสดิ์
นางณัฏฐพัชร ชูกิจนันท์ตระกูล
นางประเทือง พรามสุภา
นางมุกดา บริสุทธิ์
นายเสนาะ แก้วเรือง
นายณัฐพงศ์ แก้วสะอาด
นางอัญชลี โพธิ์ประจักษ์
นางรัชนีวรรณ ครุฑางคะ

ตำแหน่ง - สังกัด
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
นางพรกมล ปลาอ่อน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางประดับ ช้างเขียว
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นายอุดม สืบบุก
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นายอภิชาต แก่นน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา
นายพีระพล ปฏิทัศน์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)
นายนิพร เห็นประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ
นายปรีชา ศรีนวล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
นายธวัชชัย จึงประวัติ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน
นายเสนอ ลักษณุกิจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนรัก
นางสาวบุญยืน วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนเขว้า
นายผจญ เสนเข็ม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อหว้า
นายบุญช่วย เสลาลักษณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสนามแย้
นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคร้อพนัน
นายมะนู กาญจนพฤกษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
นายสมปอง ศรีทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
นางอนงค์ หอมทวนลม
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
นายสฤษดิ์ กองสิน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาใหญ่
นางเอื้อย ทองนุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านโคราช
นางรุ่งนภา เห็นประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านโคราช
นายวิรัช สว่างอรุณ
ครู โรงเรียนวัดตะคร้าเอน
นางสุพัตรา เสลาลักษณ์
ครู โรงเรียนวัดตะคร้าเอน
นางสาวพรพจี ธงเพ็ง
ครู โรงเรียนวัดดอนขมิ้น

ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
ครู โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านเขาปูน
ครู โรงเรียนพัฒน์พงศ์
ครู โรงเรียนวัดท่าล้อ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
ครู โรงเรียนบ้านโกรกตารอด
ครู โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
ครู โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
ครู โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ครู โรงเรียนบ้านหนองปากดง
ครู โรงเรียนบ้านไทรทอง
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ชื่อ - สกุล
นางสุพิชฌาย์ สุทธิศิริธนชิต
นางธิดารัตน์ นิ่มอนงค์
นางสาวพึงใจ ฉัตรแถม
นางปวีณา วิหค
นางพรเพ็ญ บรรลือศักดิ์
นางสาวสุนันท์ กลีบทอง
นางพัชรี เอี่ยมสุองค์
นายบุญเติม กลีบทอง
นางอาพร บ้งชมโพธิ์
นางลินจง บัวซ้อน
นางแดงต้อย รักราษฎร์
นายประภาส ทองมีสิทธิ์
นายเทวัญ ศิริจารุวร
นางสุฌาณี ดารงค์ฤทธิ์
นางสาวปราณี ฟักเขียว
นางวารุณี พวงสุข
นางสาวมานิตย์ แดงเพ็ชร
นางมนสิณีย์ พิสินนาวงษ์
นางวิไลลักษณ์ ศรีจันทร์
นางวันเพ็ญ หงษ์ยนต์
นางเตือนใจ อุณยเกียรติ
นางจิรวรรณ วิลัยเกษม
นางฉวีวรรณ ชื่นสงวน
นางสาวปทุมวัน ตามเสรีวิไล
นางสาวนิภา ดอนปานไพร
นางสารภี กองสิน
นางสยุมพร เลี่ยนเครือ
นางสาวบุษบา อาไพกูลย์
นางจิรายุ แฝงพุต
นางลักขณา อัจจิมาจิตร์
นางนิลุบล ดารงค์ธวัชชัย
นางนนทิยา หน่อแก้ว
นายชลิต ย้อยดี
นางราตรี เกิดมี
นางเสาวภาคย์ เศรษฐศักดาศิริ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
ครู โรงเรียนบ้านหนองลาน
ครู โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
ครู โรงเรียนวัดเขารักษ์
ครู โรงเรียนวัดเขารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
ครู โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
ครู โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
ครู โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
ครู โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
ครู โรงเรียนบ้านสระจันทอง
ครู โรงเรียนวัดเขาใหญ่
ครู โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
ครู โรงเรียนบ้านไผ่สี
ครู โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
ครู โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
ครู โรงเรียนวัดดอนแสลบ
ครู โรงเรียนวัดหนองพลับ
ครู โรงเรียนวัดหนองพลับ
ครู โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
ครู โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
ครู โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)
ครู โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)
ครู โรงเรียนวัดสาลวนาราม
ครู โรงเรียนวัดสาลวนาราม
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
ครู โรงเรียนวัดบ้านทวน
ครู โรงเรียนวัดสานักคร้อ
ครู โรงเรียนวัดสานักคร้อ
ครู โรงเรียนวัดหวายเหนียว (ปุญสิริวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
ครู โรงเรียนบ้านชายธูป
ครู โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนวัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร)
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสุชาดา ชื่นชอบการวัด
ครู โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
นายบรรทึก ภุมรินทร์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
นางสาวิตรี มีประเสริฐศักดิ์
ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง
นายสมบูรณ์ ตันสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
นางกัณหา สุขวงศ์จันทร์
ครู โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
นายศิริชัย โพธิ์พันธ์
ครู โรงเรียนวัดสนามแย้
นายสมหมาย ใจตรง
ครู โรงเรียนบ้านกระเจา
นางวาณี คงควร
ครู โรงเรียนบ้านโป่งกูป
นางเรณู ศรีธรรมรงค์
ครู โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
นายโสภณ ทั่วสุภาพ
ครู โรงเรียนวัดดอนชะเอม
นางมณี ลิ้มชื่น
ครู โรงเรียนบ้านพนมนาง
นางสาวนราภรณ์ ว่องวงศ์ษาโรจน์ ครู โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
นายอุดม ทองดีเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านตลุงใต้
นายจิรวัฒน์ สุขจดิษฐ์
ครู โรงเรียนวัดหนองโรง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3
นางสุรีย์ภรณ์ ดาวอรุณเกียรติ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีวิบูลย์ ชมละม้าย ศึกษานิเทศก์
นายมนัส วัฒนแย้ม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากกิเลน
นางสุนทร มณีอินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยางโทน
นายภานุวัฒน์ สุขประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
นางกนิษฐา พุ่มไสว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น
นายภิรมย์ จันทร์โนติ๊บ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านประจาไม้
นางศิริมา นีละเสถียร
ครู โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
นางสาวไอริน มีเท
ครู โรงเรียนบ้านยางโทน
นางสุรินทร์ มหาพรหม
ครู โรงเรียนบ้านยางโทน
นางประภาภรณ์ จันดา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน
นายไพฑูรย์ เขียวแก่
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง
นางเบญจมาศ คล้ายสุบรรณ
ครู โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง
นายวิชัย คงมีชนม์
ครู โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์
นางสุนีย์ ศรีชัย
ครู โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น
นางปราณีต สารสม
ครู โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น
นางลออ ดอกเรียง
ครู โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
นายสุทิน เทพนม
ครู โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
นางอรพินท์ คล้ายสุบรรณ
ครู โรงเรียนบ้านช่องแคบ
นางสาวพรนิภา เจริญรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางกัญญภา วิหควัชรา
ครู โรงเรียนบ้านพุเตย
นางสุนันท์ ชัชวาลย์
ครู โรงเรียนวัดปรังกาสี
นางจรูญ ประสพดี
ครู โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น
นางสาวทัศนีย์ นาคน้อย
ครู โรงเรียนบ้านหนองเจริญ
นางสาวอาไพ ทองสอน
ครู โรงเรียนบ้านวังผาตาด
นางพณาวัลย์ บุญยปรรณานนท์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง
นางกัญญา สุขวิสิฏฐ์
ครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
นางสาวสุกัญญา ศักดิ์ยากรณ์
ครู โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม
นายเรืองยศ สอนมี
ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
นางสุวิมล อ่อนสนิท
ครู โรงเรียนบ้านเสาหงษ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4
นางสาวเยาวภา ศานติธรรม
ศึกษานิเทศก์
นางณัฏฐาภรณ์ อิษฎานนท์
ผู้อานวยการโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงาอุปถัมภ์)
นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านรางขาม
นายมนัส แก้วเรือง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน
นายมานพ ช้างวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่
ว่าที่พันตรีพงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ
นางสุวรรณเขต เย็นเปิง
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกร่าง
นางมยุรี พาละการมย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
นางเพียงใจ ภู่ประดิษฐ์
ครู โรงเรียนบ้านรางขาม
นายเฉลิมพงษ์ วัฒนะ
ครู โรงเรียนบ้านพุพรหม
นางพิสมัย สุคนธมณี
ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
นางกรวิกา ทิพย์ประดิษฐ์
ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
นายธงชัย ม่วงแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน
นางบังอร ชื่นชวน
ครู โรงเรียนบ้านหนองเตียน
นางปราณี อินอนันต์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรี
นางชุติมา ศิริรังษี
ครู โรงเรียนบ้านหนองรี
นางศิริวัลลิ์ เฟื่องอิ่ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองรี
นางมาริสา พรหมพิพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านหลังเขา
นางสมควร จันทศร
ครู โรงเรียนบ้านหนองสาโรง
นางอาพัน รอดคา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
นางลักษมี เสือวงษ์
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
นางสุพิศ อินทร์ผลเล็ก
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสลบ
นางเยาวนิตย์ ดาแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านพุบอน
นางสายบัว มณีงาม
ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายสุชาติ ศรีวิพัฒครุฑ
ครู โรงเรียนบ้านน้าคลุ้ง
นางจันทร์ทิพย์ ทาเอื้อ
ครู โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
นายประพันธ์ กสิกิจพาณิชย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ
นายสุชัย สุสวัสดิ์ทองคา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย
นางขันทอง เรือนรื่น
ครู โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
นายพยุง โพธิพันธุ์
ครู โรงเรียนบ้านโป่งไหม
นางนฤพร โพธิพันธุ์
ครู โรงเรียนบ้านโป่งไหม
นายสวง พ่อค้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองเค็ด
นายมานพ ผ่องใส
ครู โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา
นางวัชรี พลเสน
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะสัง
นางละม่อม แจ้งโพธิ์
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
นางมณี สุขเข
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
นางสังวาล แก่นจันทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
นายปัญจะ ประเสริฐลาภ
ครู โรงเรียนเสรี-สมใจ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1
นายผจญ จันโทภาส
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นางวิเชียร ภูผาสุข
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นายแก้ว ประหา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นางนิลวรรณ จอมทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางอารมย์ มาเบ้า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นายลานนิพนธ์ เกษลา
ศึกษานิเทศก์
นางพรทิพย์ สามารถ
ผู้อานวยการโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร
นายวิริยะ นาชัยเวียง
ผู้อานวยการโรงเรียนคอนเรียบอนุกูล
นายชนิด บุญชูศร
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าแสงวิทยายน
นายสมัย จันใต้
ผู้อานวยการโรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร
นายประสานมิตร สุระพร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
นายประจวบ ขาวศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
นายอนุสรณ์ จาเริญเจือ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
นายอรุณ เนาวะเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกล่ามวิทยา
นายประสบ ตรีทศ
ผู้อานวยการโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
นายสหรัตน์ ประทุมตา
ผู้อานวยการโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี
นายประสงค์ บาลลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
นายวีรพงษ์ บุญธรรม
ผู้อานวยการโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บารุง
นายไพรัตน์ เพียรสดับ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้าวิทยาคาร
นายอุทัย ดอนชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนหัวขวาวิทยา
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44
45
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55

ชื่อ - สกุล
นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิด
นายอภิสิทธิ์ รัตนประภา
นายสุพัฒน์ โสวงษ์
นางเพียรดี ราชพลแสน
นางนงคราญ คุ้มจาบ
นางทัศนีย์ ชูศรีทอง
นางเข็มพร ภามาตย์
นายพัฒนา ศรีโสภา
นายประวิช สินธุศิริ
นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน์
นางอุ่นใจ พลโสกเชือก
นางษมาวดี สุวรรณจิตติ
นางนฤมิตร อินถา
นางแช่ม ศิริมาลา
นางกลีบจันทร์ ชราปธีป
นางรัตนาวลี ไชยสาส์น
นางวิไลลักษณ์ กุดวิสัย
นายทองดี ดลแม้น
นางบังอร โพธิเตมีย์
นายทวี อุ่นเพ็ญ
นางกัลยา บารุงเกาะ
นางสุวรรณา เมตตา
นางวรรลิยา จงดี
นางวิไลลักษณ์ ทวยดี
นายสาธิต ภูบุตตะ
นางสดสี ภูคงทอง
นางสุรัตน์ ภูชานิ
นางแม้นมาศ พิเคราะห์งาม
นางพิมพ์พิไล ภูสัมพลี
นางสมร พนมไพรพฤกษา
นางมณี ศรีสว่างวงค์
นางนภาภรณ์ ศรีธเรศ
นางฉัตรลดา สมพันธ์
นางสาววิมลวรรณ เจนวิริยกุล
นางสกนธ์วรรณ์ อุบลเลิศรัตน์

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา
ผู้อานวยการโรงเรียนคาคาราษฎร์บารุง
ผู้อานวยการโรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา
ครู โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ครู โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม
ครู โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล
ครู โรงเรียนคาปลาฝาโนนชัย
ครู โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา
ครู โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา
ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนโคกล่ามวิทยา
ครู โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม
ครู โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม
ครู โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม
ครู โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี
ครู โรงเรียนท่าลาดวนประชาบารุง
ครู โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
ครู โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
ครู โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
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ชื่อ - สกุล
นางศศิวิมล พิพัฒนเรือนชัย
นางกรประภา ภูจริต
นางอรวรรณ ฉัตรสุวรรณ์
นางสายัณ ทิพยรัตน์กุล
นางดิษยา นามเสถียร
นางจีระนันท์ ปั้นวิชัย
นางสาวกชมาส สาราญวงศ์
นายพัฒน์ บุญเรือง
นางรัชพร มณีโชติ
นางดารณี สุรันนา
นางสุมาลี สกุลดิษฐ์
นายปัญญา บุญวิทยาธร
นางจินตนา สาธิตธรรมชาติ
นางเพลินพิศ บุษบารัตน์
นางสาวไขนภางค์ เนตวงษ์
นางผ่องศรี ผิวหอม
นางกิ่งแก้ว โรมประเสริฐ
นางบุญพร้อม เครือวรรณ
นางวัฒนา วรรณจักร
นางไกรสร สุขบรม
นางเพ็ญนภา บุญธรรม
นางรัชนีพร ดอนชัย
นางวิไลวรรณ ประเสริฐ
นายพิษณุ มีไชยยา
นางเข็มทอง หรพูล
นายสุทัศน์ สินธุชัย
นางระเบียบ นันจารัส
นางฉิมพลี ทีจันทร์มาตย์
นายอนุวัฒน์ แก้วจันทร์
นางเพ็ญศรี ถนอมสิทธิ์
นายจาลอง แก้วสมบัติ
นายสุรพงษ์ จาปาลา
นางณัฐธนารีย์ บุตรสุริย์
นางสิรินาฎ บาลลา
นางจันทรัมพร ผ่านสาแดง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์
ครู โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ครู โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ครู โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ครู โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
ครู โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม
ครู โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร
ครู โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม
ครู โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม
ครู โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา
ครู โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
ครู โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
ครู โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ครู โรงเรียนชุมชนสีถานดารงวิทย์
ครู โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
ครู โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
ครู โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
ครู โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนนามลวิทยาคาร
ครู โรงเรียนนามลวิทยาคาร
ครู โรงเรียนนามลวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี
ครู โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา
ครู โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บารุง
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92
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ชื่อ - สกุล
นางเมธินี แสนโยธา
นางสาวทับทิม วิเศษนันท์
นางอุไรวรรณ เวียงสมุทร
นายณพงศ์ โคตรภูเขียว
นางประภาพรรณ ผกานนท์
นางปนัดดา ไชยพันธ์
นางสมหมาย ศรีวงศ์แสง
นายทนัน คากา
นางมนูญ ภารประดับ
นางฤดี ชากัน
นายสนั่น ภานุรักษ์
นายณรงค์ ระดาเสริฐ
นางสุจรินทร์ ยังสุข
นายพนมปรีดี คุ้มศรีไวย
นางวรกัญญา วิเศษศิลป์
นางพิสมัย ปัททุม
นายประเสริฐ หว่างจิตร์
นายคงศักดิ์ มณีโคตร
นางบัวลอย สาระขันธ์
นางธัญญลักษณ์ นงนุช
นางศรวรรณ พันธ์ดงยาง
นายจินดา ขันธุแสง
นายวีระวัฒน์ พึ่งศรี
นางสุมาลี ยี่สารพัฒน์
นางดวงเนตร พวงเกตุ
นายปิยนนท์ อ่อมไหล
นายนิรันดร์ อันทรบุตร
นางสงวนสินธ์ นครแสน
นายสมศักดิ์ สลางสิงห์
นายอักษร ยวงวิภักดิ์
นายกฤษณพงษ์ ชาภูมี
นายอนุมัติ ผันอากาศ
นายสมควร ภูพันนา
นางลัคนา คาแสงทอง
นายพ้น พรชะตา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์
ครู โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์
ครู โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนนาจาปา
ครู โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน
ครู โรงเรียนสะอาดไชยศรี
ครู โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ครู โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ครู โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ครู โรงเรียนด่านใต้วิทยา
ครู โรงเรียนด่านใต้วิทยา
ครู โรงเรียนด่านใต้วิทยา
ครู โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
ครู โรงเรียนคาชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
ครู โรงเรียนโคกก่องวิทยา
ครู โรงเรียนโคกก่องวิทยา
ครู โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา
ครู โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา
ครู โรงเรียนนิคมลาปาววิทยา
ครู โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อานวย
ครู โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อานวย
ครู โรงเรียนบ้านแกวิทยายน
ครู โรงเรียนบ้านแกวิทยายน
ครู โรงเรียนบ้านแกวิทยายน
ครู โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
ครู โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
ครู โรงเรียนม่วงคาราษฎร์สามัคคี
ครู โรงเรียนค้อจารย์วิทยา
ครู โรงเรียนคาแคนราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านกุดแห่
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านหนองช้าง
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสมพิน ปัญจิต
ครู โรงเรียนบ้านหนองช้าง
นางสายสุดา พันโกฎิ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
นางสุกานดา รินทราช
ครู โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
นายภมร ฤทธิ์ช่วย
ครู โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์
นางอรชร ธรรมสินธุ์
ครู โรงเรียนชุมชนน้าเกลี้ยงกล่อมวิทยา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2
นางจารุวัลย์ อินธิศร
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นางวิจิตรา โคตรบัญชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นายสุทัฎน์ เพียงแก้ว
ศึกษานิเทศก์
นางมะลิจันทร์ บัณฑิต
ผู้อานวยการโรงเรียนพินิจราษฎร์บารุง
นายอภิชัย ดาวดึงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองโนวิทยา
นายเฉลิม คงแสนคา
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองมันปลาวิทยา
นายพีรวัฒน์ วงษ์พรม
ผู้อานวยการโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา
นายพงษ์สาคร บ่อคาเกิด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
นายปิยะกุล อุทโท
ผู้อานวยการโรงเรียนโพรสิมอนุเคราะห์
นายกาพล อุปัชฌาย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
นายธัชพล ใจศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา
นายประยูร มังสังคา
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกคาวิทยา
นายประดิษฐ์ นันทสมบูรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
นายสมพร ไชยดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือ
นายฤทธิรงค์ นาถมทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา
นายสดใส ภูเนตร
ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม
นายบัญญัติ ปรีพูล
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงม่วง
นายวิสันต์ ไชยพิมพ์
ผู้อานวยการโรงเรียนหัวนาคาจรูญศิลป์
นายสาเร็จ นาถาดทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาราญ-ประภาศรี
นายกานต์ พันธุ์บุบผา
รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองสวงวิทยาคม
นางละออง นระแสน
ครู โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์
นางยุวดี บรรหาร
ครู โรงเรียนห้วยเตยวิทยา
นายบุญมี ภูนีรับ
ครู โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา
นายมาโนชญ์ จันทร์ศิริ
ครู โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
นางลัดดาวัลย์ ศรีมันตะ
ครู โรงเรียนพินิจราษฎร์บารุง
นางศิริกาญจน์ บุตราช
ครู โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
นายทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยว
ครู โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
นางศิริลักษณ์ ศรีจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
นางจิตรา แสงสุวรรณ
ครู โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร

58
ที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ชื่อ - สกุล
นายพิบูล ผาพิมูล
นายสุภาพ ภูกองไชย
นายสธนกรณ์ บุญพิคา
นางแสงระวี ภูกองไชย
นายบันเทิง ภูถมดี
นายสุปัน ภูบรรทัด
นายสุเทพ ภูสอดเงิน
นายวิรัตน์ ภูผาสุข
นางเรณู ภูนายาว
นางสิริพร จันโทภาส
นางอนงค์ ภูดอนม่วง
นางน้อมจิต ภูถมทอง
นางใสยา ภูดรนาง
นางทองเติม สุขชารี
นายมงคล ภูแล่นคู่
นางสารวย เลื่อมใส
นายเทียนชัย สืบสาราญ
นางลาใย อุปัชฌาย์
นายทองยุ่น เหล่าเคน
นายสราญ บุญหล้า
นางสุภาพ ภูนาหา
นางพัชราวลัย ภูสีเขียว
นายเกียรติ วงษาเกษ
นางรัชฎาภรณ์ จันทะคุณ
นางนุจันทร์ ภูแสงสี
นายพิทักษ์ ภูสีสด
นางเทียมเพ็ชร ฉัตรแหลม
นางสมจิต อินทร์แสง
นายทวีศิลป์ ศิริภักดิ์
นางศุภลักษณ์ ผิวนวลสุคนธ์
นายอุดมศิลป์ กุลาสา
นางกิติมา กุลาสา
นางสมพร นาสวาสดิ์
นางสุนิตรา ภูโอบ
นางลาดับ น้อยเสนา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนนางามแก่นลาดวนวิทยา
ครู โรงเรียนโนนสูงวิทยา
ครู โรงเรียนโนนสูงวิทยา
ครู โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
ครู โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
ครู โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
ครู โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา
ครู โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา
ครู โรงเรียนโคกศรีวิทยายน
ครู โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี
ครู โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์
ครู โรงเรียนปอแดงวิทยา
ครู โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ครู โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ครู โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ครู โรงเรียนคาไฮวิทยา
ครู โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม
ครู โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม
ครู โรงเรียนดอนยางนางศึกษา
ครู โรงเรียนดอนยางนางศึกษา
ครู โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนหัวนาคาจรูญศิลป์
ครู โรงเรียนหัวนาคาจรูญศิลป์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา
ครู โรงเรียนหนองบัวหน่วยอานวยวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ
ครู โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ
ครู โรงเรียนป่าหวายศึกษา
ครู โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
ครู โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม

59
ที่
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื่อ - สกุล
นางอานวย สุโพธิ์
นายวิเศษ ภูพานเพชร
นายวิสิทธิ์ สุเพ็งคา
นายพินิจ บุญชู
นายลิขิต กมลผาด
นางสมคิด ภูบุตระ
นางดาหวัน ซ้ายยศ
นางอุทัยพร ภาษีเนตร
นายรัชรักษ์ ตรีชาลี
นางทัศนีย์ ตรีชาลี
นางมยุรี ฆารโสภณ
นางเพ็ญศรี ภูแช่มโชติ
นายเกียงไกร ราชสาเภา
นางนิติกุล บุหล้า
นางมณีวรรณ ภูยอดผา
นางบุญช่วย พัฒนา
นางสาวนงลักษณ์ เหล่าดี
นางลัดดา คาเรืองศรี
นายอุดม กุโรรัตน์
นางรุจิกร กุโรรัตน์
นางดวงจันทร์ ดีรักษา
นางสังวาลย์ เมืองมนตรี
นางเพ็ญสินธุ์ พันธุ์บุบผา
นางแก้วใจ ประไพร
นายคเณศ ชนะบุญ
นายนิยม บุญหล้า
นายอารีย์ ทองภู
นางณัฐกาญจน์ ภูลายเหลือง
นางถาวร จักรมานนท์
นายสมบูรณ์ ภูสีเขียว
นายบุญทัน พิมพ์สุวรรณ
นายเจน บุตรพรม
นางสาวอัมพร นาสมพันธ์
นางลาปาง เพียรสดับ
นายสุวัฒน์ สารผล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
ครู โรงเรียนคาใหญ่วิทยา
ครู โรงเรียนคาใหญ่วิทยา
ครู โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์
ครู โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์
ครู โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
ครู โรงเรียนหน่อคาประชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม
ครู โรงเรียนคาเหมือดแก้วบาเพ็ญวิทยา
ครู โรงเรียนคาเหมือดแก้วบาเพ็ญวิทยา
ครู โรงเรียนคาเหมือดแก้วบาเพ็ญวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล
ครู โรงเรียนบ้านชัยศรี
ครู โรงเรียนบ้านชัยศรี
ครู โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองโนวิทยา
ครู โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา
ครู โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา
ครู โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
ครู โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
ครู โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์
ครู โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์
ครู โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองแข้วิทยา
ครู โรงเรียนหนองแข้วิทยา
ครู โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์
ครู โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร
ครู โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา
ครู โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง
ครู โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
ครู โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
ครู โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา

60
ที่
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

ชื่อ - สกุล
นายสมพงษ์ พุทธมนต์สิงห์
นางสาวบุญหนา ภูผาลี
นางพิสมัย โพนไพรสันต์
นางสุพรรณี วงค์สินธ์
นางมลิวรรณ สกุลเดช
นายศราวุฒิ นาชัยพูล
นางศุภวดี นาถมทอง
นางเยาวรัตน์ เพชรผ่องพันธุ์
นายสวัสดิชัย เฉลิมแสน
นางอมร ดวงปัญญา
นายสังวาลย์ วันทาวงศ์
นายสมรรถชัย ยลประสงค์
นางสาเนา ระวิโรจน์
นายดารงค์ คงแสนคา
นายอุฤทธิ์ อิ่นเอี่ยม
นางสาวนพเก้า บุตรกุล
นางอรณี จามจอหอ

ตำแหน่ง - สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3
นายสุนทรา หันชัยศรี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายสวาส บุญอาษา
ศึกษานิเทศก์
นายสมยศ เพ็งผลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบัวสามัคคี
นายไพบูลย์ พรหมราช
ผู้อานวยการโรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยา
นายประสพสุข เอี่ยมสาอางค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสาราญ
จ่าอากาศเอกภูมิพัฒน์ พันธุภา
ผู้อานวยการโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
นายบรรลุ นนทะมาตย์
ผู้อานวยการโรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา
นายสันทัด อันทราศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจาน
นายไชยพร กะลัมพะนันทน์
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บารุง
นายธานี การสอน
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
นายพีระศักดิ์ พรพนม
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ
นางศิริลักษณ์ สิทธิโชติ
ครู โรงเรียนบ้านโพนนาดี
นางสิริธารี ทองละออ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
นายสายัญห์ ราชปัญญา
ครู โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง
จ่าอากาศเอกปราโมทย์ ศิริพันธุ์ ครู โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
นางสาธิต บ่อคา
ครู โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา
นางเริงฤดี อารมณ์สวะ
ครู โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร

ครู โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองเม็กวิทยา
ครู โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา
ครู โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม
ครู โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์
ครู โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี
ครู โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร
ครู โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม
ครู โรงเรียนบ้านหนองแซง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแซง
ครู โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
ครู โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
ครู โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
ครู โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บารุง

61
ที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อ - สกุล
นายสมสนิท ไพศาล
นายวิศิษฏ์ นรทัต
นายชัยณรงค์ นาชัยเงิน
นางยุพเยาว์ ไชยศรี
นางกรรณิการ์ ระวิวรรณ
นางสาวบุปผา นรภาร
นายสวัสดิ์ไทย ประชายูร
นางระดับ ตาสาโรจน์
นายผลาชัย ศรีหาญ
นางนิดา เวทย์ศิริยานันท์
นางจันทร์เพ็ญ ค้าชู
นายประภัสสร จาเริญสม
นายทวี รัดที
นางวีณารัตน์ คาชนะ
นางบังอร ขินานา
นางทานะ มะโนขันธุ์
นางสุภาพ แย้มไสย
นางประกายเพชร อุทรังษ์
นางบรรเทา วรรณสา
นางสาวชุมพร เนตรคุณ
นางพิสมัย คนหาญ
นางวาสนา พงษ์รัชตะ
นางแพรพรรณ พิมพ์สิน
นางศิราวดี อุยสีรักษ์
นายกองมา จิตจักร
นางมลิทอง ศรีอุ่น
นางระวิวรรณ กิตติภูมิ
นายพงษ์ศักดิ์ คะมิชม
นายบุญเพ็ง ขูรูรักษ์
นายผดุง วันชูเสริม
นางเพ็ญณี ราชปัญญา
นายทรงเดช อุเทศ
นางวิทจัย ใจศิริ
นายประมุข คนหาญ
นางอาไภรัตน์ เพ็ญประชุม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนนางามวิทยา
ครู โรงเรียนนาทันวิทยา
ครู โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านชาด
ครู โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา
ครู โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ครู โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ครู โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ครู โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ครู โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ครู โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ครู โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ครู โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ครู โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
ครู โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
ครู โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
ครู โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
ครู โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
ครู โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
ครู โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
ครู โรงเรียนบ้านโพนนาดี
ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านนาวี
ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง
ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง
ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง
ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง
ครู โรงเรียนบ้านจอมทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ
ครู โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม
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ที่
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

ชื่อ - สกุล
นางรัชนีย์ ผาณิบุศย์
นายบุญศรี นาสมวงศ์
นางพรสวรรค์ สุ่มมาตย์
นางรุ่งนภา เพียรสบาย
นางพิกุล เขจรศาสตร์
นางวราภรณ์ โคตรุชัย
นางบุญหลาย พรมคาบุตร
นายสมเด็จ อังคะรุด
นายเดชา พันธะไชย
นางสุรางค์ บุญนาดี
นางภิญญลักษณ์ หาญสินธุ์
นายวิรวุฒิ วรรณสัมผัส
นางมิตตา รองจัตตุ
นางลาเพียร ไชยขันธ์
นายวิรัตน์ จันโท
นางอุไรวรรณ ฉวีวงศ์
นางอภิญญา ไชยสุข
นางพรรณอร โยธาศิริ
นางสุกัลยา ดลวาส
นางสุทัชชา เฉยฉิว
นางมะลิวัลย์ คชโคตร
นางมนชยา มาศเกษม
นางอุทัยวรรณ สว่างโคตร
นางจตุพร แก้วมณี
นางพูลทรัพย์ ล้าจุมจัง
นายธานี สารวัน
นางอุชนีย์ นันทบุรมย์
นางสาลี ขจรโมทย์
นายประสาทศิลป์ สุสาระโพธิ์
นางพรพิศ ซะสันติ
นายไพฑูรย์ ศรีแนน
นางวรินทร์พร พรสินกิจเจริญ
นายคาพอง กิ่งพลอยเดิม
นายสุวัฒน์ บุษดี
นายสุพิศ โชติศรี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
ครู โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
ครู โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
ครู โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3
ครู โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3
ครู โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6
ครู โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บารุงวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านนาบอน
ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
ครู โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง
ครู โรงเรียนบ้านโคกโก่ง
ครู โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร
ครู โรงเรียนคาบงพิทยาคม
ครู โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
ครู โรงเรียนบ้านโนนชาด
ครู โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
ครู โรงเรียนคาหมุนผดุงเวทย์
ครู โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
ครู โรงเรียนโพธิ์คาประชาสรรค์
ครู โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
ครู โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านนาเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านดินจี่
ครู โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านดงมัน
ครู โรงเรียนบ้านคุย
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
ครู โรงเรียนบ้านคาอีหงษ์
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ที่
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
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107
108
109
110
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112
113
114
115
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120
121
122

ชื่อ - สกุล
นางสาวปราณี นาชัยโชติ
นายประกาศ ศรีวรขันธุ์
นายไชยยา อุดทามุล
นางนันทา มัชฌิโม
นายทรงเดช อาษาภา
นางเทียมจันทร์ ไสยวรรณ
นายวัชรินทร์ รินทราช
นางแสงจันทร์ สมศิริ
นางสารวย ภูมิเขตร
นางงามพิศ เวียงนนท์
นางทวีชัย ศรีบุตตะ
นางพิสมัย จันทร์เสนา
นางมนตรี รัตนวรรณี
นายประจวบ ยลพล
นางสาวสมควร พลหาญ
นายมารุต โคตรพัฒน์
นายชูศักดิ์ จันทุมา
นางอุทัยพร โสภาคะยัง
นางอุรณี ศรีวรสาร
นางพิธพร หน้างาม
นางภัชรากรณ์ พันธุโพธิ์
นางสุบรรณ คิสาลัง
นายพรชัย จันทไทย
นางลัดดาวัลย์ สุวรรณมาโจ
นางยุพารัตน์ วจีสิงห์
นางสาววราภรณ์ พลนาคู
นางวัลยา ขจรฤทธิ์
นางอรพิน เสาวรัตนพงษ์
นายนิคม แสงทวี
นายชูฤทธิ์ วิภักดิ์
นางบุญธรรม อมรพลัง
นายทรัพย์มงคล สมทิพย์
นางกัญญา โคตรพัฒน์
นายอิทธิพล ประมวลปรีชา
นายถนอม ร่วมใจ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนหัวงัววิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านดงหมู
ครู โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา
ครู โรงเรียนดงสวางวรวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านคาพิมูล
ครู โรงเรียนบ้านคาพิมูล
ครู โรงเรียนบ้านห้วยฝา
ครู โรงเรียนนาขามวิทยา
ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านน้าปุ้น
ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
ครู โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์
ครู โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง
ครู โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
ครู โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์
ครู โรงเรียนสามัคคีบัวขาว
ครู โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา
ครู โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านดินจี่
ครู โรงเรียนบ้านโจดนาตาล
ครู โรงเรียนนาทันวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
ครู โรงเรียนสามขาราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
ครู โรงเรียนบ้านคุย
ครู โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์
ครู โรงเรียนหนองบัวใน
ครู โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา
ครู โรงเรียนหนองโพนสูง
ครู โรงเรียนบ้านกกตาล
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ที่
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

ชื่อ - สกุล
นางสุพัตรา สนธิรักษ์
นางวิไลแก้ว แสงทวี
นางศิริลักษณ์ หาชื่น
นางถาวร วรสาร
นางวนิดา วุฒิสาร
นางจุรีรัตน์ อุ่นวงศ์
นางราไพ จันทร์เพ็ญ
นายรัตติกาล จันทะคาม
นายวิริยะ กุลชาติ
นายบุญเทียน พิมพ์หา
นายมณีพร จิตจักร
นายธนพนธ์ บูระพา
นางเพ็ญแข วรพันธ์
นายอรัญ มาศเกษม
นางมุกดา ชนะบุตร
นางทิพเนตร วรรณเสน
นายพิเชษฐ์ ชูราษี
นางบานบุรินทร์ เสนาวัง
นางยุพิน ไชยโชติ
นางศุภร แสงฤทธิ์
นายสาเนียง หาญชัย
นายอดุลย์ ในอรชร
นายขวัญชัย จิตจักร
นายไพรัช สว่างโคตร
นางราตรี ตาดวงษ์
นางเพ็ญศรี ศรีทอง
นายดาเนิน พิสุราช
นายทวีศักดิ์ เสริฐเลิศ
นางเวณิกา มาตสะอาด
นางสุพรรณิการ์ บุษดี
นางไพบูรณ์ แสงเพชร
นายรัศมี โสภาคะยัง
นางกัลย์ชญาณ์ภร คูสกุลรัตน์
นางศิริจันทร์ สายสมบูรณ์
นางภักดี อันทราศรี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านคุย
ครู โรงเรียนโคกนาดี
ครู โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
ครู โรงเรียนบ้านห้วยฝา
ครู โรงเรียนคาม่วงจรัสวิทย์
ครู โรงเรียนคาม่วงจรัสวิทย์
ครู โรงเรียนคาม่วงจรัสวิทย์
ครู โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านคาม่วง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยแดง
ครู โรงเรียนนาทันวิทยา
ครู โรงเรียนแจนแลนวิทยา
ครู โรงเรียนคาบงพิทยาคม
ครู โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสาราญ
ครู โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอานวยวิทย์
ครู โรงเรียนคาหมุนผดุงเวทย์
ครู โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน
ครู โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยแดง
ครู โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ
ครู โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
ครู โรงเรียนหนองบัวโดน(วรนารถประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
ครู โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
ครู โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
ครู โรงเรียนสังคมพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
ครู โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
ครู โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
ครู โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
ครู โรงเรียนบ้านสุขเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านนากระเดา
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159
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164
1
2
3
4
5
6
7
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18
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายวสินธุ์ ไวแสน
ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
นางปราณี พิมพ์รส
ครู โรงเรียนบ้านหนองสระพัง
นางพรรณธิภา คิสาลัง
ครู โรงเรียนนักธุรกิจ (บ้านโคกสนาม)
นางกรรยา ถวิลการ
ครู โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
นางนิระดี วานิชสุจิต
ครู โรงเรียนกุดหว้าวิทยา
นางสุทธิรา บุ่งอุทุม
ครู โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บารุง
นางทิพวรรณ อุเทศ
ครู โรงเรียนบ้านม่วงกุล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำแพงเพชร เขต 1
นางปุณิกา เรืองวงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นายวิสุทธิ์ วิจิตรวงษ์
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
นายคงฤทธิ์ อภิวัฒน์ปุญญบาล นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นางสาวสุวรางค์ บารุงสุข
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นายคณาพงศ์ ศรีสุข
ศึกษานิเทศก์
นายสุภาพ แจ่มหม้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นายยงยุทธ บดีรัฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)
นายโชค เอี่ยมแพร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
นางสาวณัฐกัญญา มั่นดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังเฉลียง สพแ.กพ.1
นายธวัช หาญอยู่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไร่ดง
นายอนุศิษฎ์ นาคบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย
นายวีรยุทธ คุณสุทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจิกคันช้อน
นางพรฟ้า ดุรงคเวโรจน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม
นายจรัส มณีเขียว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลานสะเดา
นายติรัตน์ อินหาดกรวด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
นายวีระ ถาวร
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
นายชูรัช สุขทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน
นายสมศักดิ์ แสงศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
นายศิริวุทธิ์ คล้ายประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ
นางสาวสุรีย์ มณีพราย
รองผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์)
นายประสาทพร อัคคพันธุ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
นางวิมลทิพย์ จันทร์แดง
ครู โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)
นางประภากร ทองคุ้ม
ครู โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา
นายดุสิต บูชาเกียรติ
ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นางมาลี เงินโม้
ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นางจงรักษ์ ภูมิสวัสดิ์
ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นายชะเล อินเกตุ
ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
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ชื่อ - สกุล
นายชานาญ ธรรมะ
นายประสิทธิ์ เภาศรี
นางสุนดา เภาศรี
นางเครือวัลย์ แสนกล้า
นางศิริพร จุลมุสิ
นางสาวนันทา นิติเสถียร
นายปรีชา แก้วมาลากุล
นางปรียานาถ สุขสวัสดิ์
นายปริพนธ์ กรรณิกา
นางอุษา เอี่ยมโพธิ์
นางกฤตพร เดชา
นางภักษมณฑ์ อ่วมสถิตย์
นายสมควร อ่อนฉาย
นางสมหมาย กิจเกียรติ
นางประเนียน แก้วมาลากุล
นางนิศารัตน์ น้อยบัวทิพย์
นางศุภพิชญ์ สนิทมาก
นางบุษกร วรศรีหิรัญ
นางประคอง สามัญตระกูล
นางฉัตรตะวัน ศรีรอด
นางราตรี อาจกล้า
นางสาวพรรณี จันตา
นางประไพร เจริญธรรม
นางมณีอนงค์กานต์ นิธิมณีรัตน์
นางวรุมาศ บูชาเกียรติ
นางศิตานันท์ จ่าทอง
นางอารีย์ เสนามาตย์
นางกนกวรรณ แย้มสอาด
นางสาวจงกล คาสุข
นางสุภา วงษ์พานิช
นางประนอม เปลี่ยนแปลก
นางจารึก สุขเอี่ยม
นางอุมากร ธรรมยา
นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติ
นางจิราภรณ์ ธรรมบุตร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านวังทอง
ครู โรงเรียนบ้านวังทอง
ครู โรงเรียนบ้านวังทอง
ครู โรงเรียนบ้านเกศกาสร
ครู โรงเรียนบ้านบางลาด
ครู โรงเรียนอนุบาลกาแพงเพชร
ครู โรงเรียนอนุบาลกาแพงเพชร
ครู โรงเรียนวัดคูยาง
ครู โรงเรียนวัดคูยาง
ครู โรงเรียนวัดคูยาง
ครู โรงเรียนวัดคูยาง
ครู โรงเรียนวัดคูยาง
ครู โรงเรียนวัดคูยาง
ครู โรงเรียนวัดคูยาง
ครู โรงเรียนวัดคูยาง
ครู โรงเรียนวัดคูยาง
ครู โรงเรียนวัดคูยาง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก
ครู โรงเรียนบ้านหนองกรด
ครู โรงเรียนบ้านหนองกรด
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี (ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี (ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
ครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา
ครู โรงเรียนสหวิทยาคม
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ชื่อ - สกุล
นางสาวลดาวัลย์ พลอาจ
นางดอกรัก ผู้มีทรัพย์
นางเฉลิม สรฤทธิ์
นายนิรันดร์ เรืองศิรรักษ์
นางชนิกา คงเสาร์
นางสาวยุพเยาว์ บดีรัฐ
นายสุรินทร์ สมจิโน
นายวัชระ ทับทองหลาง
นางเพลินพิศ แตงดารา
นายประสิทธิ์ เรืองอุไร
นายจรินทร์ รุ่งน้อย
นายประเสริฐ รุ่งน้อย
นางมาลีลักษณ์ กล่อมยงค์
นางประคอง สามัญตระกูล
นายประสูติ ชูจิ๋ว
นางฉลวย ทรงอยู่
นางปริญญา มีฐานะ
นางอาไร อินหาดกรวด
นางอุ่นเรือน เกตุเอี่ยม
นางโนรีรักษ์ ทีปะนะ
นางศิริวรรณภา ฉิมสุข
นางเกษร พรหมรักษา
นางอรุณ สู่หญ้านาง
นางสาวยุพิน บุญทอง
นายณรงค์ เกิดสว่าง
นางวงเดือน เกิดสว่าง
นางพัฐชญาณ์ อินทร์โพธิ์
นางสาวอรพร กิ่งเมือง
นายสิงชัย ขอนทอง
นางรักชนก รอดเกตุ
นายเกษ วิชาวงษ์
นางพัชรินทร์ รุจิชีพ
นางมานพ ภู่ประเสริฐ
นางจันทรัตน์ อ่อนฤทธิ์
นางวราภรณ์ ทิพย์พิมพ์วงศ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง
ครู โรงเรียนจารูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านแคทอง
ครู โรงเรียนบ้านลานสะเดา
ครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
ครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
ครู โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี
ครู โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี
ครู โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
ครู โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
ครู โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน
ครู โรงเรียนบ้านป่าถั่ว
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
ครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
ครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
ครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
ครู โรงเรียนบ้านลานตาบัว
ครู โรงเรียนวัดโพธาราม
ครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์
ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
ครู โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์
ครู โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองกาแพงเพชร
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ชื่อ - สกุล
นางนพรัตน์ ครุธอินทร์
นายธีระชาติ ปะตังทะสา
นางพรพรรณ คงสุจริต
นางเอื้องไพร ไพศาลสุขวิทยา
นางเพ็ญราเพย ขวัญวงศ์
นางสมศรี ปิ่นแก้ว
นางกิตติมา บุญเอี่ยม
นายประจักษ์ ทรงธรรม
นางสวรรยา กรองทอง
นายวิเชียร ทาวงศ์ษา
นางสุจินดา เทพประชุม
นายอุทัย จุ๋ยเกตุ
นางยุวรรณดา โมกมัน
นายบุญชัย โคกลือชา
นายพงษ์ศักดิ์ ไฝ่ทอง
นางวันเพ็ญ เลี่ยมสกุล
นายคมธัช นิลาพันธ์
นางพวงเพชร ทองเพชร
นางนวลสวาท โอชารส
นางพรเพ็ญ เพชรรัตน์
นายเอกรัฐ ราชบุรี
นางเกศิณี น่วมเจริญ
นางวรรณสว่าง สิงห์ลอ
นายวิราช ผ่านสถิน
นายอุปดิศร์ ดีบุญ
นางสาเนียง ศิริบุตร
นางนภาดา รณยุทธางกูร
นายอุดม ม่วงเนตร
นางวิไลวรรณ ผ่องใส
นายวีระชัย ภู่จีน
นางนงนุช อินยัง
นายดิเรก องอาจ
นางวาสนา สว่างเพียร
นางพะเยาว์ ธูปบูชา
นางศศิศุภางค์ ขอนทอง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองกาแพงเพชร
ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
ครู โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง
ครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา
ครู โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
ครู โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ครู โรงเรียนบ้านปางขนุน
ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
ครู โรงเรียนบ้านคลองเมือง
ครู โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์
ครู โรงเรียนบ้านเกศกาสร
ครู โรงเรียนอนุบาลกาแพงเพชร
ครู โรงเรียนอนุบาลกาแพงเพชร
ครู โรงเรียนวัดคูยาง
ครู โรงเรียนวัดคูยาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านทรายทอง
ครู โรงเรียนบ้านทรายทอง
ครู โรงเรียนบ้านคุณแขวน
ครู โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์
ครู โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์
ครู โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัววัว
ครู โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม
ครู โรงเรียนบ้านแคทอง
ครู โรงเรียนบ้านแคทอง
ครู โรงเรียนบ้านบึงมาลย์
ครู โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านวังน้าขาว
ครู โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสุวิมล ภูมิภูติกุล
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
นายวัชรพงษ์ อ้นเกษ
ครู โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี
นายชัยฤทธิ์ อ่อนสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านทรงธรรม
นางจารุณี ประพัตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก
นางสาวลมโพย บุญยัง
ครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
นางสนม พรหมเมตตา
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา
นายเชาวน์ รอดเกตุ
ครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์
นางชนิดา กระษาปณ์เลิศ
ครู โรงเรียนบ้านลามะโกรก
นางอมร ศรีสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านลามะโกรก
นางสุวรรณี ปกเกษ
ครู โรงเรียนบ้านลามะโกรก
นางสุรัตน์ สงฆ์วัฒนะ
ครู โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล
นายนริศ แก้วเมือง
ครู โรงเรียนบ้านเกาะน้าโจน
นายนริศ แก้วกาเหนิด
ครู โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง
นายลมูล ปานสมบัติ
ครู โรงเรียนบ้านตอรัง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำแพงเพชร เขต 2
นางสาวพิชชาพร นันท์ตา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นายไพฑูรย์ นุชทรวง
ศึกษานิเทศก์
นายธนู น้านุช
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น
นางสาวศรีรัช เทพศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี
นายสมศักดิ์ พิมพา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองเจริญ
นายประเทือง คงใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากคลองลาน
นายเกียรติศักดิ์ ทันจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา
นายสมพงษ์ ศรีหินกอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
นางจันทรา อุทกัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
นายสมจิตร กลิ่นอาจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเพชรมงคล
นายนภสินธุ์ เจริญเชื่อมสกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางตาไว
นายเปลว ชาหว้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคอปล้อง
นางอมรรัตน์ มีขวัญรัก
ครู โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
นางสุนันท์ สีดานุช
ครู โรงเรียนบ้านวังล้อมราลึก
นายนเรศ คชฤทธิ์
ครู โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
นางพะเยาว์ คชฤทธิ์
ครู โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
นายเกรียงศักดิ์ บุรีวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
นายเงิน ดิษสละ
ครู โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
นางภาวินี หงษ์บุญ
ครู โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
นายกิตติทัศน์ รัตนธีรอนันต์
ครู โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง

70
ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ชื่อ - สกุล
นางรัตนา ยอดวันดี
นางรัชดาภรณ์ เขียวนิล
นางสุดาพร มีฉ่า
นางทวีศรี ธรรมจารีสวัสดิ์
นายเชาว์โรจน์ โพธิ์นคร
นางพรเพ็ญ เมืองบุญ
นายศักดา ลมลอย
นางณิชาภา ผาเลิศ
นางวัชรี น้านุช
นางสุจิน โพธิ์เจริญ
นางอนงค์นารถ ขจรเดชะศักดิ์
นางกรองทอง วิเวก
นางอารมณ์ พุ่มฉัตร
นางวิชุตา ชาญรังสฤษดิ์
นายสุชีพ แก้วศรี
นางวงเฉลิม หาญลายวง
นางสาวมาริษา นุ่มเดื่อ
นางวัฒนารัตน์ ไรเกษ
นายราชวัฒน์ ทองนวม
นางรสสุคนธ์ พงษ์สกัด
นายเกรียงศักดิ์ ตาปัน
นายปริญญา อยู่สุ่ม
นางประภาพันธ์ สัจจาศิลป์
นางพัชรินทร์ เอี่ยมรักษา
นางศิริกุล จันทร์ไทย
นางสาวนงเยาว์ อุตโมงค์
นางสุพัตรา มณีพลาย
นางจุไรรัตน์ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
นายวิรัด วันคา
นายมนัส รังศรี
นายจเร ค่ายัง
นางอุไรรัตน์ บุษบา
นางสาวภัคจิรัสย์ สัตบุษย์
นางปานทิพย์ บุญโกมล
นางเจริญ ภิญโญ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
ครู โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย
ครู โรงเรียนบ้านศรีไพศาล
ครู โรงเรียนบ้านศรีไพศาล
ครู โรงเรียนบ้านวังน้าพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านหาดชะอม
ครู โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านหัวเสลา
ครู โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี
ครู โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านวังพลับ
ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง
ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม
ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม
ครู โรงเรียนบ้านหนองโมก
ครู โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา
ครู โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์
ครู โรงเรียนอนุบาลวังไทร
ครู โรงเรียนอนุบาลวังไทร
ครู โรงเรียนอนุบาลวังไทร
ครู โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
ครู โรงเรียนบ้านวังน้า
ครู โรงเรียนบ้านนิคม
ครู โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์)
ครู โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์)
ครู โรงเรียนบ้านไร่ใหม่
ครู โรงเรียนบ้านบ่อทอง
ครู โรงเรียนบ้านบ่อทอง
ครู โรงเรียนบ้านแม่ลาด
ครู โรงเรียนบ้านแม่ลาด
ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านร้อยไร่
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ชื่อ - สกุล
นางสุรีรัตน์ วิกรานต์นนท์
นางลาดวน เนียมคล้าย
นางสุคนธ์ทิพย์ กลิ่นมณฑา
นายวิมล เจนเจตวิต
นายสุเทพ คนสะอาด
นางสมใจ กันทะชมภู
นางเฉลียว ม่วงทอง
นางกัญญารัตน์ ด้วงปล้อง
นางสาวประยงค์ ยอดวงษ์
นางชนกานต์ วชิรกมลกุล
นางนิภาภรณ์ ยอดคา
นายไชยวุฒิ จันทร์กลิ่น
นางชุลีรัตน์ ทองมี
นางกชพร โพธิ์อ่อง
นายพิสัณฑ์ จันทร์กล้า
นางสมศรี พิศสารี
นายอาคม เมนไทยสง
นายนัฐพล เจาะขาว
นางบัวหลวง วิชัยคา
นางวารินทร์ สุวรรณรัตน์
นางประเทืองทิพย์ แก้ววิเชียร
นางสาววัฒนา ศรีตะลา
นางสุจินดา เหล่าทรัพย์
นางอรนุช นิ่งนึก
นางศิริญญา มิ่งขวัญ
นางสายทอง แก้วอ่อง
นางจินตนา กันยาเลิศ
นางศรีประไพ นิลสุ่ม
นางรัชนีวัน รังมาตย์
นางจารุวรรณ ศักดิ์วิทย์
นางทัศนีย์ มาลาศรี
นางสุลีศิลป์ ชาวด่าน
นางชะเอม ใยดี
นายมังกร บุญศรี
นายนพดล โคตรมูล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย
ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้าร้อน
ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้าร้อน
ครู โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์
ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
ครู โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
ครู โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้
ครู โรงเรียนรอดนิลวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านสุขสาราญ
ครู โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง
ครู โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านเขาน้าอุ่น
ครู โรงเรียนบ้านมอเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านเพชรมงคล
ครู โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านปางตาไว
ครู โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
ครู โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
ครู โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ
ครู โรงเรียนบ้านชายเคือง
ครู โรงเรียนบ้านวังชะโอน
ครู โรงเรียนบ้านวังชะโอน
ครู โรงเรียนบ้านวังชะโอน
ครู โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน
ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น)
ครู โรงเรียนบ้านดงเย็น
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
91 นางสาวพรรณทิพา กุณาตรี
ครู โรงเรียนบ้านดงเย็น
92 นางสารวม เครือผือ
ครู โรงเรียนบ้านวังเจ้า
93 นายเรียน ศรีชาดา
ครู โรงเรียนบ้านโนนพลวง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
1 นายรังสฤษฎิ์ ธนะภูมิชัย
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 นายศิริกุล นามศิริ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3 นายเสด็จ ทะยะราช
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4 นางสุนทรียา มหาโยธา
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
5 นางจันทร์ฉาย อรรถสาร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
6 นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
7 นายสมศักดิ์ พักวัน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบารุง
8 นายสารวย ทิมาชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
9 นายดาทมิฬ แสนสง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
10 นายสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
11 นายปรีชา นารีวิจิตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่
12 นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
13 นายนิเทศก์ แสงศรีเรือง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
14 นายสนอง มหาวัน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย
15 นายกันตินันท์ อ่างเต็มศักดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนยาง
16 นายประสิทธิ์ แก้วบ่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
17 นายเติม คาภักดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ
18 นายปรีดา แสนเหลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร
19 นายคาเตียง ก่าเกลี้ยง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
20 นายเรืองฤทธิ์ ศิริไทย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
21 นางสาวบุญมา มาตย์ภูธร
ครู โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์
22 นายราลึก คาสุพรม
ครู โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
23 นางสุมาลี วงษ์ภูธร
ครู โรงเรียนบ้านค้อ
24 นางเพ็ญศรี วงษ์ไชยา
ครู โรงเรียนบ้านนาเพียง
25 นางเริงฤดี พาเบ้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
26 นางนนท์สุดา ยติกูร
ครู โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
27 นางอมรรัตน์ จงสถิตรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ
28 นายสุเทพ ธงศิลา
ครู โรงเรียนบ้านบะยาว
29 นายรังสรรค์ แก้วพรม
ครู โรงเรียนบ้านเหล่านาดี
30 นางพรพรรณ บูรณ์เจริญ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสาราญเพี้ยฟาน)
31 นางสาวบาเพ็ญ ดาสีวังปา
ครู โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)
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ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื่อ - สกุล
นางประนอม สิงหศิริ
นางสุกัลยา ภูมิขันธ์
นางทองปาน มิ่งมงคล
นายสุพจน์ เฮียงจันทา
นางสุขฤทัย กองกะมุด
นายณัฐวุฒิ หาตรงจิตต์
นางสาวกิติยวดี แสนนาม
นางบุญรวม สีจันทร์ฮด
นางศุภวรรณ สุดประเสริฐ
นายทองพูน อนุรักษ์
นางมลิจันทร์ ฐิตินิรันดร์กุล
นางพุธสินธ์ ฤทธิ์มนตรี
นางนวลสวาท วงศ์สละ
นางจิตรจา ศรีน้อย
นางมาลิษา วันนา
นายสมเกียรติ วลีเกียรติกุล
นางนันทนา ประแดงปุย
นางบรรจบ นามพลกรัง
นางสาอาง โพธิ์ชัยทอง
นางประลา เภชัยภูมิ
นายมนตรี ศรีเจริญ
นางสาวสุกานดา ผางโคกสูง
นางอรนุช เหล็กชูชาติ
นางราตรีสวัสดิ์ ชัยนิคม
นางสาวทัศนีย์ ศรีหาบุตร
นางสุนันทา พ่อค้าช้าง
นางจารุวรรณ สินธพ
นางพิมพ์พร ผิวขาว
นางศรีวรรณ์ สอนศิลพงศ์
นางสิริวัน วรรณห้วย
นางพรสุณี โสรถาวร
นางละเอียด อันประเสริฐ
นางชัฏชฎาค์ คาธานี
นางรัชนี สุขประเสริฐ
นางประครอง แสนไชย

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
ครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง
ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง
ครู โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบารุง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านโสกแต้
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
ครู โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านนาล้อม
ครู โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
ครู โรงเรียนบ้านสะอาด
ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ครู โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
ครู โรงเรียนบ้านโนนฆ้องวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์
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67
68
69
70
71
72
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

ชื่อ - สกุล
นายชูศักดิ์ เหลืองอุบล
นายสาเนียง นารถสูง
นายฉลอง หินวิเศษ
นางสาวสงบ สุนทร
นางจีรนันท์ โพธิ์จันทร์
นางนวลศรี ธาตุบุรมย์
นางกุลณัฐฐา รุญเจริญ
นางเสาวลักษณ์ ทองโคตร
นางมะลิพรรณ กันพยันต์
นางอภัยวัลย์ กึกก้อง
นางอรอินทร์ มูลศรี
นางอริสรา ดวงก้งแสน
นายเจริญ บรรณวงษา
นางรัตนาภรณ์ เล่ห์รักษา
นางประครอง พงษ์ชนะ
นางจันทิมา สมอเนื้อ
นายบุญชู บุตรแดงน้อย
นายพูนทรัพย์ พันธวาศิษฏ์
นายอมร ไชยตาแสง
นายสุพรรณ จิตรชื่น
นายอิสระ ถาวรพรหม
นางคามูล สินพันธ์
นางธิติมา อรรคฮาต
นายพรศักดิ์ หารหนองบัว
นายประหยัด ทามณี
นางฉวีวรรณ เฉิดรัศมี
นางกนกวรรณ อัตไพบูลย์
นางรัตนา สุขศรี
นางเกษร สุวรรณเรือง
นางคาไข น้อยชมภู
นางมลฑา บุตรโพธิ์
นางเพ็ญศรี พิมหานาม
นางอรุณ บุตรโคตร
นางสาวนิรันดร บุบผา
นายบัณฑิต จินคา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนฆ้องวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านชาด
ครู โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย
ครู โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
ครู โรงเรียนบ้านดอนบม
ครู โรงเรียนสนามบิน
ครู โรงเรียนสนามบิน
ครู โรงเรียนสนามบิน
ครู โรงเรียนสนามบิน
ครู โรงเรียนสนามบิน
ครู โรงเรียนสนามบิน
ครู โรงเรียนสนามบิน
ครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
ครู โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
ครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านตอกแป้น
ครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู
ครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
ครู โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน
ครู โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน
ครู โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ
ครู โรงเรียนบ้านบะยาว
ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองปอ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
ครู โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
ครู โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน

75
ที่
ชื่อ - สกุล
102 นางพงษ์ลดา เพรงมา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน

103 นางจีรนันท์ ศรศักดา

ครู โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)

104 นางรัตน์ภัณฑชา อ่างยาน

ครู โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)

105 นายธารา เอกานุกุล

ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง

106 นางเจนจิรา รักวิชา

ครู โรงเรียนบ้านโคกกว้าง

107 นางอนงค์ ญาณสว่าง

ครู โรงเรียนบ้านหนองคลอง

108 นายพิทักษ์ ศรีนาง

ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือง

109 นางเมตตา ชนใฮ

ครู โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบารุง

110 นางปราณีต อินทร์จันทร์

ครู โรงเรียนบ้านแก่นประดู่

111 นางบุญเพียง นิลเนตร

ครู โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม

112 นางปิยนันท์ ชูมณี

ครู โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม

113 นายศรีสวัสดิ์ นามตะ

ครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

114 นางสาวคนึงนิตย์ โนนศรี

ครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

115 นายทวนทอง ซ้ายสุข

ครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

116 นายสุพจน์ หนองแก

ครู โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

117 นางสมจิตร พรหมวิชัย

ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร

118 นางสาวนันทิยา ศรีเมืองบุญ

ครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร

119 นางสาวสุนันทา โยทองยศ

ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

120 นางจงรักษ์ โคตรชุม

ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

121 นางนวลนงพร สกลศิลป์ศิริ

ครู โรงเรียนบ้านงิ้ว

122 นางสมจิตร จิตรเสงี่ยม

ครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ

123 นางสุณิตรา ทองนุช

ครู โรงเรียนสนามบิน

124 นายอุทิศ ชัยวินิตย์

ครู โรงเรียนบ้านโนนลาน

125 นางคนึงนิจ บุสดี

ครู โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา

126 นางวิไลวรรณ นามตะ

ครู โรงเรียนบ้านม่วงโป้

127 นายพัฒนพงษ์ พันธโคตร

ครู โรงเรียนบ้านโนนเขวา

128 นางนุจรินทร์ โคตรสวรรค์

ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

129 นายพัชรพงษ์ แสนโสภาวัน

ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

130 นางสุภาพ นันทวงษ์

ครู โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

131 นายประเทือง กาศเกษม

ครู โรงเรียนบ้านป่าหวาย

132 นายณัฐนันท์ เพ็งโคตร

ครู โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือม

133 นายทรงศักดิ์ ศรีวงษ์แก้ว

ครู โรงเรียนบ้านโนนลาน

134 นางจารุณี ศรีสุชาติ

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว

76
ที่

ชื่อ - สกุล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นายปวีณ ระดารงค์
นางวรรณวิไล ขุมดินพิทักษ์
นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์
นายสมหมาย สะกิจ
นายประเสริฐ อุ่นผาง
นายสมทรง ปัจจวงษ์
นายประชากร สิงห์ศร
นายทวีศักดิ์ ศรีประจันทร์
นายชุมพล เหล่าคนค้า
นายอนุชา กองเกิด
นายทองศิลป์ ปัดตาลาคะ
นายชาญศิลป์ สินแสง
นายปัญญา จันทร์สม
นายสนาม จาปาหอม
นายสยาม แฝงดาหาร
นายประเสริฐ พื้นหัวสระ
นายวีระพันธ์ นาตรีชน
นายสุริยา หวานเหนือ
นายอนันตพงศ์ ปีนะเก
นายสุวัฒน์ คางาม
นางคันธารัตน์ พานมะลึก
นางอรุณศรี ศรีนาง
นายพิสิฏฐ์ คมขา
นางกมลวรรณ เปรมชยกุล
นางเพ็ญศรี พิสันเทียะ
นายสันติ อ่อนละออ
นายอุดม คาเวียง
นางชนกานต์ ปุณยวัชญ์
นางวรรณา สุขแสน
นางสายสวาท ทับแสงสี
นางสุดาวรรณ คางาม
นางดารณี ซื่อตรง
นางทัศนีย์ เสนไสย

ตำแหน่ง - สังกัด

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาแคน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตับเต่า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปอแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสว่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักตบ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าม่วง
ผู้อานวยการโรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาข่า
ครู โรงเรียนบ้านหนองน้าใส
ครู โรงเรียนบ้านขามเรียน
ครู โรงเรียนบ้านขามเรียน
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง
ครู โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา
ครู โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา
ครู โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
ครู โรงเรียนบ้านเป้าประชาบารุง

77
ที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ชื่อ - สกุล
นางเบ็ญประชิต โสภาจิตร์
นางหงษ์ยนต์ สุทธิ
นางคาวาลย์ เหล่าดี
นางสุนี นามเคน
นายสายันต์ อัคคะ
นางประนอม ทั่งจันทร์แดง
นางทองปัน สอนเอี่ยม
นางถวิล คาภูแก้ว
นางเนตรนภา คะเณรุพันธ์
นายวิไล ฮาดภักดี
นางบุญเชิด สีพะนามน้อย
นางเรวรรณ มณีวงษ์
นางปิยะดา ชาวชุมนุม
นายสมัย เพียช่อ
นางอมรพรรณ สันทา
นายจรินทร์ จันทบูรณ์
นางกมลวรรณ จันทบูรณ์
นางบาเพ็ญ คมขา
นายประวัติ ศรีคิรินทร์
นายทองเลื่อน สาเพชร
นางภาษี สาเพชร
นายสมพงษ์ ลาดลงเมือง
นายน้อย บาลชน
นายวุฒิชาติ อ่อนละมุล
นายปรีชา ไร่ขาม
นางทองใส วรแสน
นางเกศสุดา อุปลา
นางสายยนต์ ชัยสิทธิ์
นายสมพวน เห็มพีระ
นางวิไลวรรณ ต่อชีพ
นางพูลศิลป์ พาบุ
นางบุญเพ็ง เย็นเหลือ
นายบุญเลิศ มีเศษ
นายจรัล อุปชิต
นางทองมี ชูสกุล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่า
ครู โรงเรียนบ้านลาน
ครู โรงเรียนบ้านน้อยกลางคาแคนเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านน้อยกลางคาแคนเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านมูลนาค
ครู โรงเรียนบ้านมูลนาค
ครู โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว
ครู โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว
ครู โรงเรียนบ้านหัวนา
ครู โรงเรียนบ้านหัวนา
ครู โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์
ครู โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์
ครู โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์
ครู โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบัวเหลือง
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย
ครู โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านละว้า
ครู โรงเรียนบ้านละว้า
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
ครู โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่
ครู โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
ครู โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
ครู โรงเรียนบ้านหินตั้ง
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ชื่อ - สกุล
นายเอกไมย์ ทันมัง
นายคะนอง ดวงทองมา
นายอนันต์ ภูชาดา
นางหนูจันทร์ สอยโว
นางธัญญ์ทิพา สุขเกษตร
นางสาวสถิตย์ เขื่องสตุ่ง
นายอุบล ซ่าอินทร์
นางทองมาตย์ โพธิรัตน์
นางกาญจนา ศรเสนา
นางหงษ์ทอง บรรยง
นายสายันต์ ขอนสัก
นายบุญสาน อายุคง
นางถนอมจิต แต้มชัยภูมิ
นางโอสถ สุ่ยวงษ์
นางอุบล จาปาวงษ์
นายมนัส สุดจริง
นายนิคม วรสิทธิ์
นางนภาภรณ์ วรรณพงษ์
นายสฤษดิ์ ใจเที่ยง
นางสาอาง อุทัยนิตย์
นางคัชรินทร์ ชมภูโคตร
นางอาภรณ์ พวงดอกไม้
นางละมุล สินทรัพย์
นายบุญเพชร เสาวรส
นายจิรวัฒน์ ชนินทรานุกูล
นางสาวละม่อม ซื่อตรง
นางตวงพร แฝงเมืองคุก
นายสมยศ เสโส
นางพรประดิษฐ์ ศิริมั่งมูล
นางกาญจนา พลทะอินทร์
นายสานิตร ประจันตะเสน
นางมยุรี วิจารย์
นายถาวร โททา
นางนงลักษณ์ สื่อเกียรติก้อง
นางไศยกา ต่ายทรัพย์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านเมืองเพีย
ครู โรงเรียนบ้านเมืองเพีย
ครู โรงเรียนบ้านเมืองเพีย
ครู โรงเรียนบ้านป่าปอ
ครู โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน
ครู โรงเรียนบ้านแท่น
ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง
ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า
ครู โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่
ครู โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
ครู โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง
ครู โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา
ครู โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา
ครู โรงเรียนบ้านเขวา
ครู โรงเรียนบ้านหนองแปน
ครู โรงเรียนบ้านหัวนากลาง
ครู โรงเรียนบ้านมูลตุ่น
ครู โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล
ครู โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล
ครู โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์
ครู โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
ครู โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด
ครู โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม
ครู โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
ครู โรงเรียนบ้านขุมดิน
ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย
ครู โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านแคนเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง
ครู โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด
ครู โรงเรียนบ้านเกิ้ง
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางวิระวรรณ สมบัติราช
ครู โรงเรียนบ้านโนนทัน
นางกอบกูล ธรรมศรี
ครู โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
นางสาวเอมอร เชื้อในเขา
ครู โรงเรียนบ้านคาปากดาว
นางอัมพร วังคะฮาด
ครู โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
นางกุหลาบ สอนนา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคก
นายอานวย พลรักษา
ครู โรงเรียนบ้านโสกนาค
นางวาสนา เพชรเกื้อ
ครู โรงเรียนบ้านวังหว้า
นายสุภีร์ แสนแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านวังหว้า
นางละออง มณีวงษ์
ครู โรงเรียนไตรมิตรประชาบารุง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3
นางแสงจันทร์ ยุพิน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นางละมัย มหาวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นายประดิษฐ์ ใจซื่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์
นายอภิรักษ์ คะลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลอมคอม
นายสุริยา ม่วงทา
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
นายวิโรจน์ เดชพละ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า
นายปิยรัตน์ มิ่งขวัญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
นายสวัสดิ์ ไชยชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนจตุคามวิทยา
นายวัลลภ ไชยไธสง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
นายวิชิต เถรหมื่นไวย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
นายสุดใจ นาบารุง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์
นายทองล่า รักษาพงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าเป้งน้าซับ
นายประเสริฐ โพธิ์ชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่านางแนว
นายวัลลภ หมื่นฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา
นายถวิล ศรีพลแท่น
ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้าขุ่นเหนือ
นายสุพล สีหา
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจคามสามัคคี
นายแก้ว แสนสิน
ผู้อานวยการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
นายไพบูลย์ ขุนเรศ
ครู โรงเรียนบ้านลอมคอม
นางจุฑามาส ศรีอัครวิเนต
ครู โรงเรียนบ้านลอมคอม
นายชานาญ พิมพ์พิสุทธิพงศ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
นางธนพร มะลิ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
นางสาวเข็มทอง ลาน้าเที่ยง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
นายอดุลย์ ชุมผาง
ครู โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
นางสมสมัย ชัยพระอินทร์
ครู โรงเรียนบ้านหันใหญ่
นางมะลิวัลย์ หาญชนะ
ครู โรงเรียนบ้านหันใหญ่
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ชื่อ - สกุล
นางลัดดา รัตนวิจิตร
นางวันเพ็ญ ลักษณะโยธิน
นางกุหลาบ วงศ์หมากเห็บ
นายวรศักดิ์ จารีต
นางกนกนาถ ไชยแสงบุญ
นางบัวลอย กรวดนอก
นายสมหมาย ชาวทองหลาง
นางสุจินันท์ ขานอยู่
นางณัชชลิดา ชิณแสน
นางประยูร บุตรยุทธ
นายสมพงษ์ มะวงค์
นางพงษ์กาญจน์ โคตรมณี
นางวันเพ็ญ ดีแป้น
นางศรีวิไล อุดมฉวี
นางพิสมัย ประภาการ
นางสุคนธ์ พรมชินวงค์
นายเสถียร พละวงษ์
นางวรรณภา ธนะชัย
นางสมพร แสงลา
นางชนิดา มาสันเทียะ
นางสาวสุทัศนา อเนกเวียง
นางสาลี ทองดี
นางเทียมจันทร์ อัสสาภัย
นางยุบล แผ้วไธสง
นางจงจิตร์ อามาตย์
นายยุทธพงศ์ สีถา
นางนวิยา ใจซื่อ
นางเบญจมาศ คงหาญ
นางประกาศ พิมพิสาร
นายวิเชียร กองเกิด
นายสมดี เวทไธสง
นายเจียงลม ยางธิสาร
นายเฉลิม พิศาสตร์รัมย์
นายวิชัย รัตนสมบัติ
จ่าสิบเอกสมพงษ์ กะลาม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหันใหญ่
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านชาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ
ครู โรงเรียนบ้านหนองอรุณ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแปน
ครู โรงเรียนไตรคามราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก
ครู โรงเรียนบ้านทับบา
ครู โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้
ครู โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงมน
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงมน
ครู โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
ครู โรงเรียนบ้านเมย
ครู โรงเรียนบ้านศุภชัย
ครู โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก
ครู โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก
ครู โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ครู โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ครู โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านสาโรง
ครู โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้
ครู โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง
ครู โรงเรียนจตุคามวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านปอแดง
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายดาเนิน ศรีโยธา
ครู โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บารุง
นางจินตนา ลุนสาโรง
ครู โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา
นายมานิต วิเชียร
ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์
นายสมชัย เงาะเศรษฐ์
ครู โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา
นางกรวิกา อินทรมณี
ครู โรงเรียนบ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา
นางชูศรี บุตรวิชา
ครู โรงเรียนบ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา
นางสุพรรณี อนุอัน
ครู โรงเรียนบ้านรัตนะ
นางรัชนูพร โปอา
ครู โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา
นางอุบล ขาปู่
ครู โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา
นายสาเภา ศรีบุญโรจน์
ครู โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา
นางเนาวรัตน์ บุญธรรม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
นางจารินี สมแวง
ครู โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน
นางถนอม สุริพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
นายนิพนธ์ ทินกร ณ อยุธยา
ครู โรงเรียนบ้านทางขวาง
นางลาดวน ปาละโค
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี
นายสุนทร หาหอม
ครู โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล
นายอนันต์ พลยูง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล
นางเฉลิม อุทกัง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล
นางจิรารักษ์ ช่วยคูณ
ครู โรงเรียนบ้านแวงน้อย
นายเกียรติศักดิ์ บุญโนนแต้
ครู โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์
นางสุปัญญา มาพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านละหานนา
นางอุบล ศิริภิรมย์
ครู โรงเรียนบ้านละหานนา
นางนารี มีตา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน
นายนิยม จันทร์เหล่าหลวง
ครู โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
นางวรรณี เพียรแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
นางอมรรัตน์ เอื้องคาประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
นางละมัย ศรีมงคล
ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน
นางลาไพ เถาหมอ
ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
นางประภาพร สีกา
ครู โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
นางปุณณภา จรรยาศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า
นายประทีป ปัญญาสิทธิ์
ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 4
1 นายไพรสณ ทาปลัด
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 นายสุธรรม จาปาทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ
3 นายประจักษ์ จันทร์ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนดูนสาด
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4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17
18
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34
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ชื่อ - สกุล
นายชัยยุทธ ชวนประกอบ
นายวรสิทธิ์ สารสมัคร
นายสวัสดิ์ ตูมโฮม
นายนิคม คาบา
นายธวัช โยธาวงษ์
นายบัณดิษฐ์ กองจันทา
นายสมหมาย ใยแก้ว
นายวาสนา สมปัญญา
นายถาวร นาควัน
นางสาวดารา นามมนตรี
นางสาวสมเพศ โพธิ์ศรี
นายมานพ แก้วชัย
นางถนอมจิตร แก้วชัย
นางกรรณิการ์ แสงใส
นายสมศักดิ์ พยัคฆพงษ์
นายจานงค์ วงษา
นางศิลนะพร สุราช
นายสุพัฒน์ คาเชียง
นางบัวผัน บุญหล้า
นางกัญญ์สิริ พิมพ์ทอง
นายวิรัตน์ นามวิเศษ
นางเพ็ญศรี ดอนลาดบัตร
นางรัติยา วังคะฮาด
นายนพนนท์ แสนโคก
นางจงดี ราชมนตรี
นายสุชาติ โพธิ์สาจันทร์
นายวิพัฒน์ รักษาเคน
นายปรเมศวร์ สมภาร
นายศุภชัย โคตรบาล
นายอานวย สังแก้ว
นางศุภวรรณ อินทร์จันทร์
นางพิมลพรรณ คาบา
นางสุธามาศ นะระแสน
นางพนอม กองเมือง
นายอินทจักร์ หาญปีย์

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนน้าพองประชานุกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม
ผู้อานวยการโรงเรียนม่วงหวาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาไฮผักแว่น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์
ครู โรงเรียนชุมชนกระนวน
ครู โรงเรียนชุมชนกระนวน
ครู โรงเรียนบ้านหนองโก
ครู โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านนาฝาย
ครู โรงเรียนบ้านหนองซา
ครู โรงเรียนบ้านหนองซา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเชือก
ครู โรงเรียนบ้านนาฝาย
ครู โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
ครู โรงเรียนบ้านผักหนาม
ครู โรงเรียนบ้านผักหนาม
ครู โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร
ครู โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง
ครู โรงเรียนบ้านบะแต้
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านคาไฮผักแว่น
ครู โรงเรียนบ้านคาไฮผักแว่น
ครู โรงเรียนบ้านน้าสามวัง
ครู โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
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ชื่อ - สกุล
นายสาคร จันโท
นายประสาทศิลป์ เบ้าเรือง
นายอมร วงษ์โพย
นายญาณทิพย์ โสจันทร์
นางมุกดา แพงคาฮัก
นายสัญญา แพงคาฮัก
นางสาวสงบ สัพโส
นายทวิชาติ ชาญกัน
นางทิพย์ ทาส่วย
นางสุกานดา พรหมภูวงศ์
นางชลธิชา ด้วงเกตุ
นางสงด สุเพ็งคา
นางดรุณี ชินพะวอ
นางสุภาพรรณ ชนะเสภา
นางบานเย็น มยุโรวาท
นายจันทร์ศรี สุดหล้า
นางบุญโฮม สุดหล้า
นายอานวย สมสวนจิตร
นางมณฑาทิพย์ บุตรโม
นายประเสด จักรนารายณ์
นายวุฒิไกร กระกูลนิตย์
นางเดือนใส บุญหลาย
นางราไพ สาขา
นางมาลี ประโภชนัง
นางอรุณศรี เหลาลาภะ
นายคมกริช พิมพะนิตย์
นางกมล แสนพาน
นายกุศล บารุงบ้านทุ่ม
นางจิรพรรณ จ่าสิงห์
นางประเทือง จันทะรัง
นางสมทรง นามแสง
นางเยาวรักษ์ ศรีบุญเรือง
นางภัทรพร บารุงบ้านทุ่ม
นายทองสุข โควังชัย
นางสินสมัย ปุตะโคตร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
ครู โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
ครู โรงเรียนสองห้องประชาบารุง
ครู โรงเรียนบ้านคานางปุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง
ครู โรงเรียนบ้านนาง้อง
ครู โรงเรียนบ้านกระนวนซาสูง
ครู โรงเรียนบ้านกระนวนซาสูง
ครู โรงเรียนคูคาพิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนบ้านคาแมด
ครู โรงเรียนบ้านแห้ว
ครู โรงเรียนบ้านแห้ว
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเตย
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเตย
ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
ครู โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านคาจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
ครู โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม
ครู โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ
ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล
ครู โรงเรียนน้าพอง
ครู โรงเรียนน้าพอง
ครู โรงเรียนน้าพอง
ครู โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ
ครู โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
ครู โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
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ชื่อ - สกุล
นางลาดวน ธรรมพัฒนกุล
นายเรืองยศ เยี่ยมยอด
นางนงคราญ สีคุณน้าเที่ยง
นางบัวทอง ไกรแจ่ม
นายวิชชา นาทองพูน
นางพิมพ์สงวน ชัยชุมพล
นายธนูศิลป์ สมเทศน์
นายนิคม สุวรรณเพ็ง
นางสุนันทา บารุงภักดี
นางสุรีย์ลักษณ์ ศรีพุทธา
นายเทพนาชัย พลปรีชา
นางบุญศรี ศรีวงษา
นางประนอม อินทปัตถา
นางจันทร์ญา แย้มศรี
นางบุญมี อันภักดี
นายสุวรรณพงษ์ สีจุลลา
นางศรีสุดา รังสูงเนิน
นายธีระศักดิ์ สาขา
นางสุภาพ ชานาญไพร
นายจาลอง โชคเหมาะ
นายอาจผจญ สอนแก้ว
นางวรัญญา สุขันธ์
นางวนิดา ดงลุน
นายสุรวิทย์ มูลตรีศรี
นายปัญจา ภูวงษ์
นางปราณี วิลัยปาน
นายวิสุทธิ์ จุลบาท
นางเย็นจิต โสภา
นางศิลมัย สีหาโมก
นางทัศนี แสงสว่าง
นางพรรณทิวา ท่าจีน
นางสาวเกษรินทร์ วงศ์ประจิตร
นางฉวีวรรณ โคตรเพชร
นางลัดดาวัลย์ มูลขุนทศ
นางฉวีวรรณ ไชยโส
นายบุญศรี กุดทิง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
ครู โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
ครู โรงเรียนบ้านคาม่วมดงเย็น
ครู โรงเรียนบ้านหัวบึง
ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล
ครู โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
ครู โรงเรียนบ้านกุดกว้าง
ครู โรงเรียนบ้านฟากพอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น
ครู โรงเรียนบ้านคาแก่นคุณ
ครู โรงเรียนน้าพองประชานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
ครู โรงเรียนบ้านม่วงหวาน
ครู โรงเรียนบ้านม่วงหวาน
ครู โรงเรียนโคกสูงกุดน้าใส
ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ
ครู โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ
ครู โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ
ครู โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ
ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
ครู โรงเรียนนาคาพิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี
ครู โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี
ครู โรงเรียนบ้านขุนด่าน
ครู โรงเรียนบ้านศรีสุขสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้
ครู โรงเรียนบ้านภูคาเบ้า
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา
ครู โรงเรียนบ้านแห้ว
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5
นายวสันต์ สัตยคุณ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสินีนาท มั่นคง
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นายประดิษฐ์ จันนา
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา
นายวิฑูรย์ บึงลี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
นายสาธร พรเพ็ง
ผู้อานวยการโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
นายสมว่า เพียศักดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ
นายอยุทธ คายัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง
นายพิไชย ศรีเจ็ก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
ว่าที่พันตรีวศิน สอนโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
นายสันติศักดิ์ ขวัญศักดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอาจสามารถ
นายสุรพล แสนสุภา
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
นายบรรจง อาจนนลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
นางณัฐฏ์พัชร ศรีวิไล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์
นางสกุลยา ดวงชาทม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนโก
นายวิเชียร ดีสม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์
นายวิเชียร ไกรศรีวรรธนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
นายเฉลิม สุระพินิจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
นายทรงคุณ ศาสตร์สูงเนิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนางิ้ว
นายภาคิไนย บารุงเชื้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
ว่าที่ร้อยตรีวิญญู สุธรรมฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาดี
นายจอมพล ตุ่นเส็ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองโพงโพด
นายอาวุธ นมัสศิลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาเปือย
นายสมพร ศิริแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา
นายอดิศร โชคบัณฑิต
ผู้อานวยการโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
นางจันทราภรณ์ จักรโนวัน
ครู โรงเรียนบ้านหว้าทอง
นางจันทร กรมเหลี่ยมสาระ
ครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู
นางสมจิตร เดชครอบ
ครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู
นางสุพัตรา ศรีไพร
ครู โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)
นายพรมนิตย์ แก้วดวงตา
ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวน
นางเจียระไน เสรพล
ครู โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
นางบุญล้อม จันทร์สนิท
ครู โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205
นางอารีนิจ ทองสีดา
ครู โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205
นายทวี ศรีภา
ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
นางดอกไม้ โนพันธุ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
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ชื่อ - สกุล
นางพัชรา ฤทธิ์มนตรี
นางกัญญารัตน์ อภิรมยานนท์
นายปริวรรต สิงหล้า
นายสมพิศ บุญไตรย์
นางศรินรัตน์ จรัสกมลพงศ์
นายบุญร่วม โชติศรี
นางสมพร ขึงภูเขียว
นางกฤษณา ป้องเคน
นายสนอง ขุนเดช
นายโสภาส ลีคะ
นางวิไลวรรณ ภูมิภักดิ์
นายสมยศ นามวิจิตร
นางเสาวลักษณ์ เปรมโพธิ์
นางปณิดา เกชิต
นายอนงค์ สุขแก้ว
นายประเสริฐ อัมพรพรรดิ์
นางสมภาร น้อยก่า
นายวสุพล ดลตรี
นางอุบลรัตน์ รินลา
นางทองริศ กาเหนิดหล่ม
นางเย็นปรางค์ ศรีธินนท์
นางวัลยา แพงไทย
นางอรไท ไพรทอง
นายสาราญ โขนภูเขียว
นางนิตศลาภรณ์ ถนอมถิ่น
นายผจญ ชาญรอบรู้
นางเรืองไร ใจแน่น
นางกาญจนา ถาวงษ์กลาง
นายมานัด กาเหนิดหล่ม
นายศตวรรษ ทุนกอง
นายปรีดา บู่แก้ว
นางชฏิลรัตน์ สิงหล้า
นางทัศฎาพร ทุยเวียง
นายณรงค์ สุดชุมแพ
นายวีระพันธุ์ ดวงพายัพ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
ครู โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ
ครู โรงเรียนดินดาวังชัยวิทยา
ครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
ครู โรงเรียนบ้านสาราญหินลาด
ครู โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ
ครู โรงเรียนนาฝายวิทยา
ครู โรงเรียนวังหูกวางราษฎ์ผดุงวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง
ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ครู โรงเรียนชุมชนหนองคะเน
ครู โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
ครู โรงเรียนบ้านหนองสระ
ครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวน
ครู โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ครู โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ครู โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ครู โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนบ้านธาตุ
ครู โรงเรียนท่ากุญชร
ครู โรงเรียนบ้านสาราญหินลาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง
ครู โรงเรียนบ้านดอนแขม
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ
ครู โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
ครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม
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ชื่อ - สกุล
นางหนูเวียง อบมะลี
นายดาศักดิ์ ฦาชา
นางสุนิสา ชัยงาม
นางพิศมัย เพชรประไพ
นางอมรรัตน์ ทองผา
นางเพชรรัตน์ แก้วประเสริฐกิรติ
นางประชุมพร สุระพินิจ
นางจารุวรรณ ผุยมูลตรี
นายมาโนช ผุยมูลตรี
นายประสิทธิ์ กมลคุณากร
นางทิวา ปาสาทัง
นายประสงค์ แสนหล้า
นางหนูเตียน วรรณพันธ์
นายกิตติศักดิ์ อรรคพงษ์
นายแมน บัวใหญ่
นางวาสนา น้อยสุข
นางพรศิริ โสภาราษฎร์
นางแพงบุญ พรมแวง
นางรัตนา พานหล้า
นายชัยสุทธิ์ จิวาลักษณ์
นางอาพร ลาสอน
นายทรงศักดิ์ แสนสุข
นางสาวประดับ ถือสิกขา
นางเข็มทราย ภูกองชัย
นางสุมาลี อนันตศิพาบุตร
นางสมจิต ศรีทะจักร์
นางปริศนา เวียงอินทร์
นางอภิญญา ชื่อตระกูลพานิชย์
นายประดิษฐ์ พลหล้า
นายนิพนธ์ สาระผล
นางฐิติมา สาริการินทร์
นางประยงค์ ทิพย์พรมมา
นายสุพิทย์ มาตย์ภา
ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย หงษ์อาจ
นางจันทราภรณ์ นวลคามา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง
ครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
ครู โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี
ครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
ครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
ครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
ครู โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ครู โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ
ครู โรงเรียนบ้านสัมพันธ์
ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่
ครู โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง
ครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
ครู โรงเรียนบ้านกุดเลา
ครู โรงเรียนบ้านกุดเลา
ครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม
ครู โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์
ครู โรงเรียนชุมชนหนองคะเน
ครู โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ
ครู โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านขนวน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู
ครู โรงเรียนนาหว้านาเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา
ครู โรงเรียนโคกสูงสาราญ
ครู โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
ครู โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
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ชื่อ - สกุล
นายสมใจ ธรรมลา
นางชุติมา กองจันทร์ดี
นางสุจิตรา นาดี
นางคาปูน สุขใจ
นางพิกุล น้อยนาเพียง
นางจันทร์หอม ไชยา
นายวิทยา คลังชานาญ
นางศิริวรรณ วงศ์ศิริรักษ์
นายจักรี กองจันทร์
นายคามูล เสิกภูเขียว
นางกรรณิกา นารีรักษ์
นางสุวิมล บุญธรรม
นางดารุณี เคนมิ่ง
นางประเพียร หาญสมัคร
นางลาพูน ศรีมงคล
นางอรวรรณ์ แพงบุบผา
นางทองคิด สายทองคา
นายนุโยค บุบผา
นางยุวารี สมใจ
นายอุบล ผานาค
นางเจียม แสนเหวิม
นายกตพล จันดาเบ้า
นางปุณิกา ยืนชีวิต
นางจินดา จันทร์ทอง
นายเย็นศิระ แดงทอง
นางศิรประภา ใจชื่น
นายสมโภช แก้วกงพาน
นางชุติมา ภูมิคอนสาร
นางหนูพันธ์ เวียงทอง
นายอดุลย์ หล่ายบุญ
นางสมงาม รอนยุทธ
นางกัลล์ชลา ค่ายเพชร
นายสารอง อมัติรัตนะ
นายประดิษฐ์ แสงประเสริฐ
นางสาวเทียนสว่าง ช่วงภักดี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด
ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
ครู โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว
ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์"
ครู โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์"
ครู โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์"
ครู โรงเรียนบ้านหัน
ครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น
ครู โรงเรียนโนนสาราญหนองหญ้าขาว
ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
ครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
ครู โรงเรียนบ้านวังสวาบ
ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง
ครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
ครู โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านอาจสามารถ
ครู โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านเรือ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205
ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ
ครู โรงเรียนบ้านธาตุ
ครู โรงเรียนบ้านธาตุ
ครู โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
ครู โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี
ครู โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านโนนคอม
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสุภาพ ประแดง
ครู โรงเรียนบ้านสาราญหินลาด
นางสมฤดี จารย์โพธิ์
ครู โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา
นางอุไรรัตน์ ศรีพรหม
ครู โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง
นางสาวลักษมี ศรศักดา
ครู โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
นางดวงประทีป โททวง
ครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
นางนงลักษณ์ พลประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านซายาง
นายไสว ฝ้ายป่าน
ครู โรงเรียนบ้านบริบูรณ์
นายประสบสุข ราเพยพล
ครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต 1
นายเดือน ทองกุล
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางพัฒนรัตน์ มณฑลอนันต์ธร รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางเสาวภา พลคิด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม
นายบวร ทองยัง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
นายจตุรนต์ ศิริวิสุทธิรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเนินโพธิ์
นางสาวเอื้อจิต หงวนเสงี่ยม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
นายอภิชาติ หมายชื่น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนายายอาม
นายประจวบ แจ่มศรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเนินจาปา
นางนิภา โต๊ะสัมฤทธิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
นางอัจฉรา อองละออ
ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
นางอิ่มใจ สีพญา
ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
นางจริยา ฤทธิพฤกษ์
ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
นางนนลนีย์ นิธิโชตินันทชัย
ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
นางธนภรณ์ วานิชสรรพ์
ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
นางลาวัลย์ ศรีมหาพรหม
ครู โรงเรียนบ้านแก้ว
นางศิริพร รุ่งสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านแก้ว
นางปิยวรรณ อรุณรังษี
ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
นางจารุวรรณ อรุณธัญญา
ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
นางวันเพ็ญ ศิริสังข์ไชย
ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
นางสาวบรรจง บารุงชีพ
ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
นางสาวศิริรัตน์ มาตุรัตน์
ครู โรงเรียนสฤษดิเดช
นางฉัตรทิพย์ ไทยประยูร
ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม
นางเสริมสุข โพธิพันธุ์
ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม
นางธนพร งามระยับ
ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม
นางกรรณิกา ศิริธนศาสตร์
ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
27 นางจันทร์ฉาย ศรีโพธิ์ทอง
ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม
28 นางชญานา อิ่มผ่อง
ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม
29 นางสาวพรรณทวี พิทักษ์ผล
ครู โรงเรียนวัดโป่งแรด
30 นางรัศมี ศรีสวัสดิ์
ครู โรงเรียนวัดพลับพลา
31 นางพชรพร ทองทิพย์
ครู โรงเรียนวัดพลับพลา
32 นางพิศสมัย ต่อพล
ครู โรงเรียนวัดพลับพลา
33 นางบุปผา สุขภาคกิจ
ครู โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
34 นางสาวอรสา ณัมคนิสรณ์
ครู โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
35 นางสาวรัชนี คลังสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
36 นางนฤมล อู๋ทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านมาบโอน
37 นางสุนิสา หิรัญรักษ์
ครู โรงเรียนวัดหนองคัน
38 นางวนิดา ประสารสุข
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจินต์ รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 2)
39 นางเกษร จันทวังโส
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (จงจินต์ รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 2)
40 นางจรินทร์ มนอ่อน
ครู โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
41 นางมลิวัลย์ เจริญธัญญา
ครู โรงเรียนวัดหนองไทร
42 นายปลวัชร ผ่องผล
ครู โรงเรียนวัดหนองแหวน
43 นางสาวราตรี จิตต์ธรรม
ครู โรงเรียนบ้านคลองลาว
44 นางเครือจันทร์ กิตติธรรมโม
ครู โรงเรียนบ้านต้นกระบก
45 นายสวัสดิ์ สิมทอง
ครู โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
46 นางอุษา ล้อมวงศ์
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
47 นางอัญชลิกา แสงผ่อง
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
48 นางสาวขวัญจิต จันทรังษี
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
49 นางสาวบุญเลี้ยง เป็งทอง
ครู โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
50 นางสุชินี ชัยเขว้า
ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง
51 นางชมภู รอยศิริ
ครู โรงเรียนบ้านเนินจาปา
52 นางสาวอมิตดา ชีววิริยะนนท์
ครู โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
53 นางสาวพรพรรณ สุทธิวัฒนะ
ครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
54 นางรัชนี แสงสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านแก้ว
55 นายสมบัติ สละชั่ว
ครู โรงเรียนวัดสามผาน
56 นางสาเนา สระทองจันทร์
ครู โรงเรียนวัดคลองขุด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต 2
1 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 นายภิญโญ อิ่มอุไร
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3 นางดารณี คาภาพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
4 นางสายทอง เจริญนาน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร)
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5
6
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13
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ชื่อ - สกุล
นางสาวนพมาศ บุญถนอม
นางวรานิษฐ์ วัฒนศักดิ์ธนากูล
นายสุรพล พุทธจันทร์
นายลือชัย ประกาศ
นางภัทรา ริมคีรี
นางประทิน ไชยวงค์
นายสมชาย แผ่นพงษ์ศิลป์
นางวีณา ชยางคานนท์
นายสุทิน นักเสียง
นางนิรมล ผลิพืช
นางมุกดา ธรรมเกษร
นางสกุณา นิโรจน์
นายวสันต์ บุญไทย
นางสาวสมบูรณ์ สัจจา
นายนัทธี อุดมผล
นางสมบูรณ์ แผ่นพงษ์ศิลป์
นางพิจิตรา วงค์พิทักษ์
นางชูใจ มงคลฉายสุขกุล
นางสาวกิ่งแก้ว ภุมรินทร์
นายรัตนพงศ์ ริมคีรี
นายสุริย์ อาชีวะ
นางจิรัชฌา สุวรรณวาทิน
นางกุหลาบ นพพันธ์
นายศักดา นิโรจน์
นายพลอยนันท์ ผลประพฤติ
นายสมเกียรติ โกกิละนันทน์
นางนวลจันทร์ หุณะปุญ
นางวิไลลักษณ์ สะอาด
นางวิมลวรรณ ฟั่นแจ้ง
นางภุมรี ยินดีฉัตร
นางนิรมล พิมพา
นายประสงค์ ทองมาตร
นางสาวประทุม เจริญพวก
นางสรัลชนา นิ่มวาศ
นางสาวบุหงา ชาตกุล

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านอ่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าตกพลิ้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดน้าขุ่น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอิมั้ง (พานิชราษฎร์อุทิศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาเรือง (ตารวจชายแดนสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านช้างข้าม
ครู โรงเรียนวัดบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)
ครู โรงเรียนวัดปากน้า (ประสาทวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนวัดปากน้า (ประสาทวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านน้าตกพลิ้ว
ครู โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตารวจชายแดนสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนวัดอิมั้ง (พานิชราษฎร์อุทิศ)
ครู โรงเรียนวัดบางกะไชย (สวนโพธิรัตนบารุง)
ครู โรงเรียนวัดโป่ง
ครู โรงเรียนวัดทับไทร
ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ครู โรงเรียนบ้านประตง (ศูนย์อนุบาลอาเภอสอยดาว)
ครู โรงเรียนบ้านเขาทอง
ครู โรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)
ครู โรงเรียนวัดสะตอน้อย
ครู โรงเรียนบ้านประตง (ศูนย์อนุบาลอาเภอสอยดาว)
ครู โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
ครู โรงเรียนวัดบางกะไชย (สวนโพธิรัตนบารุง)
ครู โรงเรียนวัดทับไทร
ครู โรงเรียนวัดซึ้งบน (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 6)
ครู โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ
ครู โรงเรียนวัดบางกะไชย (สวนโพธิรัตนบารุง)
ครู โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ครู โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ ๘๒
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ที่
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื่อ - สกุล
นางจงกล สัตยาพงษ์
นายกิตติคม สรวมศิริ
นายพิสุทธิ์ นักเสียง
นางสารภี ไชยมงคล
นางยุพา เบญจพงษ์วิมล
นางหนูพิน ซื่อสุวรรณ
นางเนตรนภา เรือนติ๊บ
นางหัสยา สุขสาคร
นายเกรียงไกร สังข์วิชัย
นายฉลอง สุขใส

ตำแหน่ง - สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
นางปียานุช อรรคบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นางสาวศศิณัฐ หงษ์ภู่
ศึกษานิเทศก์
นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแขวงกลั่น
นางวันดี จิตรแข็ง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
นายสุพิน ที่ภักดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบึงสิงโต
นายณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองเจ้า
นายอุบล พัฒนาภรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดประชาบารุง
นายมนตรี พิมแพง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไผ่ดา
นายฉัตย์ มีอนันต์
ผู้อานวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 19
นายรังสรรค์ มั่นประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนสุเหร่าแคราย
นางโกศล อู่เงิน
ผู้อานวยการโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20
นางไฉไล สะยะรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางเกลือ
นายรังสรรค์ แสนบัณฑิต
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
นางพฤกษา รื่นเริง
ผู้อานวยการโรงเรียนสกัด 40
นายชาญณรงค์ บัวเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนแสมขาววิทยาคาร
นางราตรี โชคพานิชศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกระทุ่ม
นางสาวทัศนา อัจฉราวรรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองต้นหมัน
นายทวี เพชรพยอม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดประชาบารุงกิจ
นางสาวเพ็ญผกา สังขปรีชา
ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
นายศักดิ์ชัย เจี่ยเพิ่มสุข
ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
นางลาดวน จิตต์จานงค์
ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
นางวิลาวรรณ ทิมฉิม
ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
นางทิพรัตน์ พลเสนา
ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
นางประทุม จิตราทิตยกุล
ครู โรงเรียนวัดดอนทอง

ครู โรงเรียนพลิ้ว
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งบอน
ครู โรงเรียนบ้านชากไทย
ครู โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
ครู โรงเรียนวัดบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนวัดพังงอน
ครู โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย
ครู โรงเรียนบ้านตรอกนอง (ประทีปวารีราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนวัดตกพรม
ครู โรงเรียนวัดน้าขุ่น
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26
27
28
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40
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59

ชื่อ - สกุล
นางรัสมี พัฒนโสภณ
นางบรรจง บุญเกิดมา
นางขวัญใจ พัชรกุล
นางสาววรรณี พจน์พัฒนพล
นางสาววิไลพร อภิวงศ์โสภณ
นางสาววันเพ็ญ ตันศิริ
นางสุนีรัตน์ สุขพงษ์ไทย
นางสาวสายทิพย์ ขจรเวหาศน์
นางพรรณธิตาพร หิรัญรัชต์กิจ
นางกาญจนา เดชกูลพรศิริ
นางนาฏยา รังสินธุ์
นางสาวสิกขา ทรงศักดิ์เกษร
นางผุสดี รุ่งเรือง
นางยิ่งพรรณ บุญพิทักษ์
นางอุรา อุปถัมภ์
นายสัญญา อิ่มสาราญ
นางศิริวรรณ จุลศรีไกวัล
นางอาภรณ์ ทวิชัย
นางเยาวลักษณ์ วันหรั่ง
นางมัทนา ฉุยฉาย
นางวศินี วรศาสตร์
นางยุพา น้อยประเสริฐ
นางบุญเอื้อ ดิษาภิรมย์
นางสุนทร รังกลาง
นายณรงค์ สอนเจริญ
นายวิโรจน์ สวัสดี
นางสุชิน มาลา
นางอนงค์ เอี่ยมบัณฑิตย์
นางประไพพรรณ ศรีนวล
นางสาวสุธาทิพย์ ห่วงทองคา
นางยุรี ยะก๊บ
นางวัลยา วัฒนานนท์
นางสาวสมบุญ อินทขันตี
นางอัจราภรณ์ มะซอ
นางสาววัชรี ตนางกูร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
ครู โรงเรียนวัดดอนทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ครู โรงเรียนบ้านเกาะดอน
ครู โรงเรียนบ้านบางแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
ครู โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
ครู โรงเรียนวัดจุกเฌอ
ครู โรงเรียนวัดจุกเฌอ
ครู โรงเรียนวัดชนะสงสาร
ครู โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ครู โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ครู โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนวัดบ้านนา
ครู โรงเรียนวัดบ้านนา
ครู โรงเรียนวัดประตูน้าท่าไข่
ครู โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง
ครู โรงเรียนวัดหนามแดง
ครู โรงเรียนสุเหร่าลาดน้าขาว
ครู โรงเรียนสุเหร่าลาดน้าขาว
ครู โรงเรียนสุเหร่าลาดน้าขาว
ครู โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน
ครู โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน
ครู โรงเรียนตลาดคลอง 16
ครู โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์
ครู โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์

94
ที่
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

ชื่อ - สกุล
นางจิราภรณ์ ซันลัง
นางธารทิพย์ อรุณแสงศรี
นางนันทกา อิ่มใจ
นางปภสร ศิริศักดิ์
นางกฤษณา สวนสุวรรณ์
นางวรรณี อับดุลสมัด
นายวาทิต วิศิษฏ์รัตนวาทิน
นายไพฑูรย์ ผดุงกิจ
นางสุพัตรา มีอนันต์
นายวีระพันธุ์ เฮงเจริญ
นางราตรี นาคคนึง
นางมาลัย นวลศรี
นางกาญจนา เที่ยงตรง
นางพะเยาว์ บุญชู
นางนัยนันท์ สมันนะ
นายเหรียญ บุญเกิดมา
นางนิตยา เดวิเลาะ
นางดารุณี มะติมุ
นายสมศักดิ์ อิทธิยาภรณ์
นางสาวอัมพร บุญเกิด
นางพัชรมณฑ์ ผลพานิช
นางสาคร ขันธ์เครือ
นางสาวอาไพ นาคเงิน
นางวิภา แสนบัณฑิต
นางดวงเดือน สวัสดี
นางอุไรวรรณ อ้นถาวร
นางกัลณษร สารวย
นางปริศนา เลาหภารากร
นางสาววันรี เรืองฤทธิ์
นางสาวชุติมน เผื่อนเอี่ยม
นางสมใจ ดีอิ่ม
นางสาวสุพรรณณี รวีสมโพธิ์
นายรัญชน์ พลอยแหวน
นางสุปราณี สิทธิพล
นางปราณี พลรักษ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนปากบึงสิงโต
ครู โรงเรียนวัดคลอง 18
ครู โรงเรียนวัดคลองเจ้า
ครู โรงเรียนวัดญาณรังษาราม
ครู โรงเรียนวัดญาณรังษาราม
ครู โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
ครู โรงเรียนวัดบึงน้ารักษ์
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ครู โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19
ครู โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20
ครู โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20
ครู โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์
ครู โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา
ครู โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา
ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20
ครู โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
ครู โรงเรียนบ้านสีล้ง
ครู โรงเรียนบ้านสีล้ง
ครู โรงเรียนประกอบราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนวัดบางเกลือ
ครู โรงเรียนวัดบางเกลือ
ครู โรงเรียนวัดบางวัว
ครู โรงเรียนวัดบางวัว
ครู โรงเรียนวัดบางวัว
ครู โรงเรียนวัดบางวัว
ครู โรงเรียนวัดบางสมัคร
ครู โรงเรียนวัดบางสมัคร
ครู โรงเรียนวัดบางสมัคร
ครู โรงเรียนวัดบางสมัคร
ครู โรงเรียนวัดบางสมัคร
ครู โรงเรียนวัดบางสมัคร
ครู โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
ครู โรงเรียนวัดพิมพาวาส
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99
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106
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสาเนาว์ อุไรเรือง
ครู โรงเรียนวัดล่าง
นางรัชนี เฉลิมวงษ์
ครู โรงเรียนวัดสองคลอง
นางลัดดา เฮ็งไล้
ครู โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
นายสมเกียรติ จรุงจิต
ครู โรงเรียนสกัด 80
นายวรพล พลอยสมุทร์
ครู โรงเรียนวัดคลองสวน
นางจงจิตร แช่มช้อย
ครู โรงเรียนวัดคลองสวน
นางเอมอร ชูทับทิม
ครู โรงเรียนวัดเทพราช
นางสุรีย์ สาอางเอม
ครู โรงเรียนวัดเทพราช
นางศิริธนา คงคาเขตร
ครู โรงเรียนวัดลาดบัว
นางสาวลักษณี โชคพิทักษ์
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
นางภควรรณ โอสถานนท์
ครู โรงเรียนวัดสนามจันทร์
นางวิมลรัตน์ หัสมินทร์
ครู โรงเรียนวัดสนามจันทร์
นายสมเดช อินทศร
ครู โรงเรียนวัดศรีมงคล
นางทวีพร เอื้ออารีย์
ครู โรงเรียนวัดศรีมงคล
นางเรียม พูลเจริญ
ครู โรงเรียนวัดศรีมงคล
นายไพฑูรย์ บุญยะเม็ง
ครู โรงเรียนวัดอินทาราม
นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมสุคนธ์
ครู โรงเรียนวัดอินทาราม
นางอรสา มนต์วัฒนชัย
ครู โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ
นางสุนันทา ทิพย์พิทักษ์
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
นางสาวนงลักษณ์ บารุงวงศ์
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
นางนาฏยา บุญยืน
ครู โรงเรียนบ้านบางแก้ว
นางธนาภา พึ่งแสง
ครู โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
นางอนงค์ วิริยะศึกษา
ครู โรงเรียนวัดตะพังคลี
นางศศิธร วีระกูล
ครู โรงเรียนวัดตะพังคลี
นายกฤชณัท รัตนวงษ์
ครู โรงเรียนวัดตะพังคลี
นางนวลจันทร์ สดศรี
ครู โรงเรียนวัดไผ่ดา
นายเรวัตร คาดวง
ครู โรงเรียนวัดสองคลอง
นางสาวทัศนีย์ สังข์นัครา
ครู โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
นายมนตรี เซาะมัน
ครู โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร
นายกฤษฏิศักดิ์ วิเชียรวรรณ
ครู โรงเรียนวัดลาดบัว
นางสมสมัย เสือชม
ครู โรงเรียนวัดสามกอ
นางนิตยา อุ่นเจริญ
ครู โรงเรียนวัดประชาบารุงกิจ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2
1 นายอดิศักดิ์ สงกรานต์
นิติกรชานาญการพิเศษ
2 นายนาพล รมพิพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ชื่อ - สกุล
นางสมทรัพย์ สิงห์ขร
นางกัญญา สละชั่ว
นายปัญญวัฒน์ ธรรมเจริญจินดา
นางพาณี เกตุกูล
นายมนตรี บุญดี
นายสาคร เนียมบุญเจือ
นายบรรจงรักษ์ เสาวรักษ์
นายปราโมทย์ จินดางาม
นายสายันต์ วิไลพัฒน์
นายรัฐวิทย์ เนียรศิริ
สิบเอกกรวัตน์ ตันเจริญ
นางสุภาพร กรุณา
นายปราโมท มนต์วิเศษ
นายบงกช ตันไล้
นางสาวนวลจันทร์ พูลสวัสดิ์
นายธวัชชัย โพธิ์งาม
นายสมชาย สันติยากร
นายธนกร ลอยฟ้า
นางสราญรัตน์ อ่อนเจริญ
นายอุทิศ นาประทุม
นางสาวศันสนีย์ ไชยฤทธิ์
นางสาวสงบ ระวิโรจน์
นางสุนีย์ สุภาพรม
นายถนอม ยันตนะ
นายปรีชา ทองดี
นางสาวเอื้อมพร วงษ์บัณฑิตย์
นางสมจิตร วัฒกชัย
นางขวัญใจ ปรีชาชีววัฒน์
นางสาวปาริชาต จันทศรี
นางสุทธิรัตน์ เหมาทองสุข
นางกาญจนา เสาวรักษ์
นางประเทือง เฉลิมพลโยธิน
นางพัชนี พงษ์สุภา
นางสาวเสาวภา วงศ์ถีระพงษ์
นางนัจภัค กาจร

ตำแหน่ง - สังกัด
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนทอง (ประชารัฐบารุง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านซ่อง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี (รัฐราษฎร์สามัคคี)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกลางดง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจรเข้ตาย(พินิจค้าประชาสรรค์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหัวไทร (คงรัตน์ประชานุกูล)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชาป่างาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่ากระดาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าทองดา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขาสะท้อน
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอ่างเสือดา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งส่าย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเทพพนาราม
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองอุดม
ครู โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย)
ครู โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก (กฤษณาประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
ครู โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
ครู โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ (มะลิเสงี่ยมราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ถนอมราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ถนอมราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ถนอมราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ (หิรัญราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล
ครู โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบารุง)
ครู โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบารุง)
ครู โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบารุง)
ครู โรงเรียนวัดหนองปาตอง (อัมพรรัฐประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดหนองปาตอง (อัมพรรัฐประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ชื่อ - สกุล
นางทรรศวรรณ เจริญสุข
นายดารงค์ศักดิ์ เข็มประดับ
นางพรพรรณ มณีแก้ว
นางเจียมรัตน์ วรหวัง
นายสุภกฤต ธีรานุวัฒน์
นางสมใจ ณ บางช้าง
นางจารุนันท์ สารกูล
นางอรุณี แจ่มจารัส
นางสุกัญญา สระบุรินทร์
นางสาวรักษ์ษิณาฎ นิระมล
นางแน่งน้อย ไวยสนิท
นางชลนา แสนขวา
นางชิดชนก สงสวัสดิ์
นางสุนิสา พุทธวิเศษสรรค์
นางคนธนันท์ ปัญญาหอม
นางอารีย์ เรืองศรี
นายศิริพงษ์ ทองศิริ
นางธนัชพร ประการะสังข์
นางวาสนา สุทธโร
นางสาวจินตนา วชิรพันธุ์
นายสุเนตร อัมพรศักดิ์
นางวาสนา พุ่มนิคม
นางสาวจรรยา เวชชิรารัตน์
นางนิตยา วงศ์กลม
นายพิชัย ศรีสังวร
นางสาวสุรินทร์ นิลทรัพย์
นายวีระ ไทยเจริญ
นายสุวิทย์ ลิ้มเจริญ
นายวินัย สมเด็จ
นางนันทณัฏฐ์ มุ่งหาทรัพย์
นางธัญพัฒน์ ทองสุข
นางนิธิตา นันทวิสิทธิ์
นางจันตรี จอมศิลป์
นายศรีวิชัย ฤกษ์ศิริ
นางสาววันดี ลิ้นประเสริฐ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก)
ครู โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก)
ครู โรงเรียนบ้านปรือวาย
ครู โรงเรียนบ้านม่วงโพรง
ครู โรงเรียนวัดลามหาชัย (รับอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนวัดสระสองตอน (พุทธโสธรอุปถัมภ์ )
ครู โรงเรียนวัดดงยาง (ดงยางราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนวัดปากน้าโจ้โล้ (สร้อยประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดปากน้าโจ้โล้ (สร้อยประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนวัดศรีสุตาราม (ภักดีสุตาประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดศรีสุตาราม (ภักดีสุตาประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดหัวสวน (ละม่อมประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดหัวสวน (ละม่อมประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านปลายคลอง (ผดุงกุลราษฎร์อุทิศ)
ครู โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
ครู โรงเรียนวัดดอนท่านา (ถนอมกาญจนราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
ครู โรงเรียนบ้านสระไม้แดง
ครู โรงเรียนบ้านสระไม้แดง
ครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง
ครู โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา
ครู โรงเรียนวัดชาป่างาม
ครู โรงเรียนวัดชาป่างาม
ครู โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
ครู โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
ครู โรงเรียนบ้านคลองอุดม
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ชื่อ - สกุล
73 นายอนันต์ พ่วงพิทักษ์

ครู โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย

74 นายสุรพล นันทเวช

ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ)

75 นางรุจิราภรณ์ ลิ้มรักษ์

ครู โรงเรียนบ้านลาดกระทิง

76 นายสายชล เสาวกุล

ครู โรงเรียนบ้านลาดกระทิง

77 นายถาวร โกศาสตร์

ครู โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

78 นางพรรณี ท้าวศรีบุญเรือง

ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บารุง

79 นางพรนภา จันทร์สกุล

ครู โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น

80 นางอัมพรรณ สุขเกษม

ครู โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น

81 นางสายฝน ค่อนสอาด

ครู โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์

82 นางสาราญ ยิสารคุณ

ครู โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์

83 นางศรินรัตน์ ฉัตรทวีพัฒน์

ครู โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์

84 นางอัญญาดา ตันไล้

ครู โรงเรียนวัดวังเย็น (รัฐราษฎร์ประสาทวิทยา)

85 นายขวัญชัย สายพิมพ์พงษ์

ครู โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์

86 นางเฉลา ยลมุกดา

ครู โรงเรียนบ้านหนองสทิต

87 นางสาวพัชรา อุดมสิน

ครู โรงเรียนวัดไผ่แก้ว (ศิริสวัสดิ์ประชาสรรค์)

88 นางสาอางค์ สุนทรสัจ

ครู โรงเรียนวัดไผ่แก้ว (ศิริสวัสดิ์ประชาสรรค์)

89 นางเสมอ ตุ่มเจริญ

ครู โรงเรียนวัดแปลงยาว (เจริญบุญประชาสรรค์)

90 นางสุกัญญา พุทธรัตน์

ครู โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)

91 นายอนันต์ นาเจริญ

ครู โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)

92 นางสุณี โคตะมะ

ครู โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)

93 นายชุมพล สิทธิ

ครู โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)

94 นางวิลาวรรณ วงษ์แก้ว

ครู โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)

95 นางพูลศรี ไชยบุบผา

ครู โรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์ )

96 นางดสณี

ครู โรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์ )

สมใจ

ตำแหน่ง - สังกัด

97 นางมยุรี สุวรรณภักดี

ครู โรงเรียนบ้านหนองคอก

98 นางสาววิชญา เย็นประสิทธิ์

ครู โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

99 นายมนูญ จันทร์ตรา

ครู โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี (รัฐราษฎร์สามัคคี)

100 นายประสิทธิ์ เทพโกมุท

ครู โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก)

101 นางมาลัย บุญน่วม

ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎร์พัฒนา)

102 นางสุกัญญา วงษ์วิเชียร

ครู โรงเรียนวัดบางคา (บุญชู ฟุ้ง ประชานุกูล)

103 นางปราณี ยวงแก้ว

ครู โรงเรียนบ้านท่าทองดา

104 นางสาวสุวารี วงษ์กาภู

ครู โรงเรียนบ้านห้วยหิน (อ.พนมสารคาม)

105 นางลัดดาวัลย์ ศักดิ์สกุล

ครู โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ (สมเกตุประชาสรรค์ )

106 นางสายหยุด วงค์หิรัญ

ครู โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ (สมเกตุประชาสรรค์ )

99
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1
นายพณธยา ธรรมพิทักษ์พงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางสาวพิรดา เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นายปิยะชาติ เศวตร์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
นายมาโนช บุตรเชื้อไทย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน
นายณัฏฐ์พล ไหว้พรหม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมาบไผ่
นายสมเกียรติ อิฐงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่
นางเสาวณี พิทยานุรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแหลมแท่น
นายคมสัน แท่งทองคา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อน
นายประสิทธิ์ บุรุษนารีรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอรุณรังษี
นายธีราพัฒน์ สังขพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย)
นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี
นายกษิภณ ชินวงศ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
นางสุทธินีย์ ภัทรวงศ์โยธิน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
นางโชติมา พฤกษ์เพิ่มพูล
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
นางปวีณา ศิลส่ง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
นางกานต์ณา แพทย์ผล
ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
นางสังเวียน ดารงศานติ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
นางสาวณัฐฐิญา ยอดแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม
นายไพรัช วีระศิริรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านท่าจาม
นางพิศมัย ภูษิตธนานันท์
ครู โรงเรียนบ้านท่าจาม
นางขวัญใจ ครั่งฝา
ครู โรงเรียนบ้านป่ายุบ
นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านมาบไผ่
นายเสริมสิริ รอบคอบ
ครู โรงเรียนบ้านมาบไผ่
นางคัชรินทร์ ศรีสุจินต์
ครู โรงเรียนบ้านมาบไผ่
นางพัชราภรณ์ หิมานนท์
ครู โรงเรียนบ้านวังตะโก
นางสุรีรัตน์ วงษ์ศิริ
ครู โรงเรียนบ้านวังตะโก
นางสาววิไล ทิจะยัง
ครู โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
นางเอื้อสุภา ส่องสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ)
นางสาวลาเภา ศรีสุข
ครู โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ)
นางกัลยา สมบูรณ์สิทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองซ้าซาก
นายณัทพงศ์ สุวิมล
ครู โรงเรียนบ้านหนองซ้าซาก
นางพรสวรรค์ ตรรกวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองซ้าซาก
นางสาวสุพัตรา สิริวัฒนาศาสตร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
นางธันยนันทน์ สุวิมลธนายศ
ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล

100
ที่
ชื่อ - สกุล
35 นางวันดี สังข์ทอง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหมื่นจิต

36 นางอัมพร พูลสวัสดิ์

ครู โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ

37 นางสาวอมรรัตน์ ณ หนองคาย

ครู โรงเรียนบ้านแหลมแท่น

38 นางกรุณา กลมทุกสิ่ง

ครู โรงเรียนวอนนภาศัพท์

39 นางสมจิตต์ หนุนภักดี

ครู โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์

40 นางสาวรุ่งทิพย์ คณิตนุสรณ์

ครู โรงเรียนวัดบางเป้ง

41 นางแพรวพร อุดมทรัพย์

ครู โรงเรียนวัดบางเป้ง

42 นางชิดชนก แสงจิตร

ครู โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา

43 นางจินตนา นิ่มนวล

ครู โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม

44 นายชูชัย บุญชู

ครู โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม

45 นางสาอางค์ กนะกาศัย

ครู โรงเรียนวัดหนองบอนแดง

46 นายสงกรานต์ นันทวัฒนานุกูล

ครู โรงเรียนวัดหนองบอนแดง

47 นางทัศนี คงรัตน์

ครู โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา)

48 นางสาวกุลวดี ชาวทะเล

ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

49 นางพัชรา นพรัมภา

ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

50 นางสุภางพิศ ดรุณเนตร

ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

51 นางอินทิรา ลิ่มวิวัฒนา

ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

52 นางนิตยา มณีรัตน์

ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

53 นางกัญญา แก้วสุข

ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

54 นางบุญมา โรจน์ศิริวุฒิกุล

ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

55 นางสาวศิริพร ตันติพลพันธ์

ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อานาจคณูปถัมภ์)

56 นางพยงค์ จันทโรทัย

ครู โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย)

57 นางดวงขวัญ เพียรมนูพิพัฒน์

ครู โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย)

58 นางสมพิศ มั่นคง

ครู โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

59 นางสาวดวงธิดา แก้วแหวน

ครู โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

60 นางสุนันทา มีประสงค์

ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

61 นางรุ่งนภา ศรีรัตน์

ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที

62 นางสาววรรณี หิรัญญากร

ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา

63 นางกาญจนา วรีพุฒซ้อน

ครู โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่

64 นายชลิต วิมลรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน

65 นางแพรว ศิริโส

ครู โรงเรียนบ้านชากนา

66 นายธเนศ มงคลมาลี

ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่

67 นางสาววราภรณ์ เด็ดดวง

ครู โรงเรียนวัดหนองยาง
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2
นางสาวนพวรรณ ง่วนยอง
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางณปภัช พลชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางสาวสุรางค์ ปรีเปรม
ศึกษานิเทศก์
นางทองเพียร พลนาค
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
นางสาวอรอมร แก้วรุณคา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านกลาง
นายทิวา พุทธรักษา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าแก้ว
นางพัชนี ทองแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า
นายสมชัย จินดาอินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า
นางพรเทวา เทวหงส์
ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
นางวีณา กิ่งสอน
ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
นางดวงเดือน แดงกระจ่าง
ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
นางรุ่งรวี จรรยาพจน์
ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
นายผดุงศิลป์ แก้วเกิด
ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
นางมะลิ นิสารัตน์
ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
นางสาวเบญจมาภรณ์ พิทักษานนท์กุล ครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
นางณัฐกานต์ จันทนา
ครู โรงเรียนวัดบ้านศาลา
นางอุบล อ่อนสร้อย
ครู โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ
นางสิริมา เจียมจุ้ย
ครู โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
นางวิภาภรณ์ อ่อนสร้อย
ครู โรงเรียนวัดเนินตามาก
นางสมนึก คาวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล
นางกิ่งกนก พิทักษ์กมล
ครู โรงเรียนวัดหนองปรือ (สามัคคีราษฎร์บารุง)
นางลัดดาวัลย์ เฉยเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
นางวนัสนันท์ สุขสุผล
ครู โรงเรียนบ้านหนองข่า
นางทองอินทร์ ศรีนวล
ครู โรงเรียนบ้านหนองข่า
นายจาลอง ทองแดง
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
นางสาวโชติมา ถวิลกิจ
ครู โรงเรียนวัดโป่งปากดง (สง่า,รุธิระราษฎร์วิทยา)
นายวิสิทธิ์ เตาฟิก
ครู โรงเรียนบ้านเนิน
นางมนมาลี ปาละพันธุ์
ครู โรงเรียนบ้านเนิน
นางสิริธัญญ์ วราหะสุนทร
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42
นางสาวณัทญา วุ้นวงษ์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42
นางวรวรรณ นุกูล
ครู โรงเรียนวัดนากระรอก
นางสุกัลยา สอนจันทร์
ครู โรงเรียนวัดทุ่งเหียง
นางไพวรรณ จิรัสคามิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
นางกนกพรรษ นวลแก้ว
ครู โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางภานีย์ ด้วงประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านหนองพรหม
นางไปยดา พวงดี
ครู โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า
นางสมคิด วินิจฉัย
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
นายประจวบ สีม่วง
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
นางศิริพร ศรีโสภา
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
นายชวลิต ปรีดากรณ์
ครู โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว
นางสมใจ หนูยงค์
ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองตาลึง
นางสาววิภา อนันตกูล
ครู โรงเรียนวัดหนองกะขะ
นายสมศักดิ์ สาครสุขกิจ
ครู โรงเรียนวัดห้วยยาง
นายพูลศักดิ์ รัตนโยธิน
ครู โรงเรียนวัดโป่งตามุข
นางรจน์สนัน มหารัตนวงศ์
ครู โรงเรียนวัดโป่งตามุข
นางสุรีรัตน์ กาจัดภัย
ครู โรงเรียนวัดโป่งตามุข
นางเสมอ สามัคคี
ครู โรงเรียนวัดโป่งตามุข
นางวนิดา คุ้มทรัพย์
ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย
นางสาวสุรีภร นันทพานิช
ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย
นางจุฑามาศ เวินสันเทียะ
ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย
นางลาพรวน มธุรส
ครู โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน
นางเกื้อกูล แสงอานาจเจริญ
ครู โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน
นายมานพ ไกวัลสกุล
ครู โรงเรียนวัดศรีประชาราม
นายวัฒนา ภูษิตธนานันท์
ครู โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส
นางชวนชม ชัยณรงค์
ครู โรงเรียนบ้านบางแสม
นางพรนภา สนรักษา
ครู โรงเรียนวัดบางนาง
นางสาวรุ่งนภา ประพันธ์
ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
นายพินิจ ดวงแสด
ครู โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
นางเจษฎา มินตา
ครู โรงเรียนบ้านทับร้าง
นางปลื้มใจ ปังวัฒนกุล
ครู โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(์ วันครู2500)
นางวรรณิภา สังขเสนากุล
ครู โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(์ วันครู2500)
นายเฉลิมพล โคติโชติ
ครู โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3
นายสมพงษ์ บุหงาเกษมสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางรุจี คังคายะ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นายวินัย บัวป้อง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตโปทาราม
นางเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
นายวุฒิชัย วีระวัฒน์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
นายวัชรินทร์ ศรีเปารยะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกราด
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ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อ - สกุล
นางนวลนภา สนใจการค้า
นายประทีป ปรีชา
นายพิศิษฐ์ นักดนตรี
นางสาวสุรัตน์ ปิยะปราโมทย์
นางจาลอง อินกล่า
นางสาวมาลี ดิษฐาพร
นางพรทิพย์ เทพศาสตรา
นางเกษมศรี ตินตะบุระ
นางมัลลิกา บุญเขตร
นางสาวศุภรดา ศศิอนันต์
นางวันชมพู บุญทวงษ์
นางนงลักษณ์ พรรณรักษ์
นางอังคณา ชัยจา
นางปรีดา ชื้อประเสริฐ
นางสมหวัง เอื้อสมสกุล
นางสาวชาเรียง เปรมจิตต์
นายนิคม ใจเที่ยงแท้
นายวีรพงศ์ สายช่อฟ้า
นางปิยวรรณ คชเสถียร
นางรสริน ครุธแก้ว
นางศศธร จาดป้อม
นายเกรียงไกร บุญเชื้อ
นางสาววรัทกาญจน์ วงศ์โชติกาญจน์
นางอันธิกา อุษณีษ์พันธุ์
นายจารุ อนันต์
นางประไพ พลเมืองดี
นางนิตยา ศรีพยัคฆ์
นางมณฑาทิพย์ สุขจันทร์เทาะ
นายพิริยะ อังคสุวัฒน์
นางวรางค์ศิริ พรมบุรินทร์
นางพิกุล สุภารัตน์
นางกัญญา ชูฤทธิ์
นางสมพร ฤทธิ์สมจิตร
นางนภัสร แจ่มใส
นางมาลี ลิ้มประเสริฐ

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโค้งดารา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทางตรง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกราด
ครู โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง)
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
ครู โรงเรียนเกล็ดแก้ว
ครู โรงเรียนเกล็ดแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
ครู โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
ครู โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว
ครู โรงเรียนวัดนาพร้าว
ครู โรงเรียนวัดโป่ง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
ครู โรงเรียนวัดหนองขาม
ครู โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
ครู โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
ครู โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
ครู โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ
ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ
ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ
ครู โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม
ครู โรงเรียนบ้านชากยายจีน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
ครู โรงเรียนวัดพระประทานพร
ครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางอารีย์ รุ่งโรจน์
ครู โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
นางมีนา สุ่มมาตย์
ครู โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
นางนาฏฤดี ชาวโพธิ์
ครู โรงเรียนวัดหนองจับเต่า
นางสาวเสาวณีย์ ศรีอรุณ
ครู โรงเรียนวัดหนองจับเต่า
นายชุมพร ป้อมสันเทียะ
ครู โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
นายณัฏฐพล สาลีพันธ์
ครู โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
นางสุรีรัตน์ กิตติโสภาลักษณ์
ครู โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
นางสาวฐานวีร์ สังข์มีชัย
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
นางสาวพัชราภรณ์ จิ๋วซ่าน
ครู โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
นางสุฑาทิพย์ เหล็กดี
ครู โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
นายสุภกร ผลทับทิม
ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส
นายอรชุน กิตติโสภาลักษณ์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า
นางเกศริน ศรีโคตร
ครู โรงเรียนวัดหนองคล้า
นางเสงี่ยม ขวัญเมือง
ครู โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
นางสุชาดา กลิ่นใจ
ครู โรงเรียนวัดมโนรม
นางวิภา อรรถศาสตร์ศรี
ครู โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
นางบังอร พัฒนานุวัต
ครู โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์
นางปราณี คงฉิม
ครู โรงเรียนบ้านอาเภอ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท
นางชนิตา อินทร์เรือง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นายชาลี สุขสบาย
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท
นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
นายกนก กองคูณ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดฝาง
นายบงกช พรหมมี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนรังนก
นายบุญเลิศ ป้องแก้วน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเนินไผ่
นางธนรรภรณ์ อริยพฤกษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส
นายถวัลย์ น้าจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระแก้ว
นายสุภาพ พิมพ์แก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบาเพ็ญบุญ
นางสาวกุลชรินทร์ หมื่นใจมั่น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี
นายธวัชชัย โพธิ์หลา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านหนอง
นางสุภาพร จิตรเอื้อตระกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนบางไก่เถื่อน (ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
นายสุวิน สีดา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังน้าขาว
นายเกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าพุ
นายประสพ สิงห์สม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ)
นางเบ็ญจวรรณ สีแสง
ครู โรงเรียนวัดศรีวิชัย
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ชื่อ - สกุล
นางนิภา ขารักษ์
นางนิตยา ทองแก้ว
นางบังอร แก้วสว่าง
นางงามจิต โพธิ์หลา
นางรัตนา ชุติรัตนา
นางลัดดาวัลย์ รักษาจันทร์
นายจารึก ขาเอี่ยม
นางลาเพย ทับพุ่ม
นายบุญเลิศ ยิ้มอิ่ม
นางวรรณเพ็ญ แก่นนา
นางเรณู ฉ่าเพ็ชร
นางสาวเตือนใจ เกตุจิ๋ว
นางอัชรีย์ วินิจฉัยกุล
นายสุวรรณ์ เนตร์ท้วม
นางจุรีย์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ
นายไพรัตน์ จิระวงค์
นางสาวสายพิน ฉิมกรด
นายพงษ์ศิริ เกิดน้อย
นางสอาด นุ่มแสง
นางภววรรณ เพ็งชัย
นางจงจิตต์ ฟักนุช
นางภัทริยา วงษ์ถาวรเรือง
นางสมใจ เรืองจันทร์
นายพิชัย รุ่งโรจน์วัฒนศิริ
นางสาราญ เมฆขลา
นางจินตนา ทองดง
นางพยุง มีมุข
นางระเบียบ ทองวิชิต
นางวิลัยพร มาศิริ
นางณัฐกฤตา ฉายประทีปคชา
นางแป้งล่า คงมงคล
นางสุวรรณา รุ่งเรือง
นางสุจินต์ จิตพินิจ
นางลาดวน บุญสุภา
นางเสาวนิตย์ ฝาระมี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ครู โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
ครู โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์
ครู โรงเรียนวัดดอนรังนก
ครู โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง
ครู โรงเรียนวัดฝาง
ครู โรงเรียนวัดฝาง
ครู โรงเรียนวัดฝาง
ครู โรงเรียนวัดศรีวิชัย
ครู โรงเรียนวัดศรีวิชัย
ครู โรงเรียนวัดสระเนินพระราม
ครู โรงเรียนวัดสระเนินพระราม
ครู โรงเรียนวัดส่องคบ (ท้ายเมืองอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนวัดส่องคบ (ท้ายเมืองอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท
ครู โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้าสาคร
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้าสาคร
ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ (ธรรมศิริอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านหัวถนน
ครู โรงเรียนวัดโคกแจง
ครู โรงเรียนวัดธรรมขันธ์ (ประชาสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ (วัดศรีสิทธิ์สุวรรณวัฒนะ)
ครู โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ (วัดศรีสิทธิ์สุวรรณวัฒนะ)
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52
53
54
55
56
57
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64
65
66
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77
78
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ชื่อ - สกุล
นางนิสา ศรีสว่าง
นางสุดารัตน์ หนูพรหม
นางกัญญา มีมุข
นายสุรชัย รุ่งฤทธิ์ประภากร
นางสาวศิราณี เทพไพฑูรย์
นางดาราภา คงพชรกร
นางมารยาท วันทอง
นางจรวยพร อินทรอานวย
นางวรรณา ฉลูทอง
นายปฏิภาณ กลัดล้อม
นายดารงค์ สมัครเขตการณ์
นางมลิวัลย์ รอดย้อย
นางศิริพร ล้อมลาย
นายเอกพงษ์ กันอ่า
นางจาเนียน เก่งการเรือ
นางกัษมาภรณ์ แสงภู่
นางสาวสาเริง อนุศาสนนันท์
นางกันยา ภู่เปี่ยม
นางอุดมรักษ์ เมืองช้าง
นางบังอร ฉากไธสง
นางณัฎฐาลักษณ์ ทรัพย์อุดม
นายวิโรจน์ ทองนาค
นายอดุลย์ ตรีอักษร
นางขวัญยืน ชินพิเศษ
นางสมใจ นิ่มมณี
นางอรทัย คงทรัพย์
นางบัณพร อู๋ทรัพย์
นางทองสุข ดิษสระ
นางสายัณ ฉิมกรด
นายสัมฤทธิ์ ชาญวัฒนศิลป์
นายสาริด ธาระรส
นางมาลัย รักบุญ
นางปราณี ไม้ลาดวน
นางปราณี มลัยทิพย์
นายวสันต์ หาญปราบ
นางสาวบุบผา พ่วงพุ่ม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ (วัดศรีสิทธิ์สุวรรณวัฒนะ)
ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136
ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136
ครู โรงเรียนวัดโคกสุก
ครู โรงเรียนวัดโคกสุก
ครู โรงเรียนวัดดอนตาล
ครู โรงเรียนวัดหนองจิก
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ (ชุมชนวัดปากคลอง)
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ (ชุมชนวัดปากคลอง)
ครู โรงเรียนเทพรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
ครู โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี
ครู โรงเรียนวัดท่ากระแส
ครู โรงเรียนวัดบาเพ็ญบุญ
ครู โรงเรียนวัดโพธาราม
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
ครู โรงเรียนวัดสังฆาราม (ปลื้มประชาสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนวัดหนองแขม
ครู โรงเรียนวัดหัวเด่น
ครู โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 176)
ครู โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
ครู โรงเรียนบางไก่เถื่อน (ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
ครู โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดดอนตะไล้
ครู โรงเรียนวัดดอนตะไล้
ครู โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดนมโฑ (สานักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338)
ครู โรงเรียนวัดโพธิมงคล
ครู โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ
ครู โรงเรียนวัดศรีมงคล (สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์ )
ครู โรงเรียนวัดศรีมงคล (สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์ )
ครู โรงเรียนวัดสมอ (วุฒาประชานุเคราะห์)

107
ที่
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล
นายวิเชียร เงินฉลาด
นางละออจิต สุขเชย
นางเฉลียง โพธิ์แจ้ง
นางสาวลาวัลย์ ทิมเล็ก
นายดาเนิน อยู่โต
นางอรสา พูลพ่วง
นายณรงค์ จุ้ยขาว
นายชูศักดิ์ ศรียา
นางพายัพ สีหล้า
นางสมพิศ ยิ้มน้อย
นางอุบล พวงเงิน
นางอัมพรพันธ์ ทองมี
นางฉวีวรรณ คงแจ๋ว
นางสังเวียน นฤนรกุลโสภิต
นางเบญจมาศ คุ้มทรัพย์
นางหนึ่งนรินทร์ เชื้อวงศ์
นางเจือน สมคา
นางสาวสุจิตา โพธิ์เกตุ
นางสัมฤทธิ์ ก๊กศรี
นางรัตนา วงศ์กลม
นางนิพัทธา จันทร์เอี่ยม
นายสุธีร์ คมขา
นางสมควร พุ่มจาปา
นางวันเพ็ญ กระแสร์สินธุ์
นางสาวอนงค์ ธูปทอง
นางลัดดา อินนา
นางลดาวัลย์ นาควะรี
นายวุฒิ ทรงเรณู

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลสรรพยา
ครู โรงเรียนอนุบาลสรรพยา
ครู โรงเรียนดอนสีนวน (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 523)
ครู โรงเรียนดอนสีนวน (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 523)
ครู โรงเรียนบ้านหนองแจง
ครู โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ
ครู โรงเรียนวัดคลองเกษม
ครู โรงเรียนวัดคลองเกษม
ครู โรงเรียนวัดคลองธรรม
ครู โรงเรียนวัดคลองธรรม
ครู โรงเรียนวัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ)
ครู โรงเรียนวัดวงเดือน
ครู โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์
ครู โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน
ครู โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
ครู โรงเรียนบ้านสะพานหิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองหวาย
ครู โรงเรียนวัดวังน้าขาว
ครู โรงเรียนวัดวังน้าขาว
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ)
ครู โรงเรียนอนุบาลเนินขาม
ครู โรงเรียนวัดแหลมหว้า
ครู โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม
ครู โรงเรียนวัดศรีมงคล (สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์ )
ครู โรงเรียนบ้านดอนกะโดน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 1
นายธนชน มุทาพร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายศักดิ์สว่าง สายโส
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวกมลฉัตร จานงบุญ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นายประยงค์ มาแสง
ศึกษานิเทศก์
นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ
ศึกษานิเทศก์
นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ
ศึกษานิเทศก์
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ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อ - สกุล
นายใบบุญ บุญทน
นายฉัตรกุล พรมอ้น
นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว
นายสุพจน์ ชุบขุนทด
นายวิชัย จาพันธุ์
นายศุภสิน สมรรถชัย
นายสันติ คงวัฒนะ
นายลือชัย ศรีวิชา
นายเพียรศักดิ์ ลาพองชาติ
นางละมุล ตอพล
นายไพฑูรย์ ดีบ้านโสก
นายรังษี ยงเพชร
นายวานิช การบรรจง
นายลีลวัฒน์ ชมภูพื้น
นายภักดี ขระสูงเนิน
นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรี
นายบรรพต วาทโยธา
นายเรืองชัย ตั้งพงษ์
นายมารุต กุลโนนแดง
นายวิริยะบัณฑิตย์ ชัยภักดี
นายอาคม จินดาพงษ์
นายสมศักดิ์ การประกอบ
นายรังสรร รัตนจันทร์
นายพรชัย ข่าขันมะลี
นายวิฑูรย์ ผลวิเศษ
นางนพวรรณ แก้วคูนอก
นางประคองศรี พงศ์โพนทอง
นางหนูลิ้ม เพิ่มชีลอง
นายสุวิทย์ ทวีภัทยกูล
นายสุพรรณ์ แสงภักดี
นางนิพาภรณ์ บุญทน
นางลักษณา ตั้งใจ
นางสมฮู้ อุตมะพันธุ์
นายศิริเวทย์ เวทยากร
นางรัชนีวรรณ ศรีศุภร

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชีลองกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคาน้อย)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนโค้งน้าตับวิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบาเพ็ญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโปร่งโก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์ดาเนิน
ผู้อานวยการโรงเรียนคุรุประชานุกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโสกรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองหอยปังบาเหน็จวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวนาคา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองไห
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสว่างสามัคคี
ครู โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
ครู โรงเรียนโค้งน้าตับวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
ครู โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ครู โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านดอนหัน
ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ครู โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง

109
ที่
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ชื่อ - สกุล
นางเพ็ญศิริ ภุชฌงค์
นางวัชรินทร์ นวกาลัญญู
นางศิริวรรณ จันทร์สมคอย
นางสมจิตต์ จุลรักษา
นางบุปผา บุญคาภา
นางแสงจันทร์ สายสุวรรณ
นางสุวัฒนา เพชรล้า
นางทัศนีย์ เคนชมภู
นางสาวมารศรี ผ่องพันธุ์
นางจุฑาภรณ์ ธูปพนม
นางสัมฤทธิ์ คลังภูเขียว
นายสมหมาย คะณาเนปะ
นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์
นายนิเวศน์ จันทรกุล
นางวัลลิยา ณ ศร
นางฐิตราภรณ์ โชติธนารัฎฐ์
นางสาวกองกาญจน์ นรินทร์นอก
นางณัฐมาศ พิมพ์สุขสกุล
นางรมิดา จูมนาฝาย
นางกนกวรรณ อยู่ภักดี
นางบุบผา ประทุมมาลย์
นางศิริพร บุญญานุสนธิ์
นางพรศรี ดีแซง
นางอิงอร ยวงทอง
นายประพันธ์ อ่อนละม้าย
นางอนุสา บุกสันเทียะ
นายสมาน โท่นจ้อน
นางวิรัตน์ ตรีชานุชิต
นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์
นางเนาวรัตน์ หงษ์ทรัพย์
นางพิสมัย งอกศิลป์
นางสมสวย โท่นจ้อน
นางสงวนสิน ญาติสมบูรณ์
นางบังอร รักอาชา
ว่าที่ร้อยตรีสัญญา พรหมผุย

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา
ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา
ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา
ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา
ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา
ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา
ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา
ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา
ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา
ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ครู โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธุ์)
ครู โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)
ครู โรงเรียนนาฝายวิทยา
ครู โรงเรียนนาฝายวิทยา
ครู โรงเรียนนาฝายวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ
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ที่
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

ชื่อ - สกุล
นางสาวเสาวรีย์ สิทธิวงศ์
นายกฤษฎา ตันวิไล
นางสาวภุมรินทร์ ต่อสกุล
นางมณณฤดี สกุลดี
นางวรรณภา โสดาวิชิต
นางกุลนารี ศรีวิชา
นางสินทาน ฐานวิเศษ
นางบานเย็น ฐานมั่น
นางชวนพิศ วิลาวรรณ
นางนิศารัศมิ์ ชัยภูมิธนโชค
นางอุษณีย์ ประจญกล้า
นายปรีชา ติดชัยภูมิ
นางราตรี รานอก
นางจิตติมา โชคบารุง
นางศิริพร เชิดชัยภูมิ
นางเลิศลักษณ์ คเชนทร์รัตนกุล
นางนารี ต่อสกุล
นางสมยา เติมพันธุ์
นางกนกขวัญ มลิลา
นางสุชิราวรรณ คงวัฒนะ
นางราณี อินาวัง
นางประคอง บัวมี
นายขุนศักดิ์ โตนชัยภูมิ
นางอุทิศ ศรีวงษ์ชัย
นายสารอง ประสานแสง
นางจิรณัฏฐ์ พิเศษชีพ
นางมาริฐา คุณอุดม
นางสมพิศ ดามาพงษ์
นางศรีประภา บุญดี
นางปัทมพร แก้วสารภูมิ
นายวิชา หาญกาลัง
นายกิตติพงษ์ สมัยกลาง
นายสิทธิพล ใจเย็น
นางยมรัตน์ สามารถกิจ
นายสุวิทย์ ศุภวงศ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคาน้อย)
ครู โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้
ครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงม
ครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงม
ครู โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวล
ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
ครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านขวาน้อย
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
ครู โรงเรียนโนนหว้านไพล
ครู โรงเรียนวัดพุทโธวาท
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
ครู โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
ครู โรงเรียนโนนสาราญวิทยา
ครู โรงเรียนโนนสาราญวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหินกอง
ครู โรงเรียนบ้านหินกอง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม
ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง
ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง
ครู โรงเรียนบ้านโนนตาด
ครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
ครู โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ
ครู โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
ครู โรงเรียนบ้านวังกุ่ม
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ที่
112
113
114
115
116
117
118
119
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121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

ชื่อ - สกุล
นางมยุรี สาวก
นายสุริ ยอดสง่า
นางฤทัยเพชร กาลังเลิศ
นางอรทัย ริยะวงศ์
จ่าสิบเอกบรรจง เคร้าโนนคร้อ
นางยุพาภรณ์ จันทสังข์
นางปรารถนา นิตยารส
นายประทีป เกษมนวกุล
นางสุฑาทิพย์ ขจรชัย
นางวรินธร เจริญพงษ์
นางนลพรรณ พันธ์โสรี
นางสุวัฒนา กัดโกนา
นางมนิดา อาจโยธา
นายกิติชัย เชื้อจารูญ
นายวิทยา เดชเจริญ
นายเทอดทูล เกตุพงษ์
นางหงษ์ทอง วาทโยธา
นางสุพิน ใจสบาย
นายกิจ จันทร์ขามป้อม
นายเผ่า ทะนารี
นายวรวุฒิ กู้ภูเขียว
นางเชาวลี ดอนศรี
นายนิยม อนุชาติ
นายศรีเมือง แสนยะบุตร
นายคารณ เงยกระโทก
นางกัลย์กุลยา แววสระปวเรศ
นางดวงใจ เติมผล
นายกิตติศักดิ์ จันทร์เขียว
นายชรินทร์ วงศ์แก้ว
นางพรทิมา ยศมงคล
นางสมรัก ริตศิลา
นางนวลจันทร์ สว่างวงศ์
นายสงวน สิงหะหล้า
นางสาอาง ศิริมนตรี
นางมะลิ แต่งพงษ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
ครู โรงเรียนท่าแกวิทยากร
ครู โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดารง
ครู โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
ครู โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
ครู โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง
ครู โรงเรียนบ้านลาดใต้
ครู โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ดาเนิน
ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ดาเนิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้
ครู โรงเรียนคุรุประชานุกูล
ครู โรงเรียนคุรุประชานุกูล
ครู โรงเรียนคุรุประชานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกนทา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกนทา
ครู โรงเรียนบ้านท่าข่อย
ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
ครู โรงเรียนบ้านนางแดด
ครู โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า
ครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนหนองหอยปังบาเหน็จวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านบ่อทอง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
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ที่
147
148
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153
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156
157
158
159
160
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164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล
นางวิไลพร พุทธเสน
นางลาดวน ต่อโชติ
นายประสิทธิ์ ญาติพร้อม
นางวิสาขะ ลอยชัยภูมิ
นายชัยณรงค์ กองคา
นางเพชรนภา ครองสาราญ
นางมุกดา คลังทอง
นางละเอียด ภูโอบ
นางกนกทรรศน์ โตนชัยภูมิ
นายยุทธนา เลิศอาวุธ
นางบุญยง วังสระ
นางสุธารินี กองคา
นางบุญยะฤทธิ์ โพธิ์พัฒน์
นางวัชราภรณ์ นราพงษ์
นางนาฎฤดี ดีบ้านโสก
นายบวร ตอพรหม
นางมาลัยวรรณ หิรัญมูล
นางสาวจินดามณี อาวะรุณ
นายบรรพต ผุยแสงพันธ์
นางสุรีรัตน์ ศิวะรัตน์
นางระมัด ลาภประเสริฐ
นายวิรัตน์ ปรีเดช
นายบุญเสริญ วังคีรี
นายพูนศักดิ์ ชัยจันทร์ดี
นางประยุง วิชาจารย์
นางวิลัดดา ดงขาว
นางสุดสวาท นามโพธิ์
นางวงศรี ราชเดิม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
ครู โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านนาโจด
ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บาเพ็ญ)
ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บาเพ็ญ)
ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บาเพ็ญ)
ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า
ครู โรงเรียนบ้านดงเย็นมิตรภาพที่ 167
ครู โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
ครู โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
ครู โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
ครู โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบาเพ็ญ)
ครู โรงเรียนบ้านยางหวาย
ครู โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านฝาย
ครู โรงเรียนบ้านฝาย
ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม
ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม
ครู โรงเรียนสหประชาสรร
ครู โรงเรียนสหประชาสรร
ครู โรงเรียนบ้านเจาเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
ครู โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
นายทอง เต็มหลวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาเกาะ
นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
นายอนันต์ คชสาร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)
นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขวา
นายวุฒิศักดิ์ กาไรรวย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
นายเสมอ ชินรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฉนวน
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ที่
7
8
9
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15
16
17
18
19
20
21
22
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28
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31
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34
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41

ชื่อ - สกุล
นายอรัญ แก้งทอง
นายสมเปลี่ยน ชัยดี
นายเกษม ลุ่มร้อย
นายพนม จันทองทิพย์
นายบดินทร์ แก้วโนนตุ่น
นายสมทรง ข่าขันมะลี
นายเพชรทองอินทร์ นาแถมเงิน
สิบเอกจาเริญ ศรีขลา
นายยงยุทธ กลิ่นโลกัย
นางชลทรัพย์ นาส้มกบ
นายอดุลย์ บุญโนนแต้
นางวรรณี วิชัยระหัด
นางราตรี สบายจิตร
นายชูเกียรติ ภูมิคอนสาร
นายจิรศักดิ์ น้อยดี
นางมาลัย ถนอมชีพ
นางเพลินจิต ไววิชา
นางสมเด็จ จุลนันท์
นางชยารัศน์ ภูแลนปิว
นางไสว เหลืองดอกไม้
นางธนภรณ์ สัตถาผล
นายฐิติวัฒน์ โชคบัณฑิต
นายสีโทน บุ่งนาแซง
นางสาคร ไชยมิ่ง
นายวิรัตน์ ภูมิคอนสาร
นางเบญจมาศ ศรีทอง
นางทองส่วน สุรไพฑูรย์
นายศิวกรณ์ เดชมนตรี
นางผกามาศ เรืองเจริญ
นางวนัชชา จันทร์ครุฑ
นางจันทร์จิรา ทาประโยชน์
นางสมสรรค์ เฝ้าทรัพย์
นางจารุวรรณ โคตรทอง
นายนพดล แผลงรักษา
นางจันทร ฦาชา

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนห้วยยาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมอญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
ผู้อานวยการโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
ผู้อานวยการโรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาหัวแรด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแฝก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนอุดม
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเป้า (สาราญไชยวิทยา)
รองผู้อานวยการโรงเรียนสามสวนวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านป่าว่าน
ครู โรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านนาบัว
ครู โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์ )
ครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
ครู โรงเรียนเนรมิตศึกษา
ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ
ครู โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
ครู โรงเรียนบ้านนาวงเดือน
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
ครู โรงเรียนบ้านธาตุ
ครู โรงเรียนบ้านหนองสามขา
ครู โรงเรียนบ้านโนนหัวนา
ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ
ครู โรงเรียนภูมิวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านม่วง
ครู โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านนาเกาะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
ครู โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
ครู โรงเรียนบ้านมอญ
ครู โรงเรียนบ้านเป้า (สาราญไชยวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ
ครู โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร
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42
43
44
45
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47
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ชื่อ - สกุล
นางประยูร สิงห์ชัยภูมิ
นางจารัส จาชาติ
นายธีรบุญ ภาสกุล
นางสุภาพร คุณอนันต์
นายเศกสิทธิ์ เรืองเจริญ
นางวัชรินทร์ แสงอรุณ
นายสากล มานุรัตน์
นายเกษม คุ้มห้างสูง
นายถกิจ นาเจริญ
นางสุภาส ทวีเงิน
นายมานิตย์ สงวนนาม
นางทิวาพร มณีรัตน์
นายลพ พรมดี
นายไพบูลย์ ชาลีเขียว
นายสุรสิทธิ์ ต่อติด
นางอนงค์ บุ่งนาแซง
นายถาวร กุลพรม
นางลัดดาวัลย์ แคนลาด
นางสุกัญญา รัตนรงค์
นางเบญจวรรณ คิดการ
นายณรงค์ สู่หญ้านาง
นางจุรี ฤทธิ์กาลัง
นายนคร ไพศาลธรรม
นางลาเพียร ประกอบดี
นางพัชนี ดีสินธุ์
นางพจนี ต่อศรี
นายสายฟ้า โคบาล
นางจิดาภา ทานานอก
นางบุญเสริม นวดโอโล
นายโอฬาร ศึกษากิจ
นางฉลอง แผ่นเงิน
นายอนุสรณ์ เทียนศักดิ์
นายคาสันต์ คามวุฒิ
นายประสิทธิ์ ศิริอุดมสิน
นางสาวสุรดา อาจนาวัง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
ครู โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง
ครู โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
ครู โรงเรียนภูมิวิทยา
ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนเพชรราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านสีปลาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่
ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งคาหลวง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
ครู โรงเรียนหัวนานคร
ครู โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
ครู โรงเรียนบ้านเป้า (สาราญไชยวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
ครู โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
ครู โรงเรียนหัวนานคร
ครู โรงเรียนเพชรราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านกุดแดง
ครู โรงเรียนดอนขิงแคงเหล่าน้อย
ครู โรงเรียนบ้านดงบัง
ครู โรงเรียนบ้านนาแก
ครู โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง (ประชาสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านโคกงาม
ครู โรงเรียนบ้านน้าพุหินลาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
ครู โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ
ครู โรงเรียนบ้านคอนสาร
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ที่
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
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111

ชื่อ - สกุล
นางโชคดี จันทราสา
นางจตุพร สุวรรณวงศ์
นายสาราญ สินสมุทรโสภณ
นางวิมลศรี ทวีสูงเนิน
นายคานึง ขวัญประเสริฐ
นายทรงศิลป์พันธุ์ ชัยมีเขียว
นายยุทธศาสตร์ พิทักษ์กุล
นางเบญจพร ท้าวน้อย
นางสุธิดา ชาวกะมุด
นางประภาภรณ์ ฐานคร
นางจินตนา แผลงรักษา
นางเสาร์แก้ว ศรีอิ่นแก้ว
นางอุบลรัตน์ ไพศาลธรรม
นายสฤษดิ์ เลียมไธสง
นายสมนึก ชานาญ
นางนพมาศ เดชมนตรี
นางอัมพร เรืองคาพัฒน์
นางสมบูรณ์ ตนทา
นางวัลลภา เหล่าดิ้ม
นางสุนทรา ทวีชีพ
นางกรรณิกา ฤทธิรัตนกุล
นางอุดมพร ชาติเสนา
นายเฉลิม เจริญทรัพย์
นางนิษฐิ์ พิทักษ์
นายศิริชัย สนิทไทย
นางสาวอรวรรณ หอมตา
นางเจษฎาพร พิทักษ์กุล
นางดาวนภา ศรีซุย
นางจุฬา ไหลหาโคตร
นายจรูญ มุ่งทอง
นางสุดใจ ชัยอาวุธ
นางนิภา ลุ่มร้อย
นายวิจิตร ตึงทอง
นายกฤษฎางค์ มาลา
นายกิจพงศ์พัฒน์ ปัญญา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ครู โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
ครู โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
ครู โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
ครู โรงเรียนเนรมิตศึกษา
ครู โรงเรียนบ้านดงบัง
ครู โรงเรียนบ้านโนนตุ่น (คุรุประชาวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านโจดกลาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
ครู โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ
ครู โรงเรียนบ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ
ครู โรงเรียนบ้านโคกงาม
ครู โรงเรียนบ้านนาแก
ครู โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
ครู โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
ครู โรงเรียนบ้านม่วง
ครู โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไห
ครู โรงเรียนบ้านธาตุ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า
ครู โรงเรียนบ้านนาวงเดือน
ครู โรงเรียนบ้านเขวา
ครู โรงเรียนบ้านน้าพุหินลาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
ครู โรงเรียนบ้านโคกกุง
ครู โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ครู โรงเรียนบ้านม่วง
ครู โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา
ครู โรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา)
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ที่
112
113
114
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117
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119
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121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
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134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

ชื่อ - สกุล
นายศรศักดิ์ เหลือสูงเนิน
นางสุภาพร พงษ์จานงค์
นางจรัสศรี ตาปราบ
นางรัตนาภรณ์ ภิญโญศักดิ์
นางสมจิตร พรหมเมตตา
นายสงวน ขวัญมงคล
นายถนอม ไหลหาโคตร
นายประสิทธิ์ บุญโยธา
นายทูล นาคศรี
นางสาวสะอาด ภิญโญศรี
นางเปรมกมล ผลทิพย์
นางสมเพียร กุลแดง
นางธาริณี ดอนเตาเหล็ก
นายอุทร วิชายา
นางอาภา เพิ่มพูน
นางบัณฑิต แสงขามป้อม
นายวิรัตน์ แคชัยภูมิ
นายโรจนศักดิ์ เชื้อไพบูลย์
นายวัชรกร ชานาญ
นายสนธิชัย วิเศษชาติ
นายสมนาม ธนะสูตร
นายสุพจน์ ชุมผาง
นายชาญ แคนลาด
นางวารจี มอญกุดเลาะ
นายเลิศชัย วงษ์จิตตะ
นางสมจิต แสนทวีสุข
นางจุฬาลักษณ์ มังดินดา
นางบุญเรียง เดิมกะยอม
นายมนัส เรืองคาพัฒน์
นายบุญบันดาล ดวงวิญญาน
ว่าที่ร้อยโทพงษ์ศักดิ์ ผานาค
นายสมศักดิ์ จอกสานัก
นางชัญณัชชา เสาว์บุปผา
นายวีระศักดิ์ ศรีอุดร
นางสาวสุจิต ภิญโญศักดิ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านโนนดินแดง
ครู โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
ครู โรงเรียนบ้านหว้าทอง
ครู โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านนาบัว
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
ครู โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
ครู โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง
ครู โรงเรียนบ้านหลุบคา
ครู โรงเรียนบ้านดงใต้
ครู โรงเรียนบ้านเรือ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
ครู โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
ครู โรงเรียนบ้านน้าพุหินลาด
ครู โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่
ครู โรงเรียนเพชรราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
ครู โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านหนองดินดา (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
ครู โรงเรียนบ้านเรือ
ครู โรงเรียนบ้านโคกล่าม
ครู โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ครู โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านธาตุ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสลวย
ครู โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
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ที่
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
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163
164
165
166

ชื่อ - สกุล
นางธนพร หาญรบ
นางนมิตา อาจเวทย์
นายอรรณพ จินะรักษ์
จ่าสิบเอกสุเทพ น้อยเวียง
นางนาลอน สอาด
นายทนงศักดิ์ วานมนตรี
นางสาวรจนา พาลี
นางจันทร์จิรา สิทธิ์ทองสี
นายสุวัฒน์ นวดโอโล
นายโสภณ จันทร์สีหา
นางปุญญ์วรีย์ รุจิภัทร์ธาดา
นางบุณย์วาสนา บุณธนทรัพย์กุล
นางสุพิชา ชูสาย
นางกัลยกร กาญจนสุปัญญา
นางสมบัติ รัศมีวงศ์
นายสุทัศน์ คงนาวัง
นายกนก จันทร์เทพย์
นายปราณี แฝดสุระ
นายเสงี่ยม พงษ์สระพัง
นายกฤษกร พิทักษ์ทา

ตำแหน่ง - สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 3
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางวรรณภา ภู่ดัด
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นายปรีชา ชานาญกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
นายบุญจันทร์ สุวรรณแสน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
นายคนอง ไทยประสงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น
นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
นายนันทพงศ์ รัตนเสริมพงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์ )
นายสมาน จูแจ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะพานยาว
นายทองสุก ปุราทะกา
ผู้อานวยการโรงเรียนซับมงคลวิทยา
นายวรรณกฤษ ศรประสิทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านซับหมี
นายรังสรรค์ งูทิพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง
นายอุดม ธรรมมา
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ3(บ้านท่าช้าง)
นายสุริยน แก้วคะตา
ผู้อานวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
นายรักกิจ ปิ่นประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

ครู โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงบารุง
ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านธาตุ
ครู โรงเรียนบ้านนาแก
ครู โรงเรียนบ้านมูลกระบือ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า
ครู โรงเรียนบ้านธาตุ
ครู โรงเรียนสระโพนทอง
ครู โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
ครู โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร
ครู โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่
ครู โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื่อ - สกุล
นางประไพ ประทุมแก้ว
นางสาราญ ทองพิมพ์
นายสมบูรณ์ สิงห์ลา
นางสาวพรภินันท์ วัฒน์สุริยกมล
นางสาวพุทธิพร ลุนรอด
นายประทวน เคนชมภู
นางอนงค์ ฤทธิสิน
นายนิวัฒน์ ป้อมมี
นางนฤมล หาญณรงค์
นายวิชัย เกื้อสกุล
นางสุรัตน์ โตนชัยภูมิ
นายสถาพร ผิวแดง
นางละออง คงด้วง
นางจิราพร จรแก้ว
นายสามิตร ชัยเพ็ชร์
นางจารุณี เจิมชัยภูมิ
นายปรีชา เชดนอก
นายสมชาย นิสสัยหาญ
นางอธิกา โคตรชาลี
นางวาสนา แสนสุข
นางสุพรรณี แสงฤทธิ์
นางมงคล เสี่ยงบุญ
นางยุพาพร ชิดชัยภูมิ
นางอภิญญา ชานาญ
นายบุญลือ โปร่งหล่า
นางปัทมา ชาลีเครือ
นางกาหลง ตันดี
นางพรนิภา ภักดีพงษ์
นางสุจิตรา สิทธิไทย
นางอรุณรัตน์ ประยูรพันธุ์
นายเลิศชาย รัตนกิจธนกุล
นางสนอง ทีบัวบาน
นางพยอม ภิรมย์กิจ
นางขวัญใจ กลิ่นศรีสุข
นายยุทธสิทธิ์ เพชรวิเศษอุดม

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านช่องสาราญ
ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง
ครู โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง
ครู โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง
ครู โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
ครู โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
ครู โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเชือก
ครู โรงเรียนบ้านโนนเชือก
ครู โรงเรียนบ้านโนนเชือก
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง
ครู โรงเรียนบ้านยางเครือ
ครู โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านกุดน้าใส (3 พระครูอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล
ครู โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล
ครู โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
ครู โรงเรียนบ้านใหม่นาดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
ครู โรงเรียนบ้านงิ้ว
ครู โรงเรียนบ้านงิ้ว
ครู โรงเรียนบ้านงิ้ว
ครู โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)
ครู โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)
ครู โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
ครู โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ชื่อ - สกุล
นางพันธิภา ประภาตะนันท์
นางสายม่าน หนากลาง
นางกาญจนา ปรีเปรม
นางบุญยิ่ง งามจัตุรัส
นายสุเทพ เพียกขุนทด
นายสวาท อาบสุวรรณ์
นางราตรีสวัสดิ์ ประเสริฐศรี
นายประดิษฐ์ โสภานุสนธิ์
นางจุฑารัตน์ พิมพ์โนนทอง
นางสาวมณี อิ่มวิเศษ
นางศิริสุดา พูบขุนทด
นางปราศัย นพคุณ
นางปภากร อินทร์ชู
นายสุรพล เฮ็งตระกูล
นางสุนัน กองแก้วกาเหรียญ
สิบโทสุรัตน์ เขตจัตุรัส
นางนิภาพร บัวสาลี
นางบุญประคอง คมขุนทด
นายชนะ ทะด้วง
นางเบญจรัตน์ ประภาสโนบล
นางดวงเดือน อินทนะ
นายภุชชงค์ บุกสันเทียะ
นายทองหล่อ นาคจันทึก
นางจันทนา นาคจันทึก
นายวิโรจน์ มะเริงสิทธิ์
นางอนงค์ สิงสุพันธ์
นายธีรวุฒิ มิกขุนทด
นายถวิล พิทักษ์
นายทรงเกียรติ ทองไพรวรรณ
นายปราโมทย์ ศรีรังกา
นางชาดา พุ่มพฤกษ์
นายจิ๊บ แก้วขวาน้อย
นางจุฬาพร นาที
นางกมลณัฏฐ์ ศรีพนม
นางนารีรัตน์ คุณอุตส่าห์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
ครู โรงเรียนจอมแก้ววิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู2500)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู2500)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านตาล
ครู โรงเรียนหัวสระวิทยา
ครู โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์
ครู โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
ครู โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองจะบก
ครู โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม
ครู โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
ครู โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านสะพานหิน
ครู โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
ครู โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา
ครู โรงเรียนบ้านหนองตานา
ครู โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
ครู โรงเรียนบ้านหนองจาน
ครู โรงเรียนโป่งขุนเพชร
ครู โรงเรียนบ้านดอนกอก
ครู โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
ครู โรงเรียนบ้านสานักตูมกา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางดี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
ครู โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บารุง)
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85
86
87
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89
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางวาสนา แสงแพง
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักชี
นางสุดใจ คาจุมพล
ครู โรงเรียนบ้านบะเสียว
นายวิชัย ขันธ์สันเทียะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม
นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อย
ครู โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
นางทัศนีย์ แก้วเมืองน้อย
ครู โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
นางสนิท จีระชาติสกุล
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
นางอุดมพร อาจกล้า
ครู โรงเรียนรังงามวิทยา
นายเฉลิม อาจกล้า
ครู โรงเรียนรังงามวิทยา
นายทรงสรรค์ ทองม่วง
ครู โรงเรียนบ้านท่ากูบ
นายสุขสันต์ ชูวังวัด
ครู โรงเรียนบ้านวังกุง
นายโสรพล ทั่งพรม
ครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
นางสกุล ดวงพิมพ์
ครู โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข
นางสุภาภรณ์ สนามพล
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
นางบาเพ็ญ ศรีภิรมย์
ครู โรงเรียนบ้านซับใหม่
นางอุษา บัวแพ
ครู โรงเรียนบ้านซับใหม่
นางธนวรรณ โพธิ์ช้ย
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
นางสมมาตร หาจัตุรัส
ครู โรงเรียนบ้านสาโรงโคก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1
นายบุญเสริม อบอุ่น
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายสมชาย โกฏวิเชียร
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นายสุพรรณ ศรีสงกา
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
นายวินิจ ยศแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
นายปัญญา ผลพฤกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังไผ่
นายชนะ คุ้มครอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหูรอ
นายสุรพล อินทรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง
นายศรีรัก มากภิรมย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปริง
นายกมล ธรมีฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)
นายสารวม นครพรัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหาดใน
นายไพเราะ ต่างประเทศ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเนินทอง
นายศรศักดิ์ มาทมาร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางหลง
ว่าที่ร้อยเอกบัญชา ยอดยิ่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนาทุ่ง
นางสายใจ พรหมพิมาน
ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
นางนงลักษณ์ เกิดเสวียด
ครู โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
นางวยุภา มากภิรมย์
ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
นางลิวัลย์ สอนทวี
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
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ชื่อ - สกุล
นางสมใจ ปรมาธิกุล
นางศรีอรุณ วิลัยวาศ
นางชัญญา เมธีพลกุล
นายธีรพงศ์ พรหมบังเกิด
นางอัมพาภรณ์ สัมมะณี
นายมาโนช รังณเรนทร์
นายโสภณ จุลรักษ์
นางสุริยา คนึงคิด
นางสาวพิศญา คมขา
นายสุวิทย์ วรรณสุข
นางสาวประภาพันธ์ สวียม
นางสายหยุด คชรินทร์
นายสุพจน์ มณีแดง
นายมาโนช แตงโท
นายสิทธิชัย นพคุณ
นางจรรยา พุ่มคง
นายพินัย ฉิมหาด
นายสุภา อินทนาศักดิ์
นายบูรพา เดชานุวัฒน์
นางสาวนาภา สงประภา
นางเพ็ญบุญญา คอนกาลัง
นางจินตนา แก้วเพ็ง
นางฉวีวรรณ บ่วงราบ
นางเบญญาพร พรมสุริวงค์
นายภิรมย์ ชิตดุษดี
นายแทน บุญราษฎร์
นางพวงวรรณ์ บุญเสริม
นายดา แพนุ้ย
นายพิรุณ เที่ยวแสวง
นางอิงอร โอวรารินท์
นางปัทมา สังขกูล
นางสุวรรณา มีสุข
นางวรรณา คลี่เกษร
นางศรัญญา ทองแช่ม
นายธีรพงศ์ มากมณี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
ครู โรงเรียนวัดดอนเมือง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์
ครู โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
ครู โรงเรียนวัดขุนกระทิง
ครู โรงเรียนบ้านเขาวง
ครู โรงเรียนบ้านกลาง
ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ
ครู โรงเรียนชุมชนประชานิคม
ครู โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน
ครู โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน
ครู โรงเรียนบ้านงาช้าง
ครู โรงเรียนบ้านงาช้าง
ครู โรงเรียนบ้านทรายขาว
ครู โรงเรียนบ้านคอกม้า
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
ครู โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม
ครู โรงเรียนบ้านบางคอย
ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
ครู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง
ครู โรงเรียนวัดบางลึก
ครู โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร
ครู โรงเรียนบ้านคลองสูบ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะปริง
ครู โรงเรียนประชานิคม 4
ครู โรงเรียนบ้านตาหงษ์
ครู โรงเรียนบ้านตาหงษ์
ครู โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
ครู โรงเรียนชุมชนประชานิคม

122
ที่
53
54
55
56
57
58
59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสุมาลี สงัดกิจ
ครู โรงเรียนบ้านน้าเย็น
นางสาวทัศนีย์ อุชานนท์
ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง
นางธาดา ศรีสุวรรณ
ครู โรงเรียนวัดบางแหวน
นางทัศนีย์ วงศ์สีดา
ครู โรงเรียนชุมชนมาบอามฤต
นายสุพุทธ พรมสุริวงค์
ครู โรงเรียนบ้านชุมโค
นายไกวัล ดิษฐลาภู
ครู โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บารุง)
นางเพลินจิตต์ ไพรัตน์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
นายจิระ ชูกะสิ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
นายสมคิด สุขคา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเล็บกะรอก
นายโกวิทย์ พรหมขุนทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชุมแสง
นางนิตยา เพชรสมุทร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนาสัก
นางโสพิณ เพชรสงค์
ครู โรงเรียนบ้านคลองเหนก
นางทัศนีย์ สานักโนน
ครู โรงเรียนบ้านคลองเหนก
นางสาวจินตนา ฉิมพลีวัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
นางชไมพร พริ้มขจีพงศ์
ครู โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
นางอังคณา กรดสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านเขาตากุน
นายพิเชียร เตส่วน
ครู โรงเรียนบ้านคู
นางบุญล้อม กลับชนะ
ครู โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ)์
นายไพฑูรย์ บุญญกาศ
ครู โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ)์
นางวารี รักคลี่
ครู โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง
นางจริยา พะลัง
ครู โรงเรียนบ้านคู
นางผ่องพรรณ แช่มเชียง
ครู โรงเรียนบ้านคลองน้อย
นายมาโนช วัฒนไชย
ครู โรงเรียนวัดนาสัก
นางสุรัสวดี ยมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านเขาทะลุ
นางพร้อมพันธ์ เรืองทอง
ครู โรงเรียนบ้านเขาค่าย
นางวัลลี ชนะ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
นางหอมหวล ทองมี
ครู โรงเรียนวัดชุมแสง
นายจะเร มากเกลื่อน
ครู โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ)์
นางโสภา กุศลชู
ครู โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต
นางฉลวย เกิดศิริ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดหาดสาราญ
นางศรีวิลัย มลอุ่น
ครู โรงเรียนวัดประสาทนิกร
นางจุไรรัตน์ คงเขียว
ครู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
นางพูนพิศ คงพิพิธ
ครู โรงเรียนวัดวาลุการาม
นางอัจฉรา วรรณเสวี
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บารุง

123
ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชื่อ - สกุล
นางสาวอุทุมพร ขวัญราช
นางวัฒนา ย้อยสวัสดิ์
นางมยุรี ทองยวน
นายสุวัฒน์ รวดเร็ว
นางเสาวลักษณ์ รุ่งบุญคง
นายบุญเจือ วุ่นบัว
นางพรรณี กฤษณะทรัพย์
นางจาเรียง อินทนาคม
นายวุฒิชัย ธรรมสอน
นางสนธยา ครุธดิลกานันท์
นางประพิมพันธ์ ดาสนิท
นายผาด ดาสนิท
นายเจริญ ดึงสุวรรณ
นางกาญจนา อึ้งพินิจ
นางธัญญ์ธิชา ยี่สน
นายเสรี ขวัญยืน
นางปราณี อัจฉราทิพย์
นางสาวกลอยใจ ทองมี
นายธนงค์ จาวยญ
นางพัชรีพรรณ สิงห์นุกุล
นางมณี ชูวัจนะ
นายโอภาส วรนุช
นายกาพล ประสมศรี
นางชวนพิศ คาจันทร์
นางวัลภา พัฒนสมบัติ
นางจินดา ทองสกุล
นางพรทิพย์ สุขอาจ

ตำแหน่ง - สังกัด

1
2
3
4
5
6
7

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1
นายปรีชา พันธุ์จาเริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าสักไก่
นางคนอง เขื่อนเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนางแล
นายสุรพงษ์ อินทจักร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
นายนพดล กาแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนร่องเบ้อวิทยา
นายพิศิษฐ อาษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง
นายเมษิต กองเงิน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
นายบุญมี อุ่นเรือน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีเวียง

ครู โรงเรียนชุมชนวัดหาดสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านบางหยี
ครู โรงเรียนบ้านในเหมือง
ครู โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม
ครู โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
ครู โรงเรียนบ้านทับช้าง
ครู โรงเรียนพัฒนศึกษา
ครู โรงเรียนบ้านปากเลข
ครู โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง
ครู โรงเรียนบ้านคลองเหนก
ครู โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านทรายทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ)์
ครู โรงเรียนบ้านหนองปลา
ครู โรงเรียนบ้านหนองปลา
ครู โรงเรียนบ้านสวนจันทน์
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนวัดสว่างมนัส
ครู โรงเรียนบ้านดอนนน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ครู โรงเรียนบ้านในเหมือง
ครู โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ครู โรงเรียนวัดท่าทอง
ครู โรงเรียนพัฒนศึกษา

124
ที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อ - สกุล
นายชูชาติ อุตอิ่นแก้ว
นายวานิช สุขใจ
นางปรัชวี สวามิวัศดุ์
นายนพเมศฐ์ ศิระกมลโรจน์
นางสาวเพ็ญศรี วัฒนะกนกเรขา
นางวรรณรุจี สุทธปรีดา
นายอภิชาติ ปูชัย
นางนฤมล แสงจันทร์
นางวิลาสินี จันทร์หอม
นางมณี สุภาษิต
นางแก้วกัลยา วงศ์ภักดิ์
นางสาวสุนัยพร พันธโชติ
นางสุพิศ ดีแก้ว
นางชาติหญิง ชูศรีโฉม
นางจตุพร ภัทรอุดมกิจ
นายมนตรี พลประสิทธิ์
นางสุนันต์ บาลสุข
นางอารวรรณ จันทรคณา
นางจุฑามาศ อภัยโรจน์
นางราตรี พันธุ์จาเริญ
นางวีรนาถ ขัติยะ
นางพรพิมล มโนหาญ
นางสุกันทา อินตาพรม
นางสุภมาศ นาอินทร์
นางกรรณิกา มะโนหาญ
นางสุทิน ธนัญชัย
นางฐิติรัตน์ ตั้งอิสรนุกูล
นายศรีธร ปัญญาบุญ
นางสุภาณี ตระกูลวงค์บุญมา
นายธีรธร สันยาว
นางพัชรนันท์ ทิพย์นพคุณ
นางธวัลรัตน์ ปิ่นแก้ว
นางบัวผัน ชอบธรรม
นางผจงศรี โจ่ยสา
นายโชติ คงทอง

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร่องหวาย
ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ครู โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย
ครู โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านดู(่ สหราษฎร์พัฒนาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านดู(่ สหราษฎร์พัฒนาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านดู(่ สหราษฎร์พัฒนาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านขัวแคร่
ครู โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท
ครู โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท
ครู โรงเรียนบ้านสันต้นขาม
ครู โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
ครู โรงเรียนแม่ยาววิทยา
ครู โรงเรียนแม่ยาววิทยา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยขม
ครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
ครู โรงเรียนบ้านรวมมิตร
ครู โรงเรียนบ้านรวมมิตร

125
ที่
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ชื่อ - สกุล
นางอาไพ ต่างใจ
นางสาวอวยพร อินแปลง
นางทัศนา ธนูแก้ว
นายอนันต์ อินเตชะ
นายธนันชัย เขื่อนเพชร
นางเพิ่มพูน พลเยี่ยม
นางสาวสราพร หน่อแก้วบุญ
นางสุชญา บุญยืน
นางสาธิตา สันป่าแก้ว
นางสุธัญญา บุญใส
นางศิริพร บุญรอด
นางวิไลวรรณ หล้าเชียงของ
นางพวงทอง คลอนศรี
นายโสภณ เทพอุดม
นางอัญชลี ธนสารพิพัฒน์คุณ
นางวิไล กันทะศร
จ่าสิบเอกไชยนารายณ์ สุขัมศรี
นายสมพักตร์ คายตะขบ
นางธัญลักษณ์ มาละ
นางอนงค์ สัตยดิษฐ์
นางกัลยาณีย์ ปลาทอง
นางสุรีย์รัตน์ กฤตยาพงศ์พันธ์
นางถนอมขวัญ วงค์แก้ว
นางพยอม แสงสุข
นางอุบล ผัดผาย
นายสุชิต เวียงสมุทร
นางจิราพร ใจหลัก
นางณฐมน ณ ลาปาง
นางเนตรประวีณ์ พันธุ์มณี
นายมานัส มณีวรรณ
นายนคร เหล็กศรีสืบ
นางอัญชลี หาญกล้า
นางวลัยพรรณ สุขขาวันดี
นางสุรีพร ประดิษฐ์
นายทวน พุ่มพวง
นายบุญส่ง ตายะ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
ครู โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า
ครู โรงเรียนบ้านแม่กรณ์
ครู โรงเรียนบ้านหัวดอย
ครู โรงเรียนบ้านหัวดอย
ครู โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง
ครู โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว
ครู โรงเรียนบ้านป่าก๊อ
ครู โรงเรียนดอยลานพิทยา
ครู โรงเรียนดอยลานพิทยา
ครู โรงเรียนบ้านผาเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา
ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
ครู โรงเรียนบ้านเมืองชุม
ครู โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
ครู โรงเรียนบ้านดอน
ครู โรงเรียนบ้านดอยงาม
ครู โรงเรียนบ้านดอยงาม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
ครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา
ครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา
ครู โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
ครู โรงเรียนบ้านปงเคียน
ครู โรงเรียนบ้านปงเคียน
ครู โรงเรียนบ้านป่าซาง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก
ครู โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2
นายสุริยัน ยารวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสักพัฒนา
นายทิวา สุริยะ
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าแงะวิทยา
นายธวัท ธรรมสิทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนสันกลางวิทยา
นายชูชาติ ซาวคาเขตต์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสันจาปา
นายจตุรงค์ สิทธิบุญมา
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา
นายวิโรจน์ มหาวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล
ผู้อานวยการโรงเรียนป่างิ้ววิทยา
นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
นายสนิท สายปินตา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งนก
นายประยูร สุจริง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู
นายวิธวิทย์ ทิพย์นพคุณ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
นางสาวพุธดา ชัยชมภู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง
นายประพันธ์ ไทยกรรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ
นางประทุมทิพย์ ริมทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนเจริญเมืองวิทยา
นายสุรพล เวียงอินทร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลา
นายสาธิต น้อยท่าช้าง
ครู โรงเรียนร่องธารวิทยา
นายสิงห์คาร จินะกาศ
ครู โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
นางผ่องศรี ภาหวานเสียง
ครู โรงเรียนบ้านป่าสัก
นางมยุรี สุนัน
ครู โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
นางพิกุล วิชัยปะ
ครู โรงเรียนบ้านป่าต้าก
นางมาลี จารุศักดิ์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดา
นางอรุณี ยารวง
ครู โรงเรียนบ้านสักพัฒนา
นางสดศรี คงยืน
ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดง
นายพรชัย สุขใสบูลย์
ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดง
นางสมพร สุขใสบูลย์
ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดง
นางเขวิกา ปุณโณฑก
ครู โรงเรียนป่าแงะวิทยา
นางฐิติกาญจน์ ลอตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
นายสุรคร ต๊ะยศ
ครู โรงเรียนสันหนองควาย
นายประวัติ จินะเทพ
ครู โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
นางสายพิน นิสัยคาน
ครู โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
นายยงยุทธ แข็งขยัน
ครู โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
นางบุญรักษา วงศ์กาแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
นายทวีเดช ด่านตระกูล
ครู โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
นางดวงพร ธรรมสิทธิ์
ครู โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
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ชื่อ - สกุล
นางพัฒน์นรี วรรณศาสวัต
นางกรันย์ธนภรณ์ ธรรมขันธ์
นางทองเรียบ ปริมิตร
นางเกษร วนชยางค์กูล
นางสุธินี อุปธิ
นางจันทร์ทิพย์ นันตาเครือ
นางอารีรักษ์ ธนาศรีชัย
นางสุนิภา ชมภูเมืองชื่น
นายวิบูลย์ บัวชุ่ม
นายสมคิด เชื้อดวงขาว
นางปิลันธนา ศุภฤกษ์ชัย
นางสาวยุพิน มาตระกูล
นางสาววิภาวิน มณีรัตน์
นางดรุณี ดอนชัย
นางจันทร์เพ็ญ กิจชนะไพบูลย์
นางรัชนีวรรณ ชัยลังกา
นางสาเร็จ นันไชย
นางศรีพูน เกษม
นายประสิทธิ์ ยารังษี
นายธรรยุทธ ไชยภักดี
นายณรงค์ศักดิ์ เมฆวงค์
นายประภาส ขนาดใหญ่
นายธรรมนูญ แก้วเปี้ย
นางสุมาลี เค้าคนธ์
นางกาญจนีย์ อินทานทุม
นายณรงค์ พิริยะชนานุสรณ์
นางบัวนาค อุดมสร้างสรรค์
นางศุภานัน แสงบุญเรือง
นายอนุรักษ์ จาปานคร
นางจิราพร คาบุญเรือง
นางพัชรี ซาวคาเขตต์
นายบุญทวี ญาณะเครื่อง
นางอนงค์วรรณ ใจลาปาง
นางเฉลิมขวัญ ศิริมาตย์
นางเนตรมณี กันแสงแก้ว

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
ครู โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา
ครู โรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68)
ครู โรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68)
ครู โรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68)
ครู โรงเรียนบ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านป่าจั่น
ครู โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านเหมืองง่า
ครู โรงเรียนบ้านฮ่างต่า
ครู โรงเรียนบัวสลีวิทยา
ครู โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะโอ
ครู โรงเรียนบ้านแม่ผง
ครู โรงเรียนบ้านต้นยาง
ครู โรงเรียนบ้านจาผักกูดทรายทอง
ครู โรงเรียนบ้านกล้วย
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
ครู โรงเรียนบ้านฮ่างต่า
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง
ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
ครู โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
ครู โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านโป่งมอญ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสันจาปา
ครู โรงเรียนโป่งน้าร้อนวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้
ครู โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา
ครู โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา
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ชื่อ - สกุล
นางศรีนุช ชัยอินทร์
นางใบรินทร์ ยอดวงศ์
นางสาวสมสาย อุดล้อม
นางสุธาทิพย์ หลวงธรรม
นายเอนก สันมณีวรรณ์
นางศรีนวล กาวินชัย
นางพัฒนา เจียมสกุล
นางสุมาลี ศรีมหาพรม
นางอภิญญา แก้วโสม
นายณรงค์ วงษ์ศรีเสวตร์
นางศรีไพร ตีบู
นางสกุลรัตน์ ขุณพิณี
นายวชิระ นิสัยคาน
นางสาววัชรินทร์ ลิ้มเจริญ
นางกฤตพร สิงห์ไชย
นางยมนา อาทนิตย์
นายเกียรติศักดิ์ เกี๋ยงมะนา
นางบัวผัน ทองภาพ
นายปรีชา สืบแสน
นายสาเริง ทองภาพ
นายอุดม สิมะวงศ์
นายจีระศักดิ์ คุณากรการัณย์
นางสมศรี ทุ่งสงค์
นายวิมล พิทธวงค์
นางสาวอาพร ศิริกุล
นายสุนทร บัวทอง
นายวิเชียร ทองคุ้ม
นางอาพันธ์ พรมเต่า
นางปราณี พรหมปัญญา
นายทองสุข สุขแปง
นางพิมพ์ปวีณ์ ไคร์เกียร์
นายอิ่นคา ปัญญาใหญ่
นางแว่นแก้ว กางสี
นางนันทวัน กิติมา
นางสาวพัชราภรณ์ โปทาวี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา
ครู โรงเรียนร่องธารวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านม่วงคา
ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
ครู โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
ครู โรงเรียนบ้านสันติวัน
ครู โรงเรียนทานตะวันวิทยา (ห้วยบง-ดงเจริญ)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดา
ครู โรงเรียนร่องธารวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านป่าจั่น
ครู โรงเรียนบ้านถ้า
ครู โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
ครู โรงเรียนบ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทานุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
ครู โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้
ครู โรงเรียนบ้านสันสลี
ครู โรงเรียนโรงช้างวิทยา
ครู โรงเรียนโรงช้างวิทยา
ครู โรงเรียนโรงช้างวิทยา
ครู โรงเรียนโรงช้างวิทยา
ครู โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น
ครู โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น
ครู โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม
ครู โรงเรียนสันหนองควาย
ครู โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา
ครู โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา
ครู โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ครู โรงเรียนบ้านโป่ง
ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
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1
2
3
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3
นายเมธา ปรางค์แสงวิไล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางจันทร์แสง เชื้อเจ็ดตน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางสาวแสงอัมพา หริมูลวงศ์
ศึกษานิเทศก์
นายจตุรงค์ ชุมพลกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันหลวง
นางสาวจรรยา ชัยบุญลือ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
นายศราวุธ ยาวิเริง
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีค้า
นายเจริญ อภิไชย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านรวมใจ
นางสาวอาพร เตชะตน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจะตี
นายเนียร เชื้อเจ็ดตน
ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีพัฒนา
นางสาวลมัยพร พรหมเมตจิต
ผู้อานวยการโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์
นายทวีวัฒน์ ใจสุบรรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล
นายรัญ เขื่อนเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่คี - หนองอ้อ
นายวีระศักดิ์ วรรณโอภาส
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่สลองใน
นายชรินทร์ สมภิพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา)
นางศรีวรรณ มหาเทพ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
นายบุญศรี มาละดา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
นางนุชนาฏ กันทา
ครู โรงเรียนบ้านแม่ค-ี หนองอ้อ
นายณัฐพงศ์ ยศวังใจ
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีค้า
นางรุจีพร จันทะ
ครู โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
นางอานวยพร นนทมาตย์
ครู โรงเรียนบ้านไร่
นางดารุณี จันธิมา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
นางสมศรี มีทอง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
นางเทียน ต๊ะต้องใจ
ครู โรงเรียนบ้านป่าบง (หล้าราษฎร์วิทยา)
นายสุภาพ กันขันคา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่
นางฉลองขวัญ ดอนมูล
ครู โรงเรียนบ้านสันกอง
นางธนภรณ์ จูจันทร์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง)
นายกิตติพงษ์ หงษ์คา
ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง
นายกริชวัช ฐานะกิจ
ครู โรงเรียนบ้านสบรวก
นางปรีดี ตู่มาละ
ครู โรงเรียนบ้านสบรวก
นางสุภาภรณ์ เกรียงเกษร
ครู โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม
นางชลาทิพย์ วงศ์จักร์
ครู โรงเรียนบ้านถ้า
นางกชพร จับใจนาย
ครู โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง)
นางสาวรัตนา มูลคง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี
นายประคอง ลาลิน
ครู โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคา
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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55
56
57
58
59
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65
66
67
68
69

ชื่อ - สกุล
นางนิสารัตน์ เขื่อนเพชร
นางอุไรวรรณ อรินต๊ะทราย
นางจีรานันท์ มูลแก้ว
นางลาดวน น้อยหมอ
นางกัญญา แปงชมภู
นางเพ็ญศรี สวัสดิ์สุข
นายอาพล ใจภิภักดิ์
นางจรินทร์ ศรีธิเดช
นายศฤงคาร แก้วคาฟู
นายสายัณห์ พงศ์พัฒนานุกุล
นางเบญจพร อ้วนสุชาติ
นางขวัญทอง ศรีนรพรรณ
นางสิริพร ยืนยงแสน
นางรพีพร ณ น่าน
นางนงคราญ ติกุล
นางสายอรุณ มาณพ
นางสุจิตรา โปราหา
นางอุบล ปิตตะพันธ์
นางเข็มทอง จับใจนาย
นางรีนา พ่วงท่าโก
นางมณฑา ศรีวิชัย
นางสาวทศพร เชื้อเจ็ดตน
นางวิธินี อารมย์เกลี้ยง
นางมัลลิกา วรรณาลัย
นางนวลศรี คาเพียร
นางจินตนา สมภิพงษ์
นางฐิติรัตน์ คาเงิน
นางอารี ยนทะวงศ์
นางพรทิพย์ แสนเยีย
นายชีวิน วันรส
นายกมล สายยนต์
นางสิริลักษณ์ พิงคะสัน
นายสมจิต คาใต้
นายสุชาติ หัตถะผะสุ
นายขจร สมจิตต์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)
ครู โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านถ้าปลา
ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านหนองแว่น
ครู โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล
ครู โรงเรียนบ้านสันนา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าราก (ไตรราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าราก (ไตรราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าราก (ไตรราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
ครู โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
ครู โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
ครู โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ครู โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ครู โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา)
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
ครู โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้าร้อน
ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้าร้อน
ครู โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1
ครู โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล
ครู โรงเรียนบ้านแม่คา (ธรรมาประชาสรรค์ )
ครู โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
ครู โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว
ครู โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว
ครู โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล
ครู โรงเรียนบ้านสันนา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าราก (ไตรราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
ครู โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านผาฮี้
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70
71
72
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1
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางบัวจันทร์ นันทชัย
ครู โรงเรียนบ้านม่วงคา
นางศุภกานต์ แสงบุญ
ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง
นายมงคลชัย ปันทะนะ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169
นายธีราวุธ คาสัจ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169
นางนัยนา คาแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
นายเทอดทูล ธนัญชัย
ครู โรงเรียนบ้านสันติสุข
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
นายบุญมี ท่าดีสม
ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทานุประชา)
นายวิเชียร ติยานันท์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
นางลาดวน วันวะนา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
นายบุญมี สิงห์กา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่
นายพิพัฒน์ อุทธิยา
ผู้อานวยการโรงเรียนเพียงหลวง 16
นายสมจิตร์ มูลพร้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์ )
นางจาเนียร ศักดิ์เรืองฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
นางสุทธิวา ศิริเทพ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย
นายสุรินทร์ คุ้มพงษ์พันธ์
ครู โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน
นางมัญชรี วรรณธรรม
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)
นางสิรินภา วิภารุ่งโรจน์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์ 2)
นายทนง ตายัน
ครู โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
นางสนทยา จันทวิมล
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
นายนัฐพงษ์ ม่วงคุณ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง
นายสุภาพ เทพกัณฑ์
ครู โรงเรียนบ้านเขียะ
นางสาวพาณี เรืองวิลัย
ครู โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
นางพาพร ขันธิกุล
ครู โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
นางจันทร์เพ็ญ นันทะเสน
ครู โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
นายสมศิลป์ ขันธิกุล
ครู โรงเรียนริมโขงวิทยา
นางสายพิมพ์ หมุดปิน
ครู โรงเรียนบ้านหลวง
นายอุดม ปัญญาสุ
ครู โรงเรียนบ้านครึ่ง
นางวารุณี บุญมา
ครู โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทานุประชา)
นางกุพชกา อักษรดิษฐ์
ครู โรงเรียนบ้านร่องแช่
นางพร เวียงเงิน
ครู โรงเรียนบ้านร่องแช่
นางประไพรัตน์ เมืองอินทร์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง
นางสาวสมพร ปัญญางาม
ครู โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
นายวินัย บุตรพรม
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
นางชุตินันท์ ธรรมดารงวิทย์
ครู โรงเรียนศรีสว่าง
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30
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43
44
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ชื่อ - สกุล
นางโสภา พรหมงาม
นายหนูชม เนตรโสภา
นางสุชาดา ปานกลาง
นางอาภา เวียงเกตุ
นางเทียนทอง คันชิง
นางละมัย เมืองไทย
นางสายพันธ์ บุญทองเสือ
นางธรรมิกา ถานะตาล
นางโสภา ถีระธรรม
นางนารี หาบุญภาส
นางอารีรัตน์ ยาวิชัย
นายสุพจน์ วงศ์วัฒนะ
นางธันย์ธนัทชนม์ ธนะหมอก
นายสมชาย ปัญญาดี
นายประหยัด โมทะนา
นายอดิศัย ธรรมโชติ
นางสาวยุพิณ ไชยมงคล
นางคนึงนิจ ตันเยี่ยม
นางสุนีย์ พรมคาอ้าย
นางรัตนา ไชยปันดิ
นางสาวกรพินธุ์ พวงมาลา
นางศรีลา เมืองก้อนกาศ
นายสุนทร เหลี่ยมใส
นางวาทินี สุวรรณญาณะ
นางมณีวรรณ หอกทอง
นางผ่องศรี รู้ธรรม
นายสมศักดิ์ ลิ้มวิเศษศิลป์
นางนารี ยศคา
นายนิกร ต๊ะต้องใจ
นางศิริพรรณ ยะป๊อก
นายอินสม ศรีคา
นายสิทธิชัย เจิมจอหอ
นายวิชัย กาวิน
นายธีระพล โพธิ
นายสมรวย ชะเต

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
ครู โรงเรียนจาไฮบ้านเหล่า
ครู โรงเรียนหนองแรดวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง
ครู โรงเรียนบ้านบุญนาค
ครู โรงเรียนบ้านบุญนาค
ครู โรงเรียนบ้านดอนไชย
ครู โรงเรียนบ้านดอนแยง
ครู โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
ครู โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
ครู โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านเกี๋ยง "คุรุราษฎร์วิทยา"
ครู โรงเรียนบ้านเกี๋ยง "คุรุราษฎร์วิทยา"
ครู โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่
ครู โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
ครู โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
ครู โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้
ครู โรงเรียนบ้านหนองเสา
ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
ครู โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านบ่อแสง
ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ากลาง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"
ครู โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"
ครู โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า
ครู โรงเรียนบ้านแม่เปา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา
ครู โรงเรียนบ้านกระแล
ครู โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา
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65
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางกุลนันท์ คาบุญส่ง
ครู โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย)์
นางพรรณี ฉายา
ครู โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย)์
นางอัญญานี ฉันทะ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
นางยุพา ธนะศิริวงษ์
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์ )
นางอรุณ ศรีบวรชัย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
นายเฉลิม ค้าแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
นางนงวรรณ แก้วมา
ครู โรงเรียนบ้านต้านาล้อม
นายชูศักดิ์ ปูธิปิน
ครู โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
นางสิริฉัตร ตุ้ยสาร
ครู โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
นางจุฬารัตน์ ใจแปง
ครู โรงเรียนอนุบาลยางฮอม
นายธนกฤต ทองเฉลิม
ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
นางสาคร ขอนดอก
ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
นางอรัญญา วงศ์ดาว
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นายศิริพงษ์ นวลแก้ว
ศึกษานิเทศก์
นายพลภัทร อัชนคัมภีร์
ผู้อานวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา
นายสมบูรณ์ ฟองนวล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
นายอินสอน หน่อเรือง
ผู้อานวยการโรงเรียนสันกาแพงคันธาอนุสรณ์
นายนิวาส ธาตุอินจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
นางพิมพา นามวงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)
นายสุขสันติ์ จันลาวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันกาแพง
นางพิศมัย เทวาพิทักษ์
ครู โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
นางโสพิณ เดชยิ่ง
ครู โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
นางสวาท สาลี
ครู โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
นางอาไพ พิบูลย์
ครู โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม
นางอรชร ริยะกาศ
ครู โรงเรียนบ้านป่าป้อง
นายทยุตภัทร อินต๊ะมูล
ครู โรงเรียนบ้านออนหลวย
นางสุภาพร พันธุ์เกษม
ครู โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
นางรสรินทร์ แสนคาดี
ครู โรงเรียนบ้านมอญ
นายวราวุฒิ สุริยะป้อ
ครู โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
นางเพ็ญพร สังขวรรณะ
ครู โรงเรียนวัดเปาสามขา
นางรุจิรา คาแสนใส
ครู โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
นางสาวลักขณา รอดศัตรู
ครู โรงเรียนวัดเมืองสาตร
นางธีรนุช ว่ามา
ครู โรงเรียนศิริมังคลาจารย์
นางอารีรัตน์ ศิริกุลพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี
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ชื่อ - สกุล
นางทวีพร มาน้อย
นางอาไพ หน่อเรือง
นายคมกฤช ขุมทรัพย์
นางผ่องศรี สุริยะป้อ
นางพิกุล วงค์เกียรติ
นางศุภลักษณ์ ยะมะโน
นางเกศริน เลิศกุศล
นางนิภา พรหมเมือง
นางจิรัฐิติกาล ปริตา
นางคนึงนิจ พาจรทิศ
นางเยาวรัตน์ เพ็ชร์รัตน์
นางจุฑารัตน์ คงวุฒิ
นางเบ็ญจพรรณ ดวงเด่น
นายชัยณรงค์ ชัยสาร
นางอัจฉรา ปราบสงบ
นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน
นางสาววรรัมภา สิทธิเจริญ
นางอาภรณ์ สมณะ
นางบุญสรวม แดงเรือน
นางมลชญา หินศรีสุวรรณ
นางเข็มทอง ธรรมขันธ์
นางจงดี เทียมตระกูล
นางณัฏฐิกา โอมฤก
นายบุญเกิด โอมฤก
นางศรีวรรณ อภิวงศ์งาม
นางวัลลภา หมื่นสีทา
นางวนิดา ชัยมูล
นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์
นายสมพงษ์ ขมหวาน
นายบุญเกิด กันทะอินทร์
นางศิริลักขณา คาสาร
นายประเวช นะคา
นางพิมพ์ใจ ถิ่นประชา
นางสุพิศ พรหมศรี
นางนิตยา นวลแก้ว

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านบวกค้าง
ครู โรงเรียนบ้านบวกค้าง
ครู โรงเรียนบ้านบวกค้าง
ครู โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า
ครู โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
ครู โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
ครู โรงเรียนวัดเจ็ดยอด
ครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ครู โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
ครู โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
ครู โรงเรียนสันกาแพงคันธาอนุสรณ์
ครู โรงเรียนสันกาแพงคันธาอนุสรณ์
ครู โรงเรียนท่าศาลา
ครู โรงเรียนวัดขะจาว
ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
ครู โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย
ครู โรงเรียนวัดร้องอ้อ
ครู โรงเรียนบ้านดอนปิน(ตาบลแม่เหียะ)
ครู โรงเรียนวัดสวนดอก
ครู โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
ครู โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ครู โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
ครู โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
ครู โรงเรียนชลประทานผาแตก
ครู โรงเรียนวัดดอนจั่น
ครู โรงเรียนวัดดอนจั่น
ครู โรงเรียนวัดดอนจั่น
ครู โรงเรียนวัดดอนจั่น
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
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ชื่อ - สกุล
นางทัตพร บุญธรรม
นางพรรณี สายศร
นางสกาวรัตน์ ใจวิถี
นายสุทัศน์ เอื้องไพโรจน์
นางเรืองนภา ภู่รุ่งเรือง
นางดุษฎี รุจจนเวท
นางสายทอง สุขปักษา
นางสาลี่ คงนาค
นางสุพันธ์ แก้วนา
นายเจริญพันธ์ เฉลียว
นายประจวบ แก้วนา
นายสนิท ฟูจันทร์
นางวาสนา ขาพิมพ์
นางบุญญาพร มงคลสิงห์
นางพิสมัย ลือชา
นางดวงเดือน ไชยมงคล
นางเบญจวรรณ ต๊ะตา
นางเสงี่ยม วิชญพันธ์
นางประไพ ธีรนรเศรษฐ์
นางสุวภัทร สุคันธา
นางวาทิณี ม่วงชื่น
นางจารุณี ไชยถาวร
ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะ
นางตติยา ไผ่วงษ์
นางนิตยา ไทยแท้
นางสายชล เสนาธรรม
นางพัชราภรณ์ ใจงาม
นายอนันท์ สวยสม
นายมานิต ชนะเลิศ
นางกุณนิศา โนสุ
นางวินิจ คายันต์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ครู โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ครู โรงเรียนพุทธิโศภน
ครู โรงเรียนพุทธิโศภน
ครู โรงเรียนพุทธิโศภน
ครู โรงเรียนพุทธิโศภน
ครู โรงเรียนพุทธิโศภน
ครู โรงเรียนพุทธิโศภน
ครู โรงเรียนบ้านสันกาแพง
ครู โรงเรียนบ้านสันกาแพง
ครู โรงเรียนบ้านสันกาแพง
ครู โรงเรียนบ้านสันกาแพง
ครู โรงเรียนบ้านสันกาแพง
ครู โรงเรียนบ้านสันกาแพง
ครู โรงเรียนบ้านสันกาแพง
ครู โรงเรียนบ้านสันกาแพง
ครู โรงเรียนบ้านสันกาแพง
ครู โรงเรียนบ้านสันกาแพง
ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ครู โรงเรียนพุทธิโศภน
ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ครู โรงเรียนวัดเจ็ดยอด
ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
ครู โรงเรียนวัดร้องอ้อ
ครู โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ครู โรงเรียนคาเที่ยงอนุสสรณ์
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ครู โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 2
1 นายมนัส สันพะเยาว์
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
2 นางจิราพร นิติสุทธิกา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
3 นางสาวนงราม ยาวิชัย
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
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ชื่อ - สกุล
นายสุภาพ ดาอาไพ
นายสมนึก ริยะกาศ
นางมนต์สวรรค์ มุกข์มงคลคา
นายศุภชัย ตั๋นจี๋
นายสมบูรณ์ บัวคาปัน
นางพูลศรี อุทยาน
นายอุดร พัดภัย
นายศรีเนียร พันธุ์คาวัง
นายไชยยา สุทัศน์สันติ
นางรุ่งศิริ ไตรโยธี
นางสาวเสาวนีย์ นวลแปง
นางจิตโสภิณ ธนารักษ์
นายสมนึก ใจคา
นายอานวย เรียนยอย
นางจงรักษ์ กันทะวงศ์
นางมาลี สายใจอูป
นางบังอร พวงมาลัย
นางดวงใจ ธรรมชัย
นางจันทร์ทิพย์ เสาร์ไชย
นางกฤตยาภรณ์ ขันอัศวะ
นายจาลอง สกล
นางอรกร หน่อแก้ว
นายบุญเลิศ หน่อแก้ว
นายวิเชียร วีคา
นายจรัญ สิทธิราช
นางอุทุมพร ไชยเรือน
นายสมยศ เอื้อจิตสันติ
นางผ่องศรี เสราดี
นางรัตนา อินทร์ศวร
นางสายสุนีย์ บุบผชาติกุล
นายนิวัตร เสริมศิริ
นางวัฒนา ประยูรวงศ์
นางธนภรณ์ ศุภโกวิท
นางวิภาพรรณ ยอดคาลือ
นางกัลยา ทองนาค

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่เหียะ
ผู้อานวยการโรงเรียนสันป่าสักวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนสันมหาพนวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองไคร้
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าบง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่แต
ผู้อานวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองมะจับ
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
ครู โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ครู โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ครู โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ครู โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด
ครู โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
ครู โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
ครู โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง
ครู โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง
ครู โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง
ครู โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง
ครู โรงเรียนบ้านหนองปิด
ครู โรงเรียนบ้านหนองปิด
ครู โรงเรียนบ้านหนองปิด
ครู โรงเรียนบ้านสันปง
ครู โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม
ครู โรงเรียนบ้านผึ้ง
ครู โรงเรียนบ้านปางไม้แดง
ครู โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร
ครู โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
ครู โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน
ครู โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ
ครู โรงเรียนวัดหนองออน
ครู โรงเรียนสันป่าสักวิทยา
ครู โรงเรียนสบเปิงวิทยา
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ที่
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ชื่อ - สกุล
นายดัชนัย อนันต์โสภา
นายจรัญ พิทักษ์ศักดากร
นายพิสันต์ จันต๊ะพิงค์
นางนวลละออ จุมปามัญ
นางลาวัลย์ คอทอง
นางกรเกตุ ฟุ้งวิทยา
นางสุรีย์รัตน์ พรหมชนะ
นางสมศรี ยะกลิ้ง
นางจงกลณี ปัญญาเพิ่ม
นางอุไรรัตน์ คาจารูญ
นางพัฒน์นรี ศรีพายัพ
นายบอลอย เลวงดีพงศ์
นายเรืองฤทธิ์ แสนนวล
นายวีระพันธ์ นันทะชัย
นางจุไรรัตน์ ธนะสมบัติ
นายสถาบัน ศรีสุคนธมิตร
นายณรงค์ วิริยะนราทิพย์
นางเยาวเรช อุตตะมะติง
นายสุวิทย์ พรมทา
นายพิชญ์รเมศ วิจิตรโรจน์
นางสุวิมล สุวรรณเรือง
นางผ่องพรรณ ดาวศรี
นางวัลลา ศรนุวัตร
นางนฤมล แก้วป้อม
นางฐิตินัทที คาคุณ
นางนิตยา มันทะนา
นางอรอนงค์ ราชอุปนันท์
นางสมศรี ตุ่นคา
นางจินดาภรณ์ พวงเพชร
นางสาวเดือนฉาย สมฤทธิ์
นางดวงเดือน สะดับ
นางวันเพ็ญ อุทัยผล
นางถนอมศรี วันแต่ง
นางสาวรสสุคนธ์ เขียนทะการ
นางไพรสุดา ไชยวุฒิ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง
ครู โรงเรียนบ้านแม่ไคร้
ครู โรงเรียนบ้านริมใต้
ครู โรงเรียนบ้านริมใต้
ครู โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
ครู โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
ครู โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
ครู โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
ครู โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
ครู โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
ครู โรงเรียนบ้านปางไฮ
ครู โรงเรียนบ้านสะลวงนอก
ครู โรงเรียนบ้านสันคะยอม
ครู โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5
ครู โรงเรียนบ้านแม่ลานคา
ครู โรงเรียนวัดบ้านป้อก
ครู โรงเรียนทรายทองราษฎ์อุทิศ
ครู โรงเรียนวัดยั้งเมิน
ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า
ครู โรงเรียนบ้านร่มหลวง
ครู โรงเรียนบ้านร่มหลวง
ครู โรงเรียนบ้านร่มหลวง
ครู โรงเรียนบ้านโปง
ครู โรงเรียนบ้านโปง
ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
ครู โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
ครู โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
ครู โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
ครู โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
ครู โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
ครู โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
ครู โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
ครู โรงเรียนบ้านแม่แฝก
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะจับ

138
ที่
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ชื่อ - สกุล
นางบุศยา จิโนทา
นางสุนีย์ พุทธิ
นายโสภณ ยศวงศ์
นางทรงศรี วงศ์สุฤทธิ์
นางสังวาลย์ เขตคาม
นางจุรีย์ กันโฑ
นางรัตนาพร จันทร์แก้ว
นางจรรยา ครองทรัพย์
นางทิพย์สุรพรรณ ศรีวิชัย
นายเสวี จันทขาว

ตำแหน่ง - สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3
นายเทวินส์ สร้อยเพชร
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางธนวรรณ วงศ์จักร์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นายพงษ์สวัสดิ์ อุ่นใจ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางสุพรรณี ทองคา
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
นายสมาน ศิริ
ศึกษานิเทศก์
นายอนันต์ กันนาง
ศึกษานิเทศก์
นายสิทธิพร นันตาวงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วงชุม
นายอุทัย ใจคาปัน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่
นายสมเพชร ชัยวรรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสุขฤทัย
นายดุสิต กันทะศักดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
นายธนพนธ์ ทองดี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอรัญญวาสี
นายเฉลิมพร มณีกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
นางจิราพร พูลศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น
นางธิติลดา มหาพรหม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางสัก
นายประสิทธิ์ เศรษฐีวรฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม
นายสว่าง ศักดิ์ใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว
นายสมบูรณ์ บุญเชิด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่คะ
นางสัญรญา นวลศิริ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย
นางสาวธนพร จั่นเพชร
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย
นางโศภิษฐ์ ดวงดาว
ครู โรงเรียนบ้านเชียงดาว
นางภาวนา โนนทนวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว)
นางละเอียด ขันชัย
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว)
นางบุศรินทร์ อภัยโรจน์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย
นายระเบียบ ขาวคม
ครู โรงเรียนบ้านแม่กอนใน

ครู โรงเรียนบ้านเมืองขอน
ครู โรงเรียนบ้านเมืองขอน
ครู โรงเรียนบ้านโป่ง
ครู โรงเรียนบ้านสันศรี
ครู โรงเรียนบ้านแม่ย่อย
ครู โรงเรียนวัดสันคะยอม
ครู โรงเรียนสันทรายหลวง
ครู โรงเรียนสันทรายหลวง
ครู โรงเรียนสันทรายหลวง
ครู โรงเรียนสันทรายหลวง
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ที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ชื่อ - สกุล
นายวิทยา ประยูร
นางณัฐธิดา จันทปัญญา
นายกฤษดา อาสการ
นายกีรติ สุปรียธิติกุล
นางประพิณ ศิริ
นางวันเพ็ญ วังตาล
นางกันต์ณริณ ทรายขาว
นางมยุรี สุริยะจักร์
นายอุดม คาหมื่น
นางสาวพิลาวรรณ อุดรชัย
นางสุภา ทิพย์มูล
นางสายหยุด ฝ้ายตระกูล
นางสังวาลย์ ยงพานิช
นางวิไลวรรณ จันต๊ะเสาร์
นางกัญญาภัคร์ อาจหาญ
นางชุลีพร ยาวะโนภาส
นางวรรัตน์ กาบศรี
นางสุมาลี ทาศักดิ์
นายปรีดา ปัญญาวชิโรภาส
นางปราณี พรมพันธ์
นางอรพรรณ เขื่อนล้อม
นางสาวพิรุณศรี มะลิแก้ว
นางเรียม สิงห์ทร
นางแสงทอง บุญเชิด
นางศรีรวย เชิดศิลป์
นายสุดสาคร มะลิ
นางดารา ชุ่มวารี
นางสุรัตน์ เจริญเมืองมูล
นางชนันท์ภรณ์ จันทร์หอม
นางกรวรรณ พนาวงค์
นายไพโรจน์ ฟองสมุทร
นางแสงสุรีย์ เทียนแก้ว
นางภัทรา อินภิบาล
นายเกษม ไทยเจริญ
นางเรณู เหล่ากาวี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
ครู โรงเรียนบ้านเมืองนะ
ครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ)
ครู โรงเรียนบ้านปงตา
ครู โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
ครู โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
ครู โรงเรียนบ้านอ่าย
ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ)
ครู โรงเรียนบ้านปงตา
ครู โรงเรียนวัดบ้านท่า
ครู โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
ครู โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
ครู โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
ครู โรงเรียนบ้านโป่งถืบ
ครู โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
ครู โรงเรียนบ้านปางสัก
ครู โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย
ครู โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้าร้อน
ครู โรงเรียนบ้านขอบด้ง
ครู โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
ครู โรงเรียนบ้านสันป่าแดง
ครู โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง)
ครู โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น
ครู โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
ครู โรงเรียนบ้านสันทราย
ครู โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
ครู โรงเรียนบ้านแม่ข่า
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ที่
60
61
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
1
3
4
5
2
6
7
8
9
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11

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายอินทร สมบัติใหม่
ครู โรงเรียนบ้านแม่ข่า
นางพันลภา สนธิรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านแม่คะ
นางเกษร ชมภู
ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
นางวรรณี ทองชัย
ครู โรงเรียนบ้านดง
นางศิริวรรณ อินถา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
นางบุษบา ฉายะสุโข
ครู โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ฯ
นางเพ็ญศรี ขจีจิตต์
ครู โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
นางศิริวรรณ วิมลพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
ว่าที่ร้อยตรีการุณ เจริญยิ่ง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
นางเพ็ญศรี ไชยรัง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
นางดาวเรือง หนูแสง
ครู โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)
นางบัวเรียว จันที
ครู โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
นายสาโรจน์ มาหมื่น
ครู โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
นางดรุณี กันทาปิน
ครู โรงเรียนบ้านดอนชัย
นางจุไร พรหมคา
ครู โรงเรียนบ้านดอนชัย
นางรัชนี ชัยวรรณ์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
นางพิมพ์ทอง คาปิ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะแกง
นางสายธาร ผู้อยู่สุข
ครู โรงเรียนบ้านปางปอย
นายจานงค์ อุดทา
ครู โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
นายเจตติพงค์ ปินตา
ครู โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย
นางพัชรา มุ้งเงิน
ครู โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
นางจารุพรรณี กิตติพรไพโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านกองลม
นางนวพร ทิพย์ประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านฮ่างต่า
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4
นายไพโรจน์ เดชะบุญ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางภิรมณ์ อ่าเอี่ยม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นางอุบลวรรณ์ สายเกิด
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางจานง ธรรมโชติ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นางจุไร ภาโนชิต
ศึกษานิเทศก์
นายวีระศักดิ์ ถาอินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามหลัง
นายไพรรัตน์ รัตนดิลกกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตองกาย
นายสิรภพ มีณรงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันผักหวาน
นายวิภพ จันทรา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคีรีเขต
นายอังคาร สมคะเณย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง
นายอินสม คุณา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทุ่งศาลา
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ชื่อ - สกุล
นายยนต์ ม่วงโมด
นางสุภาพร ละอูม
นายสาเร็จ ไชยวัณณ์
นางเครือวัลย์ ปัญญา
นางกรรณิการ์ ทิพย์ประจิตต์
นางผ่องใส ต๊ะมา
นางอัญชลี ศรีธวัช ณ อยุธยา
นางรัติกร เทพกุล
นายชูศักดิ์ ละอูม
นางสาวพิธี มณีสอน
นางกิ่งกาญจน์ คาวงค์ปิน
นางพรประภา ชัยวงค์
นางวิไล ทัพเงิน
นางศศิวิมล สิริมูล
นางจันทร์ฉาย อินต๊ะผัด
นางจันทรกานต์ จันทิมา
นางอานุน แสงจันทร์
นางสาวดารารัตน์ นาตา
นางพรรณนิภา ชาติโยธิน
นางนิศานาฎ เกิดที่สุด
นายปรัชญากร ธรรมปัญญา
นางอัญชุลีกร ชัยภิบาล
นางศิริพร ยามวงศ์
นางฉวีวรรณ พรหมคาแดง
นางนันทนา บุญหมื่น
นางสาวศรัญญา นาตา
นางพวงพยอม ไชยศรี
นางพรทิพย์ ใจเดช
นางอาพร ขอดแก้ว
นางปิ่นทอง คาจันทร์
นางสาววิพรรณ ศรีบุญเป็ง
นางวันเพ็ญ กิติยา
นายธนวน แสนกุย
นางปัทมารัชต์ ขัติพันธุ์
นางภัทรภร ปกรณเกียรติ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว
ครู โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
ครู โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
ครู โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง
ครู โรงเรียนบ้านร่องน้า
ครู โรงเรียนบ้านร่องน้า
ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
ครู โรงเรียนวัดกู่คา(เมธาวิสัยคณาธร)
ครู โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
ครู โรงเรียนวัดโรงวัว
ครู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบารุง)
ครู โรงเรียนวัดน้าบ่อหลวง
ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง
ครู โรงเรียนบ้านสันทราย
ครู โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว
ครู โรงเรียนวัดเทพาราม
ครู โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง
ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ครู โรงเรียนวัดศรีโพธาราม
ครู โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา
ครู โรงเรียนวัดศรีสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านดง
ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล
ครู โรงเรียนบ้านตองกาย
ครู โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย
ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล
ครู โรงเรียนบ้านน้าแพร่
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ชื่อ - สกุล
นางเพ็ญจันทร์ อโนทัยประสพสุข
นางเสงี่ยม เวียงคา
นางสาวเรณู จันทร์กุย
นางพิทยาธร อะตะมะ
นางจิตรลดา วงษ์หาญ
นางวงเดือน บรรจงจิตต์
นางกัญญา พิชยานนท์
นางวันดี อินโต
นางวิไลศักดิ์ กาพย์ไชย
นางสุภาพ ม่วงโมด
นายประวิช เขื่อนแก้ว
นายเสถียร มอยติละ
นางอุดมลักษณ์ ตินตะชาติ
นางสุนทรี ศรีคาซาว
นางดวงสมร สมบูรณ์
นางสาวจุฬารัตน์ ทากุ่ง
นางสาวกมลพร แก้วมูล
นางสายพิณ แอ่นดอน
นายอุดม คาจินะ
นายสุทัศน์ ทาวงค์
นายวิชาญ คาราพิช
นายสฤษดิ์ กันทะมัง
นางสุพรรณี บุญทวี
นางอรทัย ชัยชนะ
นายธานี มีสัตย์
นางธีราพร สนธินา
นางศศิธร แสนธรรม
นางอัจฉรา คาภิคา
นางสาววงเดือน วาหลิ่งต๊ะ
นางทองศรี ปัญญาหลี

ตำแหน่ง - สังกัด

1
2
3
4

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5
นางไอซา แก้วประภา
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว
ศึกษานิเทศก์
นายสุริยันต์ แก้วสามสี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
นายประทีป ทิพย์เนตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขุนตื่น

ครู โรงเรียนบ้านปง
ครู โรงเรียนบ้านปง
ครู โรงเรียนบ้านป่าตาล
ครู โรงเรียนบ้านไร่
ครู โรงเรียนบ้านไร่
ครู โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
ครู โรงเรียนบ้านสันผักหวาน
ครู โรงเรียนบ้านสันผักหวาน
ครู โรงเรียนบ้านสันผักหวาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอง
ครู โรงเรียนวัดศรีสว่าง
ครู โรงเรียนวัดศรีล้อม
ครู โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม
ครู โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)
ครู โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)
ครู โรงเรียนบ้านห้วยตอง
ครู โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านพันตน
ครู โรงเรียนวัดทุ่งศาลา
ครู โรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร
ครู โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
ครู โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า
ครู โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย
ครู โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย
ครู โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว
ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่า
ครู โรงเรียนวัดสันดอนมูล
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายสมสิทธิ์ ถนอมเสียง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาคอเรือ
นายพิทักษ์ พรหมบุตร
ครู โรงเรียนบ้านกิ่วลม
นางเบญจา แสนสุข
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
นางดวงใจ อุตธิ
ครู โรงเรียนบ้านแควมะกอก
นางทองเพ็ญ เดชะทิศ
ครู โรงเรียนบ้านแควมะกอก
นางเสาวคนธ์ เปลา
ครู โรงเรียนบ้านนาเกียน
นางวิไล ประดิษฐ์
ครู โรงเรียนบ้านนาฟ่อน
นางอารีย์ อรุณสิทธิ์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง
นางวีรญา ยศอาลัย
ครู โรงเรียนบ้านโค้งงาม
นางศรีลา นาปุ๊ด
ครู โรงเรียนบ้านไร่
นางอาพร เป็งใจ
ครู โรงเรียนบ้านไร่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6
นางจรรยา มีสิมมา
ศึกษานิเทศก์
นายประสงค์ พรมทา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ปอน
นายเรืองชัย สิงห์หล้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้าดิบ
นายชัชวาล วิเศษคุณ
ผู้อานวยการโรงเรียนอินทนนท์วิทยา
นายธีรพงษ์ บุญเทียม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจร
นายสมชัย อุปนันท์
ครู โรงเรียนบ้านสบแปะ
นายเกษม บุษบงค์
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม
นางจารุณี ซื่อตระกูล
ครู โรงเรียนศรีจอมทอง
นางวิจิตรา จันทร์มา
ครู โรงเรียนศรีจอมทอง
นางสมเพชร สุทธหลวง
ครู โรงเรียนวัดพระบาท
นางโสภี สุทธิวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านแม่ปอน
นายประธาน ดวงเด่น
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าดิบ
นายสุทัศน์ สิงห์คา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ
นางสายสุนีย์ จันทรชาติ
ครู โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่
นางลาวัลย์ ศรีชูทอง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
นางกัลยา ใจหนิม
ครู โรงเรียนบ้านโรงวัว
นายดิเรก พิมพ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด
นายสง่า ปาลีกุย
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)
นางชวลี พุฒหมื่น
ครู โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ
นางภัทรา แสงคือ
ครู โรงเรียนชุมชนตาบลท่าผา
นางสาวอนงค์นุช วรรณคา
ครู โรงเรียนบ้านทัพ
นายวันชัย สุริยมณฑล
ครู โรงเรียนบ้านแม่ซา
นายเอนก โอบอ้อม
ครู โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13
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1
2
3
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5
6
7
8
9
10
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางรัตนาภรณ์ ร่มโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านแม่นาจร
นายธีรชัย นุกา
ครู โรงเรียนบ้านจันทร์
นางวิไลพรรณ นามแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านจันทร์
นางอรุณศรี โพเว
ครู โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง
นายพีรพงศ์ พัฒนาไพรวัลย์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยา
นายชูชาติ ฝายหิน
ครู โรงเรียนบ้านแม่หอย
นายต้อย จิตอรุณ
ครู โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านพุย
นางมยุรี สุขสมพนารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้
นางวัชราภรณ์ เนตรศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านแม่ปาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต ๑
นางวีณา เตชชีวพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นางระเบียบ คงฉาง
ศึกษานิเทศก์
นายสุธิพงษ์ ว่องวรานนท์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนานอน
นางอาวร พราหมเภทย์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสาริการาม
นายสุพร ศรสงวนสกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง"
นายฐโชตณัฎฐ์ ขวัญเมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาป้อ
นางสาวชวาลา จินดาผ่อง
ผู้อานวยการโรงเรียนเพาะปัญญา
นายศรศักดิ์ สีนา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว
นายชัยชนะ จิตบุญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองทรายขาว
นายสาเริง ช่วยเรือง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนายายหม่อม
นางถนอมศรี แคนยุกต์
ครู โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
นางแวววัน จันทร์เพ็ชร
ครู โรงเรียนบ้านบางยาง
นางสิริเพ็ญ เธียรลีลา
ครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
นายภิญโญ ผิวเหลือง
ครู โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง
นางอุบล จีนประชา
ครู โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง
นางสาวนงลักษณ์ ทองหนัน
ครู โรงเรียนบ้านโคกชะแง้
นายคมธัช เสรีรักษ์
ครู โรงเรียนวัดแจ้ง
นางสุพิศ นิธิวรนันท์
ครู โรงเรียนบ้านควนปริง
นายนิวรรณ ไชยรัตน์
ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
นางนิตยา ราไพรุจิพงศ์
ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
นายภัทรพงศ์ รองยาง
ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
นางรัตนา บุญเจริญ
ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
นางอารมย์ หนูเซ่ง
ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
นางศิริธร วิรุณศรี
ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
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ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชื่อ - สกุล
นางวาสนา นานอน
นางเพ็ญศรี ทองสม
นายสมนึก เก้าเอี้ยน
นายสมบูรณ์ กึ่งเลี่ยน
นางพรทิพย์ ไกรเทพ
นางพรรณศิริ อายุสุข
นายสมโชค ทองอ่อน
นางพนา พลอินทร์
นางจุรีย์ เป้าทอง
นางสมใจ เสียมใหม
นางสุจิตร เดิมหลิ่ม
นางสาวกนกวรรณ หยงสตาร์
นางวันทนีย์ จิตรหลัง
นางเนติมา อารีหมาน
นางจุรีภรณ์ สาราบรรณ์
นายละมุล ทวนดา
นางลาวัณ แสวงรัตน์
นางกานดา ศรีนิ่ม
นางสมบัติ นาคบรรพ์
นางพรทิพย์ ศักดิ์แก้ว
นางเสถียน เหล็มเก
นางพรทิพา ยอดศรี
นางรัชนี ศรีนิ่ม
นางวรรณี ชัยมาดสิริกุล
นางจินดา รักษ์นุ้ย
นางญาณิ สุวรรณเวลา
นางอุษา สังขาว
นางประณีต กาญจนศิลานนท์
นางสมใจ ก๊กใหญ่
นางจิรารัตน์ ชุมสุขช่วยเรือง
นายวิชัยรัตน์ ด้วงแก้ว
นางนีรนุช การกูลกิจ
นางปรีดา มงคลชาติ
นางจารัส บุญเมือง
นางอุดม เพ็ชรทิพย์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ
ครู โรงเรียนวัดโพธาราม
ครู โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไทร
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไทร
ครู โรงเรียนวัดไทรงาม
ครู โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง)
ครู โรงเรียนบ้านสามแยก
ครู โรงเรียนบ้านบางด้วน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
ครู โรงเรียนบ้านลิพัง
ครู โรงเรียนบ้านลิพัง
ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียน
ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียน
ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียน
ครู โรงเรียนบ้านลาแคลง
ครู โรงเรียนบ้านหาดเลา
ครู โรงเรียนบ้านแหลมสอม
ครู โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
ครู โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ครู โรงเรียนบ้านหินคอกควาย
ครู โรงเรียนบ้านวังศิลา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
ครู โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้
ครู โรงเรียนวัดหนองเป็ด
ครู โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย
ครู โรงเรียนบ้านควนยวน
ครู โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว
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ที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางเรวดี แก้วเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนา
นางนลิน ภักดีวานิช
ครู โรงเรียนบ้านย่านตาขาว
นางอุ่นจิต สุขหอม
ครู โรงเรียนบ้านย่านตาขาว
นางวิลาส มณีรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านย่านตาขาว
นางพิมพิมล ดาทิพย์
ครู โรงเรียนวัดจอมไตร
นายมานพ ตันติวงศ์ชัย
ครู โรงเรียนวัดจอมไตร
นางจินตนา สุทธิยาภรณ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร
นางปริญญา ปณารัตน์
ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม
นางสาวสุดา บุญเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านเกาะปุด
นางเพ็ญพรรณ นวลหนูปล้อง
ครู โรงเรียนบ้านเกาะปุด
นางยุพยง ชัยเพชร
ครู โรงเรียนวัดไทรทอง
นายจิตรพันธ์ วารีรักษ์
ครู โรงเรียนวัดนางประหลาด
นางคนึงนิตย์ มกรพันธุ์
ครู โรงเรียนวัดมงคลสถาน
นางชาคิณี กาญจนาสน์
ครู โรงเรียนบ้านคลองลาปริง
นางคณาพร มะคะสุด
ครู โรงเรียนบ้านช่อง
นายสานนท์ ปณารัตน์
ครู โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์
นางจรงศรี สุขตะโก
ครู โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์
นางจุรีรัตน์ สุขศรีเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก
นางวิมลรัตน์ ศรีสวัสดิ์
ครู โรงเรียนวัดหนองสมาน
นางบุญเรือน เอ้งฉ้วน
ครู โรงเรียนบ้านปากปรน
นางสิริพรรณ เผ่าพิศุทธิ์
ครู โรงเรียนวัดปากปรน
นายสมนึก จิตรหลัง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกอ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2
นายประจักษ์ ช่างเรือ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางสาอาง ยอดทอง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นางสาวละมัย แป้นจุลสี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา
นายจานง สุนทรเต็ม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองลุ
นายสธร พรมชู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขากอบ
นางศศิกานต์ ส่งแสง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย
นางสาววิมาลา ทองหนู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางค้างคาว
นางสาอาง ทรงกิติพิศาล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง
นายพรชัย ดาบทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง
นายกาจัด จังเม่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางสัก
นายประสาท เหมนแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
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ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อ - สกุล
นายอนันต์ นกแก้ว
นายสาลัย เทวบิน
นายสุริยา วงษ์มาก
นายประยงค์ แกล้วกล้า
นายพรชัย จันณรงค์
นางเรณู จันทร์แย้ม
นางวรรณี วงศ์วิวัฒน์
นางปรีดา เจือกโว้น
นางอุบล พัฒนโก
นายพงศ์พันธ์ กิตติเวชวรกุล
นางสุมล จุลนันโท
นางอัมพิกา กาสุวรรณ์
นางมณีรัตน์ ศรีเมฆ
นางพิรมย์ แก้วหนู
นางสุภิน สองแก้ว
นางจิราภรณ์ ดีจุฑามณี
นางสุภรณ์ ชูทอง
นายกิตติกร ตุลยกุล
นางอุบล วุ้นกิ้ม
นางนฤมล หนูอินทร์แก้ว
นางอุไรวรรณ ทองในแก้ว
นางอุบลทิพย์ คชกูล
นายบวร สงยอด
นางเพียงพิศ วรรณวงศ์
นายสุธรรม คงชูศรี
นางสุรีย์ เจ้ยทองศรี
นางอมรรัตน์ เจียวก๊ก
นางสุวีนา ทองอ่อน
นายชัยสิทธิ์ มะสุนี
นายสมพร ทินประภา
นางสาอาง ศรีหมอก
นายวรวุฒิ ทองย้อย
นายเอี่ยมคุณ เข็มทอง
นายนิคม เลิศประสาน
นางปัญญา พรหมทอง

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากแจ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทอนเหรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง
ครู โรงเรียนบ้านต้นปรง
ครู โรงเรียนบ้านลาภูรา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาง
ครู โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร
ครู โรงเรียนบ้านไร่ออก
ครู โรงเรียนบ้านไสบ่อ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
ครู โรงเรียนบ้านหน้าเขา
ครู โรงเรียนบ้านต้นไทร
ครู โรงเรียนบ้านสายควน
ครู โรงเรียนบ้านท่าบาป
ครู โรงเรียนบ้านเขาโอน
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าเย็น
ครู โรงเรียนวัดควนเมา
ครู โรงเรียนบ้านไทรบ่วง
ครู โรงเรียนบ้านควนพญา
ครู โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
ครู โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านไชยภักดี
ครู โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์
ครู โรงเรียนบ้านต้นปรง
ครู โรงเรียนบ้านควนหนองกก
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
ครู โรงเรียนบ้านปาเต
ครู โรงเรียนวัดควนไทร
ครู โรงเรียนบ้านวังหลาม
ครู โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร
ครู โรงเรียนบ้านไสต้นวา
ครู โรงเรียนบ้านไทรบ่วง
ครู โรงเรียนหาดปากเมง
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ชื่อ - สกุล
นายสมบูรณ์ สังวระ
นางจันทรา แสงรัตน์
นางอรุณ ต้องเซ่งกี่
นายเฉลิมพล แก้วคุ้มภัย
นางนพรัตน์ ทองแก้ว
นางอุไรวรรณ กิ้มเท่ง
นางชุลีพร บัวมาศ
นายคารณ ทองช่วย
นางเปรมสินี ลิ่วรุ่งโรจน์
นางปราณี ไพบูลย์
นางสายพิณ สากุล
นายกิจจา จันทร์เพชร
นางจารัส หัวหิน
นางพิมพ์จิต แก้วทอง
นางสุดาพร อาจกุล
นางอาไพ วิจิตรจินดา
นายนิยม สังข์ขาว
นางละเวง พรมชู
นางอัญชลี จันทร์เพ็ชร
นางอาลัย ส่งแสง
นางสุวพิศ สังขศรี
นางจินตนา ชูเนื่อง
นางวิภา ยอดแก้ว
นางสาวปิยะภรณ์ สุจิตราภรณ์
นางวิจิตรา เอียดอุ้ย
นายสมศักดิ์ สุขแก้ว
นางสุวรรณา กลิ่นจันทร์
นายปลื้ม แสงจง
นางสุวรรณา เลี้ยงสกุล
นางนิษฐา อุ๋ยเล่งจ๋วน
นายสุชาติ ชูแก้ว
นายสุวิทย์ จันดี
นางฝันแข เก้าเอี้ยน
นางจินตนา แก้วคุ้มภัย
นางจรัสศรี กมลรัตน์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านบางสัก
ครู โรงเรียนวัดนาวง
ครู โรงเรียนบ้านบางคราม
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
ครู โรงเรียนบ้านพระม่วง
ครู โรงเรียนบ้านช่องหาร
ครู โรงเรียนบ้านไชยภักดี
ครู โรงเรียนบ้านท่าส้ม
ครู โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านท่าส้ม
ครู โรงเรียนบ้านป่ากอ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
ครู โรงเรียนวัดเขาพระ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
ครู โรงเรียนบ้านบางสัก
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ครู โรงเรียนบ้านคลองมวน
ครู โรงเรียนบ้านหลังเขา
ครู โรงเรียนบ้านน้าพราย
ครู โรงเรียนบ้านควนตัง
ครู โรงเรียนบ้านวังหลาม
ครู โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านพรุจูด
ครู โรงเรียนบ้านคลองมวน
ครู โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
ครู โรงเรียนบ้านต้นปรง
ครู โรงเรียนวัดเขา
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
ครู โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
ครู โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์
ครู โรงเรียนบ้านควนอารี
ครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ครู โรงเรียนบ้านในปง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม

149
ที่
83
84
85
86
87
88
89
90
91
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางภักดี แทงทอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์
นางเพ็ญศรี ยันตรพินิจ
ครู โรงเรียนบ้านต้นปรง
นางธาราทิพย์ ชุมนวล
ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
นางจรรยา แก้วกล้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองคล้า
นางชะอ้อน รัตนรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหมอ
นางนงลักษณ์ หะจิ
ครู โรงเรียนบ้านไสมะม่วง
นางชะอ้อน สุวรรณโชติ
ครู โรงเรียนบ้านควนหนองกก
นายโยสาน ชัยณรงค์
ครู โรงเรียนบ้านบางหมาก
นายสมชาย คิดรอบ
ครู โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด
นายวิฑูรย์ บุญสิน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางเสน่ห์ บุญชู
ศึกษานิเทศก์
นายสาเริง รองในเมือง
ศึกษานิเทศก์
นายวิเศษ พึ่งประยูร
ศึกษานิเทศก์
นายสุชาติ กะไชยวงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
นายนิวัฒน์ อวยสวัสดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก
นายยงยศ สงวนหงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บารุง)
นายวสันต์ ผาชลา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บารุง)
นายธนิต ไชยรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองศอก (เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์ )
นางสาวอรทัย อัชฌานุเคราะห์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง
นายศักดิ์สิทธิ์ สุขกิจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา
นายสาเริง รัตนเศียร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตาพลาย
นางเพลินตา ตะเวทีกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะหมาก (สถิตย์สุทธิวงษ์ )
นายชานุวัฒน์ สุดสาคร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทรทอง
นางวัฒนารมย์ ชวลิตชัยชาญ
ครู โรงเรียนอนุบาลตราด
นางสาวหัสดา ยี่ส่อง
ครู โรงเรียนอนุบาลตราด
นางธันยนันท์ ศรีตะกูลรัตน์
ครู โรงเรียนอนุบาลตราด
นางกาญจนาวรรณ ปูวาภิรมย์
ครู โรงเรียนอนุบาลตราด
นางลังศิลา สิทธิการ
ครู โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
นางสาวผ่องพรรณ คงทรัพย์
ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
นายวาทิน บัวแสง
ครู โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม
นางสาวอุไร หัตถาพงษ์
ครู โรงเรียนคลองขวาง
นางพิมพ์ชนัฐ ลิ้มกุล
ครู โรงเรียนวัดสะพานหิน
นางเพ็ญศรี ดายงค์
ครู โรงเรียนบ้านคลองประทุน
นางวรรณา มณีเพชร
ครู โรงเรียนวัดแหลมกลัด

150
ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชื่อ - สกุล
นางลาใย จันทะมา
นางภมรศิริ ยิ่งยง
นางจรรยา ประถมวงศ์
นางณัชชา พาดี
นางจุฬีภัค เข็มดี
นายบังคม ชมภูคา
นางขวัญใจ ทองนพคุณ
นายสมศักดิ์ เข็มดี
นางนงนุช ชูศักดิ์
นางสาวชนานาถ ศิริรัตน์
นางจันทร์เพ็ญ สนธิศิริ
นางอุรา ไชยมนตรี
นางกาญจนา ทองพร่อง
นางสาวอุไร ทองอ่วม
นางวาสนา โชติช่วง
นางไพลิน นุตตะรังค์
นางกรรณิกา ท่าพริก
นางนวนปราง แสงอรุณ
นายภาณุวิชญ์ โอภาชาติ
นางสุณีย์ ชอบรส
นางสายพิณ พวงตระกูล
นางวารุณี รัตนเศียร
นายอาวุธ ทัศวิล
นางดวงใจ สุขกสิ
นางสาวตามตะวัน ศรีเจริญ
นางลาวัลย์ โพธิ์ศรี
นางสุทิชา หวานเสนาะ
นายมงกุฏ ลามิตร
นางวรรณพร ศิลาชัย
นางอานวยทิพย์ พรพรหมธาดา
นางศิริรัตน์ ศุภนราพรรค์
นางสาวจันทรา สร้อยเพชร
นางศรีวรรณา นิตรมร
นางสาวอัญชลี กิจวิริยะ
นายนิรันต์ กุมภะ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
ครู โรงเรียนวัดบางปรือ
ครู โรงเรียนวัดบางปรือ
ครู โรงเรียนวัดคลองขุด
ครู โรงเรียนวัดคลองขุด
ครู โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
ครู โรงเรียนวัดสลัก
ครู โรงเรียนวัดท่าหาด
ครู โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
ครู โรงเรียนวัดพนมพริก
ครู โรงเรียนวัดพนมพริก
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง
ครู โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา
ครู โรงเรียนวัดเสนาณรงค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่
ครู โรงเรียนบ้านสระใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านจัดสรร
ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
ครู โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านเนินตาล
ครู โรงเรียนบ้านเนินตาล
ครู โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
ครู โรงเรียนวัดบางปิดบน
ครู โรงเรียนอนุบาลตราด
ครู โรงเรียนคลองขวาง

151
ที่
61
62
63
64
65
66
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ - สกุล
นายเสกสันติ์ แพทย์มงคล
นายวิรัช ผาสุข
นายชาญชัย วิสุทธิแพทย์
นางอุษา โคตรยอด
นางกัณหา เพชรรักษ์
นายสมชาย อาสน์สถิตย์

ตำแหน่ง - สังกัด

ครู โรงเรียนคลองขวาง
ครู โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านเกษมสุข
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44 (บ้านนนทรีย)์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
ครู โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1
นายภิรมย์ นิช่างทอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวพรพิมล พัฒนานันท์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นายอภิชัย นุชเนื่อง
ศึกษานิเทศก์
นางสาวชูใจ ทรงเมฆ
ศึกษานิเทศก์
นายสมศักดิ์ ปาแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
นายผิน ผัดตุ่น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย
นางณภัทร์ นุสิทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนน้าดิบพิทยาคม
นายวัฒนา วัชรกิจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าดิบ
นายธนัชพงศ์ สืบวาณิชย์วงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวังหวายวิทยาคม
นางศิริกุล คงเฟื่อง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเนินมะลื่น
นางกาญจนา ราชบุตร
ครู โรงเรียนอนุบาลตาก
นางอรทัย ทองมั่ง
ครู โรงเรียนอนุบาลตาก
นางเปี่ยมสุข เรืองงาม
ครู โรงเรียนอนุบาลตาก
นางชนม์ชนก คุ้มครอง
ครู โรงเรียนอนุบาลตาก
นางนิภา ลิขิตสถาพร
ครู โรงเรียนอนุบาลตาก
นางสาวสรางค์จิต เฟื่องฟอง
ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
นางพรทวี ปรีชาวุฒิ
ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
นางสิริลักษณ์ มาภรณ์
ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
นางพรวรีย์ ลิ้มสุวรรณ
ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
นางศุจิรัตน์ บุญเสม
ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
นางชไมพร บุญไทร
ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
นางจันทนา จันทร์อุดม
ครู โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
นายบุญธรรม ธังดิน
ครู โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ
นางสนม วงษ์ยอด
ครู โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ
นางจารุพิณ แสนพรม
ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดง
นายผจญ อ่อนนุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา
นายสวรรค์ อยู่สอาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

152
ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ชื่อ - สกุล
นางสาวอารีย์ มั่นแก้ว
นางอรพิน ภิญโญ
นางสมหมาย สนิทแสง
นางวารี โตพันธุ์
นางนงลักษณ์ พรหมปั้น
นางสายสวาท ปัญญางาม
นางสาวประนอม เชื้อทอง
นางสาวบุญชู เครืออยู่
นายสิทธิชัย จารุพงษ์กุล
นายกฤษณ์ ตรีธัญญา
นางสอางค์ เต้มีย์
นางสุภิญญา จิ๋วเจริญ
นางสาวอมรรัตน์ ไคล้คง
นายประวิทย์ ใจชื้น
นางสาวพิมพ์ใจ ปันพรม
นางเกษร สุยะลือ
นางอรวรรณ เกียรติพัชรพงศ์
นางมะลิ พูนขวัญ
นายประวิช พรมวงษ์
นางจันทราภรณ์ พ่วงแย้ม
นางสาวลักขณา พานิชกิจ
นายวีระศักดิ์ โตนาค
นายวันชัย ต๊ะตา
นางนงลักษณ์ ยมลาภู
นางสาวกันยา สอนสุวิทย์
นางอาณาตี เสมียนคง
นางนงเยาว์ สอนสุวิทย์
นางเสน่ห์ จันทร์อ้น
นางจันทิภา หมื่นแสน
นางอรดี อินมนเฑียร
นางวารินทร์ สุวรรณเรือง
นางปราณี หลอมทอง
นางธนา แดงสากล
นางอรพินท์ มาเกิด
นางเสาวลักษณ์ วงษ์แก้ว

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านวังประจบ
ครู โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านหนองร่ม
ครู โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้
ครู โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย
ครู โรงเรียนบ้านมูเซอ
ครู โรงเรียนบ้านมูเซอ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม
ครู โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง
ครู โรงเรียนเด่นวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน
ครู โรงเรียนประชาพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านแม่สลิด
ครู โรงเรียนบ้านยางโองนอก
ครู โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม
ครู โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย
ครู โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ
ครู โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านยะ
ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ
ครู โรงเรียนบ้านฉลอม
ครู โรงเรียนบ้านห้วยพลู
ครู โรงเรียนบ้านห้วยพลู
ครู โรงเรียนบ้านใหม่
ครู โรงเรียนเขื่อนภูมิพล

153
ที่
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ชื่อ - สกุล
นางสุขุมาลย์ สุขหล้า
นางจงจิตต์ เหลืองอรุณ
นางสาวเณริศา คาแก้ว
นางปราณี ใบทอง
นางทองอินทร์ ทองดี
นางนงเยาว์ ภูแต้มนิล
นางรัตนีย์ จอนจุ้ม
นางนภาภรณ์ สืบวาณิชย์วงศ์
นายปิติญา วัฒนปรานวงศ์
นางสาวประทีป สร้อยคา
ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ เหยือดล้า
นางสรัญญา โชติกลาง
นายนพดล คาตา
นางอุทัยวรรณ ใจเรือน
นายวิรัตน์ แสนใจ
นายอดิศักดิ์ คงเฟื่อง
นางรัตนา สุขจี๋

ตำแหน่ง - สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2
นางชนกชนม์ มั่งลาพูน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นายวิมล แปงติ๊บ
ผู้อานวยการโรงเรียนแม่สอด
นายเกษม อุ่นใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
นายโปรด ชาวไร่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปูเต้อ
นายเฉลียว วงษ์เคลือบ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
นายสงกรานต์ ยาโนยะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
นายวีระ มาลี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
นายสมเจตน์ พึ่งอ่อน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
นายเสนอ ปิ่นเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
นายจรัล แก้วลาคา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ออกผารู
นายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
นายเจษฎา ชิ้นหนึ่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
นายสุรเดช จันณะ
ครู โรงเรียนแม่สอด
นางสุกานดา จันณะ
ครู โรงเรียนแม่สอด
นางญานี ปัญจานนท์
ครู โรงเรียนบ้านแม่ตาว
นายพีระพงษ์ ฟักทองอยู่
ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
นางปวีณา จุฑาเศรษฐ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

ครู โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
ครู โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102
ครู โรงเรียนวังหวายวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านดงลาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา
ครู โรงเรียนบ้านท่าไผ่
ครู โรงเรียนบ้านท่าไผ่
ครู โรงเรียนบ้านป่ายางใต้
ครู โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
ครู โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
ครู โรงเรียนวัดสามเงา
ครู โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล
ครู โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า
ครู โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
ครู โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
ครู โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ (น้อมมิตรอนุกูล)

154
ที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อ - สกุล
นางพรสวรรค์ เสาโกมุท
นางสุนีย์ มะโนวงศ์
นายชมชื่น ชัยเดช
นางกรรณิการ์ สิงหาคา
นางสุรดา เกตน์รัตน์
นายวิวัฒน์ ช่างสมบูรณ์
นางเจนจิรา วันดี
นางเกสร นาควังไทร
นายสมจิต บุรีเทพ
นางอรวรรณ กาล้อม
นางจันทร์เพ็ญ บางทิพย์
นายธนะศักดิ์ นาคปรีชา
นายสมาน เกตุบาง
นางจีรวรรณ ใจงาม
นางจินตนา เดชชนะรัตน์
นางสุกฤตา ง่วนบรรจง
นางสมหมาย งามสมิทธิ์
นางชฎารัตน์ เวียงดาว
นางพรจิตร ตาวงษ์
นายโชติ กะนะ
นายจงกล สุขสุวรรณ
นางพรอนันท์ พูลสุขศรี
นางอุทัยวรรณ วุฒิสัตย์
นางปรานี ยศสุรินทร์
นางสาวศุภิสรา บรรพศรี

ตำแหน่ง - สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก
นายนิรันดร์ ช่วยเจริญ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางกลอยสุข เมืองคา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางวารี เชื้ออาษา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นางทวีพร คูสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นางรุจีรัตน์ พิทักษ์ศิลป์
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นางสาวชัญญา พรมอ่อน
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นางสาวสุภาพร วงษ์เหรียญทอง ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก
นายปรีชา ย้อยศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสันตยาราม
นายธาตรี อินยะฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองทองทราย

ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ครู โรงเรียนบ้านท่าอาจ
ครู โรงเรียนบ้านท่าอาจ
ครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ครู โรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
ครู โรงเรียนบ้านแม่กึ้ดสามท่า
ครู โรงเรียนบ้านแม่กาษา
ครู โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
ครู โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง
ครู โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ครู โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ครู โรงเรียนบ้านปางส้าน
ครู โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
ครู โรงเรียนบ้านจกปก
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
ครู โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง
ครู โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
ครู โรงเรียนบ้านแม่สละ
ครู โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง
ครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4

155
ที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อ - สกุล
นายพรชัย โพเทพา
นายชัยวัฒน์ โคกกระชาย
นายเสน่ห์ นิ่มเรือง
นายเสมอพงษ์ บารุงจิตต์
นายอมฤทธิ์ อินทรประเสริฐ
นางสาวรัตนาภรณ์ อินทร์จันทร์
นายปกรณ์ พวงดอกไม้
นายกระแส สุขพูล
นายสมชาย ธูปเงิน
นายสมศักดิ์ มินศรี
นายศศิธร สาลี
นายเอนก แป้นกล่อม
นายสุวัฒน์ สุขชม
นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ
นางเยาวมาลย์ ลิ่มเงิน
นางวนิดา โรจนบุรานนท์
นางอุไรวรรณ สุขพัฒน์ธี
นางนิตยารัตน์ พุ่มมี
นางสาวอัมราภรณ์ เพ็งปฐม
นางสาววันทนีย์ พิทักษาวรากร
นางอังคณาพร เนติ
นางสาววันเพ็ญ ชัยมณี
นางเพชรา สิทธิมาลากร
นางราพึง แขมโค้ง
นางนงลักษณ์ วงษ์พาสกลาง
นางคารณ วชิราคาภรณ์
นางพรนิภา เทียนรุ่งเรืองแสง
นางประติชญา นนทไชย
นางนพภา อินทิม
นางนิภาพรรณ จันทร์ทอง
นางประภาภรณ์ เนียมสุวรรณ
นางชนัญชิดา ชมภูนุช
นางรินทร์ลภัส ปิยะนันทวัฒน์
นางประไพ จันทศร
นางสรชา โพธิ์ทับไทย

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเข็มทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทองจรรยา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางปรัง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพราหมณี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาดช้าง (ระคนกิจศึกษา)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคีรีวัน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน (ทองโสภณวิทยาคาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ครู โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม
ครู โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ครู โรงเรียนวัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล)
ครู โรงเรียนวัดท่าทราย
ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ครู โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์
ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
ครู โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
ครู โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม
ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม
ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม
ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม

156
ที่
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ชื่อ - สกุล
นางสาวอาพร สุทธิผาสุข
นางสังวาลย์ โพธิ์ขวัญ
นายเพิ่มศักดิ์ การะเกต
นายสมชาย เจริญบุญญมากร
นายสมพงษ์ ทวีวงษ์
นางสาวอาพร โพธิ์ดิลก
นางจินตนา ชัยมณี
นางเบญจวรรณ สอนมั่ง
นายกาพล เก้ากิตติ์
นางภัทราภรณ์ รักษาพล
นายณรงค์ ผลแย้ม
นายวิโรจน์ เอื้อดี
นางสุดารัตน์ ม่วงสวัสดิ์
นางสุภาวดี สุขชม
นายวิมลชัย กะมัย
นางสาวอุดมลักษณ์ แจ่มศรี
นางสุดใจ อโนดาษ
นางวิลาวัณย์ รังสิกุล
นางสุรางค์ หนีภัย
นายสมศักดิ์ อโนดาษ
นางสุรีรัตน์ แหยมประสงค์
นายสุริยา จันทร์ประสพโชค
นางบุญชู สาราญจิตร์
นายสถิต สมคะเณย์
นางชไมพร จันทร์ประสพโชค
นางไมตรี วงษ์ยืน
นางจินตนา สิริสุทธิสาร
นางสุภารัตน์ สุริยะ
นางอารี สืบจากน้อย
นางวิลาวรรณ ใจผ่อง
นางปราณี รักหน้าที่
นางประภาศรี พระสนชุ่ม
นายทวี คาเกตุ
นางกัลยาณี มะเดื่อ
นางสาวสุณี จันทร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดคลองโพธิ์
ครู โรงเรียนวัดคลองโพธิ์
ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา
ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา
ครู โรงเรียนวัดบางปรัง
ครู โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม
ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
ครู โรงเรียนวัดตาหนัก (ละเอียดชานาญอนุศาสน์)
ครู โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์ (กรีเมธอุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
ครู โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)
ครู โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก
ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก
ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก
ครู โรงเรียนบ้านชะวากยาว
ครู โรงเรียนบ้านชะวากยาว
ครู โรงเรียนวัดเกาะพิกุล
ครู โรงเรียนอนุบาลอาเภอปากพลี (ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
ครู โรงเรียนวันครู 2504
ครู โรงเรียนวันครู 2504
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ครู โรงเรียนวัดนาหินลาด
ครู โรงเรียนบ้านบุ่งเข้
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ที่
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางศิริวรรณ มณีวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร)
นางบุษบา เครื่องสาย
ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร)
นางอรวรรณ กลับมั่งมี
ครู โรงเรียนวัดประสิทธิเวช
นายเสนาะ อินศิริ
ครู โรงเรียนวัดประสิทธิเวช
นายเทิดชาย ทองอ่อน
ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง
นายสมบูรณ์ บุญมาก
ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง
นายทศพล ดอกบัว
ครู โรงเรียนบ้านเตยใหญ่
นางวิภา สุขโสม
ครู โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
นางจุฑาภรณ์ อิศรากร
ครู โรงเรียนบ้านคลอง 23
นางเกสริน เจริญผล
ครู โรงเรียนบ้านคลอง 22 (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์ )
นางจรินทร์ เก็มกาแมน
ครู โรงเรียนบ้านคลองหกวา
นางจรีพร แม้นเหมือน
ครู โรงเรียนบ้านคลอง 24
นางสุทิน กองแก้ว
ครู โรงเรียนวัดอารีราษฎร์
นางจินตนา ดวงรัศมี
ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)
นางสุดใจ แจ้งเหตุผล
ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)
นางอุบล เพิ่มทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)
นางอัชรา สวัสดิลาภ
ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกูล)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1
นางสาวจิตติวีณ์ บุญฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางสาววิไล คชศิลา
ศึกษานิเทศก์
นายเอกนิษฐ์ ปริสุทธิกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
นางปวริศา บุญรอด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทัพหลวง
นายธงชัย งามยิ่งยศ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดม่วงตารศ
นายบุญถิ่น ล่าสัน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านยาง
นางสาวปิยาภรณ์ รัตนากรกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน
นางจันทนา รองาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้าพุ
นายอุทัย จักขุจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย
นายโสมภัทร แก้วสุจริต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมาบแค
นางณฤดี โกยกอบเกียรติ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทุ่งรี
นางเบญญาภา กรสิริภัคกุล
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามง่าม
นายอธิวัฒน์ ไตรสิทธิวัฒน์
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม
นางสาวรัชนี วิภากูล
ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
นางธนภร สุวรรณกูฎ
ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
นางสาวพจนา ศุโภทยาน
ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
นางอาภา พูลขวัญ
ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

158
ที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อ - สกุล
นางสุนันท์ ปาหินา
นางสายพิณ จาปาแพง
นางธัญรัศม์ โรจน์วรโยธิน
นายสุวัฒน์ สามคุ้มพิมพ์
นางกฤติยา สอดสุข
นางสมคิด ทรงนิพิฐกุล
นางอุบลรัตน์ แซ่ด่าน
นางวรรณี โสมเกษตรินทร์
นางอรวรรณ ตั้งมั่นคง
นางจุฑาทิพย์ มีเหลือ
นางสรารัตน์ เหลืองสุดใจชื้น
นางกมลลักษณ์ สุทธิวนิช
นางภาณี สัตบุรุษาวงศ์
นางวันทนีย์ พลเดช
นางเพ็ญวัน ช่อทองดี
นางบรรจง แสงนภาวรรณ
นางชุดาภรณ์ เรืองศรี
นางสาวระพีร์ ขาสาคร
นางสุกัญญา มุสิโก
นางสายสุดา ศรีวรายุธ
นางสุรีย์รัตน์ รุ่งเจริญธรรม
นางสาวมาลัย มีสวนพลอย
นายประกอบ โพธิ์ทองคา
นางจินดารัศ งามยิ่งยศ
นายชาญ แช่มชูกุล
นางณัฐฐาริณีย์ แสนสวัสดิ์
นายสุเชษฐ์ พึ่งไร่ทอง
นางสาวขวัญเรือน เครือวัลย์
นางลาจวน ภิรมย์นิล
นางสมคิด คนเทศ
นางวัฒนา จันทร์จารุภัค
นางอุไร พักมี
นางสุรีย์รัตน์ รูปสูง
นางมณฑนกร เจริญรักษา
นางนภชนก กิ๊บบส์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ครู โรงเรียนวัดธรรมศาลา
ครู โรงเรียนบ้านต้นสาโรง
ครู โรงเรียนวัดสามควายเผือก
ครู โรงเรียนวัดสามควายเผือก
ครู โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
ครู โรงเรียนวัดดอนยายหอม
ครู โรงเรียนวัดดอนยายหอม
ครู โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
ครู โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง
ครู โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
ครู โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
ครู โรงเรียนวัดบางแขม
ครู โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด
ครู โรงเรียนวัดตาก้อง
ครู โรงเรียนวัดวังตะกู
ครู โรงเรียนวัดวังตะกู
ครู โรงเรียนวัดวังตะกู
ครู โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก
ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ
ครู โรงเรียนวัดรางปลาหมอ
ครู โรงเรียนวัดม่วงตารศ
ครู โรงเรียนวัดม่วงตารศ
ครู โรงเรียนวัดม่วงตารศ
ครู โรงเรียนวัดม่วงตารศ
ครู โรงเรียนวัดทัพยายท้าว
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม

159
ที่
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

ชื่อ - สกุล
นางบุณยนุช ธารถวิล
นายสมชาย เพิ่มน้าทิพย์
นางจันทรา เพิ่มน้าทิพย์
นางศรีสุดา บัวงาม
นางสาวสุนีย์ ทองคา
นางจารุชา มัจฉริยกุล
นางเสริมศรี พจน์มนต์ปิติ
นายวิเชียร รุ่งเรืองบริบูรณ์
นางสุรีย์พร ปิ่นตบแต่ง
นายดนัย สุนทรกิจ
นางคนึง สุขเกษม
นายภราดร อยู่สุข
นางอมร ทัพธวัช
นางสาวพรรณี มณฑาสุวรรณ
นางธัญพร ดอนปานไพร
นางบุญศรี ใจดี
นายเฉลิม ลิ้มอิ่ม
นางศิริพร ก๋านารายณ์
นายบุญส่ง ครูวิวัฒนานนท์
นางสมศรี เมืองนก
นางอัจฉรา สังคนาคินทร์
นางเสนาะ พุกยม
นางสาวสุกัญญา จุฑามณี
นางปราณีต บูชา
นางสุพา สระทองเบี้ย
นางบังอร เมืองนก
นายสุวรรณ วงศ์สุวรรณ
นายวันชัย ภู่แก้ว
นายเผอิญ วรรณะริพะคะ
นางมัลลิกา เทียมเมือง
นางสุรางค์ เขียวมรกต
นางวันเพ็ญ ปรีชม
นายธนชาต สุประเสริฐ
นายสุภชัย บัวงาม
นางวิภา แช่มชูกุล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ
ครู โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ
ครู โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ
ครู โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ
ครู โรงเรียนวัดหุบรัก
ครู โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา
ครู โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา
ครู โรงเรียนวัดบ้านยาง
ครู โรงเรียนวัดบ้านยาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองกะโดน
ครู โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย
ครู โรงเรียนวัดวังน้าเขียว
ครู โรงเรียนบ้านดอนซาก
ครู โรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน
ครู โรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน
ครู โรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน
ครู โรงเรียนวัดบ่อน้าจืด
ครู โรงเรียนวัดสระพัง
ครู โรงเรียนวัดสระพัง
ครู โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
ครู โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
ครู โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
ครู โรงเรียนวัดสระสี่มุม
ครู โรงเรียนบ้านสามัคคี
ครู โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
ครู โรงเรียนวัดหนองศาลา
ครู โรงเรียนวัดหนองศาลา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ
ครู โรงเรียนวัดห้วยผักชี
ครู โรงเรียนบ้านบ่อน้าพุ
ครู โรงเรียนวัดสองห้อง
ครู โรงเรียนวัดสองห้อง
ครู โรงเรียนวัดสองห้อง
ครู โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร

160
ที่
ชื่อ - สกุล
88 นายทัศนัย แจ่มจิรารักษ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านสระน้าส้ม

89 นางมาลี บัวงาม

ครู โรงเรียนบ้านสระน้าส้ม

90 นางสาวผาณิต แผนสท้าน

ครู โรงเรียนวัดทะเลบก

91 นางวนิดา แก้วคงคา

ครู โรงเรียนประถมฐานบินกาแพงแสน

92 นางอิษฎา สกุลชัยโชติรส

ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์

93 นางณัชชา แพทย์จรัส

ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์

94 นางมาลี อารีรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านบัวแดง

95 นางสาววันทนา เกษมสวัสดิ์

ครู โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์

96 นางบุปผา ภูจาปา

ครู โรงเรียนวัดบ้านหลวง

97 นางชูศรี บุตรศรีด้วง

ครู โรงเรียนวัดสุขวราราม

98 นางสาวนพวรรณ ศรีวรรณรัตน์

ครู โรงเรียนวัดกงลาด

99 นางกมลทิพย์ กิจจาวรากร

ครู โรงเรียนวัดเลาเต่า

100 นางจิตต์ลักษณ์ จิตต์พันผา

ครู โรงเรียนวัดลาเหย

101 นางสาวเบญจมาภรณ์ สุ่มจินดา

ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

102 นางวิลาวัณย์ ลอยสูงวงศ์

ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์

103 นายสาธิต สุดโต

ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

104 นางสมถวิล สามงามทอง

ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

105 นายปฐมพร ปฐมกาเนิด

ครู โรงเรียนวัดธรรมศาลา

106 นางสนทะณา สาเหล้

ครู โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ

107 นางสาวช่อทิพย์ ตันทวี

ครู โรงเรียนวัดเกาะวังไทร

108 นายสุวิทย์ โพธาลู

ครู โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

109 นายบัณชร นาคใหญ่

ครู โรงเรียนวัดสระกะเทียม

110 นางสมฤทัย สัจจาศิล

ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ

111 นางวิไลลักษณ์ พึ่งดอกไม้

ครู โรงเรียนวัดม่วงตารศ

112 นางสาวสมมนัส ณรงค์ฤทธิ์

ครู โรงเรียนวัดวังน้าเขียว

113 นางสุภาพ ใจดี

ครู โรงเรียนวัดสองห้อง

114 นายวิเชียร ก้านเหลือง

ครู โรงเรียนวัดสามง่าม

115 นางศรีศิรินทร์ ธรรมกร่าง

ครู โรงเรียนวัดเลาเต่า

116 นางชนิดา นันท์ดี

ครู โรงเรียนวัดหนองจิก

117 นายวัฒนชัย สุทธาวรรณ์

ครู โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

118 นางสาววันเพ็ญ ห้วยหงษ์ทอง

ครู โรงเรียนวัดตะโกสูง

119 นางสาวเนาวรัตน์ สุวรรณเกิด

ครู โรงเรียนบ้านหัวถนน

120 นางสิทธิณี เจาฑานนท์

ครู โรงเรียนบ้านหัวถนน
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒
นางสาวรสริน คณาคุปต์
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
ศึกษานิเทศก์
นายชูพงษ์ กาลังงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทร
นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลานแหลม
นายณรงค์ เทียนพิทักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางเลน
นายธเนศ ปานอุทัย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางหลวง
นางสาวสุภีร์ เตชะเอนก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองใหม่
นายประภาส จันทโคตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา
นายพัสพงศ์ สิงห์เจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าตลาด
นายอรรณพ พรหมเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสาลวัน
นายอนันต์ สะสมทรัพย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนคลองทางหลวง
นางสาวนาตยา โพธิ์อุบล
ครู โรงเรียนบ้านห้วยพลู
นางปรานี พรฤกษ์เวียงพิง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยพลู
นายคารน ทาเวียง
ครู โรงเรียนวัดบางพระ
นางสาวมาลินี คล่องเชิงสาร
ครู โรงเรียนวัดบางพระ
นายสาธิต ยันตรีสิงห์
ครู โรงเรียนวัดบางพระ
นางวัชรี จันทร์สีชัง
ครู โรงเรียนวัดสาโรง
นางจินตนา ปิ่นเวหา
ครู โรงเรียนวัดกลาง
นางปรีดาพร ตุ้มทองคา
ครู โรงเรียนวัดกลางครูเวียง
นางบุญปลูก ชูวงศ์วาลย์
ครู โรงเรียนวัดไทร
นายสุทิน แสงอุทัย
ครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
นายจักรพงษ์ ฟุ้งขจร
ครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
นางกริด อินทร์ภูเมศร์
ครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
นางสาวอุษณีย์ สามผ่องบุญ
ครู โรงเรียนวัดโคกเขมา
นางสุนีรัตน์ เมฆลอย
ครู โรงเรียนวัดท้องไทร
นางสุชินา พลเสน
ครู โรงเรียนวัดท้องไทร
นางยุพยงค์ ทิพย์สุขุม
ครู โรงเรียนวัดท้องไทร
นางสมจิตร ศรีพิทักษ์
ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
นางสาววรรณา ประสิทธิ์วงษ์
ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
นางวัลลภา บรรจงเกลี้ยง
ครู โรงเรียนบ้านบางเลน
นางสาวราตรี ศรีสังวาลย์
ครู โรงเรียนบ้านบางเลน
นางศรีเมือง ปลอดอ่อน
ครู โรงเรียนบ้านบางเลน
นางจตุพร ศรีอนันต์
ครู โรงเรียนวัดผาสุการาม
นายกุญชร ตะถาวร
ครู โรงเรียนวัดบางหลวง

162
ที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ชื่อ - สกุล
นางอาไพพร วัยนิพิฐพงษ์
นางสมใจ หมอนทอง
นางพิศมัย เณรบารุง
นางอุษา ทองจันทา
นางสังวอน โพธิ์สวรรค์
นางอัญญุมา อินทร์วิมล
นางป้อม ขาวจันทร์
นางสาวเพ็ญศรี อยู่เจริญ
นายประทีป บุญอร่าม
นางนิตา มีมูลทอง
นางอัญญาณี มรินทร์
นางณัชวัน คล้ายโพธิ์ทอง
นางศิริวรรณ ประทุมหวล
นางสาวโสภา แสงศิลา
นางเยาวนาท รอจั่น
นายไพศาล สังข์ศิลป์ชัย
นางวิไล ระดมกิจ
นางเรณู สังข์พญา
นายสมเกียรติ แก้วอาไพ
นางสาววรรณา เฟื่องขจร
นางพรณัฐ เกิดมณี
นางรุ่งนภา ภัยพิทักษ์
นางวรรัช วงศ์ปัทมทอง
นางสุวรรณา ยงย่วน
นางอัจฉรา โบสุวรรณ
นางดรุณี บุญมาก
นางศรีรัช จินงี่
นางบุญนา ภูมิถาวร
นางภิรมย์ ธนิกกุล
นางพัชรินทร์ ศรีทอง
นางกฤษณา สังข์รักษา
นางวิมลพรรณ ชมบารุง
นางกนกพร นิธิสิริปกรณ์
นายสุรพล บุรผากา
นายสมภาส พิมพ์พันธุ์ดี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดบางหลวง
ครู โรงเรียนวัดบางหลวง
ครู โรงเรียนวัดศิลามูล
ครู โรงเรียนวัดลาพญา
ครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์
ครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์
ครู โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
ครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์
ครู โรงเรียนวัดเกษตราราม
ครู โรงเรียนวัดเกษตราราม
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา
ครู โรงเรียนวัดไผ่สามตาลึง
ครู โรงเรียนวัดลานคา
ครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
ครู โรงเรียนวัดดอนยอ
ครู โรงเรียนวัดดอนยอ
ครู โรงเรียนวัดปรีดาราม
ครู โรงเรียนบ้านคลองจินดา
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย
ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย
ครู โรงเรียนคลองบางกระทีก
ครู โรงเรียนคลองบางกระทีก
ครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
ครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
ครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
ครู โรงเรียนวัดทรงคนอง
ครู โรงเรียนวัดบางช้างใต้
ครู โรงเรียนวัดบางช้างใต้
ครู โรงเรียนบ้านดงเกตุ
ครู โรงเรียนวัดท่าข้าม
ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

163
ที่
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

ชื่อ - สกุล
นางชูศรี คาแก้ว
นางสาเนียง ทองดอนพุ่ม
นางปรัศนีย์ ทรัพย์เจริญ
นายสุรศักดิ์ ทองสิมา
นางสมศรี แก้วกุลฑล
นางศุภานัน ยิ้มถนอม
นางธนัญญา หมอยา
นางสุมาลี จันทโคตร
นายอัขราธร สังมณีโชติ
นางบุญเรือน ศรีเกตุนิ่ม
นางประเทือง อ่อนสัมพันธุ์
นางจินดา อ่วมวิไลย
นางอุบล อิสริยอนันต์
นางอมรา นุ่มน้อย
นางนันธิยา เขียวจันทร์
นายประทีป ภู่เกิด

ตำแหน่ง - สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 1
นายอานวย สุทธิคุณ
ศึกษานิเทศก์
นายผล สังข์สน
ศึกษานิเทศก์
นายพรชัย สุวรรณบารุง
ศึกษานิเทศก์
นายพรพิธ ควรรณสุ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย
นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาคอกควาย
นายเชิดชัย สินพูน
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองนครพนม
นายภราดร บุญส่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทู(้ สามัคคีวิทยา)
นายสหชัย ชัยศิริรัตนดารง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์
นายกนก นวลจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก
นายประเสริฐ พลอาสา
ผู้อานวยการโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล
นายบุญร่วม คิดการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
นายสมคิด วังทะพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ
นายบุญทัด วงค์จาปา
ผู้อานวยการโรงเรียนพระซองวิทยาคาร
นายวีระกุล สิทธิ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุตาไก้
นายศักดา กมลคุรุสกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา
นายสาธิต เขียนสาร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์
นายวันคา บัวสาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่
นางนภาภรณ์ มณีวรรณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาสว่าง

ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
ครู โรงเรียนวัดสรรเพชญ
ครู โรงเรียนบ้านท่าตลาด
ครู โรงเรียนวัดไร่ขิง
ครู โรงเรียนวัดไร่ขิง
ครู โรงเรียนวัดท่าพูด
ครู โรงเรียนวัดท่าพูด
ครู โรงเรียนวัดท่าพูด
ครู โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
ครู โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านคลองโยง
ครู โรงเรียนบ้านคลองโยง
ครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ
ครู โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
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ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ชื่อ - สกุล
นางฉัตรฤดี ไพฑูรย์
นายสันต์ชาย ถาวร
นายเสนีย์ ด้วงคาภา
นายเกียรติชัย แสนสุริวงค์
นางกัญวรา อารีรัตน์
นางสาวศศิกานต์ สุวรรณหงษ์
นางสุมาลี โรจนวิเชียร
นางนุ่ม ฝ่ายพนอม
นางสัมฤทธิ์ พรไชยสงค์
นางสุมาลี วานิชโช
นางภรภัทร มิ่งวงศ์
นางนงลักษณ์ วงษา
นายมงคล บุญชวลิต
นายปราโมทย์ กงวิรัตน์
นางผ่องศรี สาขามุละ
นายเฉลิมเกียรติ ควรชม
นางธนพร บุญญาธนเตโชดม
นางพัฒนากิจ โคตรภู
นายถนอม วงศิลา
นางกองมณี แก้วมณีชัย
นางรักมณี พันธ์ดี
นายนงค์ สีกานิล
นายสมพร เกิดมี
นางสกุณา ภะวะ
นางไพบูลย์ เชื้อโชติ
นางสุชาดา ใจดี
นางสาวจินตนา อามาตย์สมบัติ
นางบุญเรือง ศิรินุมาศ
นายพรมศักดิ์ สีลา
นางรักษ์ดี พละมา
นายรณยุทธ์ อนันต์ธนวาณิช
นายสุนนท์ ศรีสว่าง
นางเอมอร กิ่งคาน
นายคามี วงษาเนาว์
นายรุ่ง เขื่อนพิมพ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บารุงวิทยา)
ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บารุงวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองญาติ
ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ครู โรงเรียนบ้านนาราชควาย
ครู โรงเรียนบ้านนาราชควาย
ครู โรงเรียนบ้านนาราชควาย
ครู โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย
ครู โรงเรียนบ้านดอนยานาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง
ครู โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านคาเตย(คาเตยราษฏร์ร่วมจิต)
ครู โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า
ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านนาป่ง
ครู โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
ครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านกลางน้อย
ครู โรงเรียนบ้านดงยอ
ครู โรงเรียนเมืองนครพนม
ครู โรงเรียนเมืองนครพนม
ครู โรงเรียนบ้านดอนม่วง
ครู โรงเรียนบ้านคาพอก
ครู โรงเรียนบ้านคาพอก
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคาธาตุ
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ที่
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

ชื่อ - สกุล
นางบุญเยี่ยม อภัยโส
นางนพวรรณ จันทรโคตร
นางบุญมา เชื้อกุลา
นายมานพ พ่ออามาตย์
นางศรีมลฑา ไชยยงค์
นางธันยนันท์ วงศ์กาฬสินธ์
นางจิราภรณ์ ทองไมล์
นางนิรชา ชัยศิริรัตนดารง
นางสุชีลา ทัศคร
นางนงเยาว์ เพชรอินทร์
นางกรกมล ศรีลาชัย
นายทักษิณ ฝาระมี
นายผดุงศักดิ์ จันทรโคตร
นางสุธิดา พานิช
นางขวัญใจ ชุมเชิงกาญจน์
นางลาวัลย์ ประขุณี
นายณัฐพงษ์ พ่ออามาตย์
นางจิตตรา จิตจารุวัฒน์
นางประภารัตน์ นามโสรส
นายชวลิต คาพิมาน
นางสาวอรุณี เจริญศรี
นายกิตติพงษ์ คากรฤาชา
นายสาธร ต้นกันยา
นายเสถียร เขื่อนคา
นางสาวลัดดาวัลย์ โลกะนัง
นายอุทัย ตะนะคี
นางปิยะวรรณ ตอซอน
นางพิมปไพ สลักคา
นางประกอบ กิ่งก้าน
นายดนตรี เชื้อสาทุม
นางเฟื่องฟ้า ฤทธิธาดา
นางปิยะรัตน์ วงศ์ศรียา
นางเข็มพร ป้องหลักคา
นายจตุรพงษ์ คันทีท้าว
นายถนอง พลราชม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
ครู โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3"
ครู โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3"
ครู โรงเรียนบ้านหัวดอน(สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28)
ครู โรงเรียนบ้านหัวดอน(สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28)
ครู โรงเรียนบ้านน้าก่า(ล้าประชาอุปถัมภ์ )
ครู โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม
ครู โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง
ครู โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง
ครู โรงเรียนบ้านนาหนาด
ครู โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จาปา
ครู โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านขอนขว้าง
ครู โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข
ครู โรงเรียนบ้านสร้างแห่
ครู โรงเรียนบ้านหนองสะโน
ครู โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก
ครู โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านดงยอ
ครู โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน
ครู โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
ครู โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล
ครู โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านนาโสก
ครู โรงเรียนบ้านดินดาหมากเฟือง
ครู โรงเรียนบ้านนากุงยางคา
ครู โรงเรียนบ้านนากุงยางคา
ครู โรงเรียนบ้านดงดู่งาม
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ที่
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

ชื่อ - สกุล
นางสมจิต คุ้มเรือน
นางทรัพย์ทวี คาดี
นายสมร พันโน
นายบุญธง บาดตาสาว
นายสตรง มูลสาร
นางสาวมณีวรรณ สกุลโพน
นายคาพา แสนสุภา
นางมยุรี วงศ์หนายโกฎ
นายสมศักดิ์ คาชุม
นายคงศักดิ์ พิทักษ์สัจธรรม
นายอร่าม หันไชยุงวา
นายเชาว์ อุปชา
นางสมชื่น น้อยใหญ่
นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์
นายประพาส นิลคา
นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณ
นายชัยรัตน์ คาโสมศรี
นางอรัญยา ศักดิ์ศรีบุญดี
นายไพบูลย์ ศิริสานต์
นางสมพิศ วรวัฒนธรรม
นายชูศักดิ์ โกพล
นายสายันต์ ตระแก้วจิตร
นางดารุณี วงษ์ธาตุ
นางพฤตภรณ์ วงศ์ศรีชา
นางสาวเสาวนี ไชยศรี
นางรัศมี ทศราช
นายไพสาร แสงผา
นางประภา สิงห์คะ
นายสมคิด ขันตี
นางมาลัย ชัยมงคล
นางรัศมี พรมดี
นางปัญจา คาเพ็ชรดี
นางชญาน์ทิพ ชนะเคน
นางศุภลักษณ์ ยอดมงคล
นางนวลสวาท อินทร์ติยะ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคาพี)้
ครู โรงเรียนบ้านพิมานท่า
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง
ครู โรงเรียนบ้านนาเหล่าทุ่ง
ครู โรงเรียนบ้านจอมมณี
ครู โรงเรียนธารน้าใจ
ครู โรงเรียนธารน้าใจ
ครู โรงเรียนธารน้าใจ
ครู โรงเรียนธารน้าใจ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช”
ครู โรงเรียนบ้านนาคู่
ครู โรงเรียนบ้านนาคู่
ครู โรงเรียนบ้านนาคู่
ครู โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านคาเม็ก
ครู โรงเรียนบ้านหนองหอยคาอ้อม
ครู โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา
ครู โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา
ครู โรงเรียนบ้านนามะเขือ
ครู โรงเรียนบ้านมหาชัย
ครู โรงเรียนบ้านทันสมัย
ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง
ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง
ครู โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี
ครู โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านนาสะเดา
ครู โรงเรียนปลาปากราษฏร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านนาขาม
ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวล
ครู โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
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ที่
124
125
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130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
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146
147
148
149
150
151
152
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นางอนามัย เชาวนปรีชา
นายทรงวุฒิ อินทร์ติยะ
นายสง่า ศรีหาเศษ
นายชนระชัย ยะไวย์
นางสาวมนีวาส แขวงเมือง
นายสมชาย พรหมเสน
นายพิทยา บางศิริ
นางลัดดาวรรณ แสงงาม
นายสมศักดิ์ แก้วนามไชย
นางสาวสุดสวาท ธงยศ
นายพิสุทธิ์ ทิพวงษ์
นางผาภรณ์ เทพสุยะ
นางแจ้งจิตร กัตติยบุตร
นายลาใจ บัวชุม
นางนงนุช บัวสาย
นายวิหาญ บุญพา
นางนงลักษณ์ สารทอง
นางกันยกร แก้วนามไชย
นางวิเชียร คนคล่อง
นางบุญหวล วิโย
นางไข่มุก พลโลก
นางคานึง โกพลรัตน์
นางมณีรัตน์ บัวชุม
นายสมร จันทร์ชนะ
นายบุญรัตน์ วันนาพ่อ
นางวิลาวรรณ ชัยบุญมา
นางปรียา ลีนาราช
นายวิจิตร แสนสุริวงศ์
นางกายนต์ แสนสุริวงศ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ครู โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า
ครู โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านดงมะเอก
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
ครู โรงเรียนบ้านนาดี
ครู โรงเรียนบ้านดงบาก
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่
ครู โรงเรียนบ้านหนองแซง
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
ครู โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านนายอ
ครู โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร
ครู โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบึง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบึง

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒
นายธนัทชัย ไชยปัญหา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นายสมานชัย สุวรรณอาไพ
ศึกษานิเทศก์
นายประยงค์ พรหมวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพนอม
นายมานิตย์ พลหาราช
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านธาตุ
นายพัฒนา แก้วดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยพระ
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6
7
8
9
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ - สกุล
นายดารงเดช วันนา
นายวิทยา ปัญญาบุตร
นายวาริช อ้อยรักษา
นายศิลป ประกิ่ง
นายโชคชัย ขุนศรี
นายบุญศรี จริตน้อม
นายสันติภพ บุพศิริ
นายเดชา นคะจัด
นายมีชัย พึ่งตัว
นายสม แสนคาภา
นายบุญธรรม สิทธิพา
นายนฤทธิ์ โกษาแสง
นายวิบูลย์ชัย ปิตะพรหม
นายมานิจ แก้วไกรสร
นายวิเศษ ติยะบุตร
นางธนาภา ภัทรวิไล
นางอุษณีย์ อันสุข
นางสุจินต์ บุตรเวส
นายปัญญา บุตรเวส
นางสุดารัตน์ จันทร์แก้ว
นางนันท์นภัส รมย์สูงเนิน
นางถนอมจิต กิติศรีวรพันธุ์
นางสมพิศ สุวรรณมาโจ
นายวิศิษฐ์ นิวงษา
นางกรรณิการ์ นิวงษา
นางสุชาดา จันทะเขต
นางนิภาภรณ์ อุนาพรม
นางจรูญศรี อุดมเลิศปรีชา
นางบุหงา เสนจันทร์ฒิชัย
นายสนัทนันท์ เดชขันธ์
นายชาญชัย เจริญขันธ์
นายเทพรักษ์ พงษ์พัฒน์
นายกวี นาสูงชน
นางกิติพร เบ้าลี
นางรัชนี ศิริมา

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนพะธาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอูนนา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงหนองบัว
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาทม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าพันโฮง
ครู โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
ครู โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านธาตุ
ครู โรงเรียนบ้านธาตุ
ครู โรงเรียนบ้านดอนติ้ว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคาพอกท่าดอกแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคาพอกท่าดอกแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคาพอกท่าดอกแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านรามราช
ครู โรงเรียนบ้านแพงสะพัง
ครู โรงเรียนบ้านโพนแดง
ครู โรงเรียนบ้านบุ่ง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี
ครู โรงเรียนบ้านนาหนองบก
ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่
ครู โรงเรียนบ้านพนอม
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่
ครู โรงเรียนบ้านพะทาย
ครู โรงเรียนบ้านนาข่าท่า
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ชื่อ - สกุล
นายประเสริฐ พิกุล
นางเพ็ญอนงค์ ทิพย์ทอง
นางธิติกาญจน์ อุสาพรหม
นางบุญล้า คาหา
นายไวพจน์ จารักษา
นายประเภท วะชุม
นางอุดมศิลป์ ไชยบิน
นางสมสมัย น้อยนาง
นายสังวร ไหลอุดี
นางสังเวียน ไชยมงค์
นางสุมาลี ปัญญาบุตร
นางกรรจนา เดชโฮม
นายบุญนา แสนสุข
นายสวัสดิ์ คาชนะ
นางรัชนี อุสาพรหม
นางนิตยา พรหมมา
นางเกียวทอง วะชุม
นางยุวรินทร์ วงศ์พิมพ์คา
นางปฐมาภรณ์ จูมสุพรรณ
นางสาวพิมพ์รัตน์ วโรรส
นางอัญชลี ตรันเจริญ
นายศราวุธ รัตนวรรณี
นางพุทธพร ทุมวรรณ
นางพินีนุช สกุลซ้ง
นางสาววงเดือน อ้วนแก้ว
นางทองพูน เรือนทอง
นายพิจิตร บุญยอด
นางมณีวรรณ เสนจันทร์ฒิไชย
นางกัญญาณัฏฐ์ ปกป้อง
นางพรธิพา พลรักษ์
นายอินทร์ปัน ธงศรี
นายสมภาร วงษ์สม
นายไกรยุทธ โพธิ์สุ
นายบุญเลิศ พงษ์พิศ
นางหนูกร แวงโสธรณ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านนาคอย
ครู โรงเรียนบ้านนาคอย
ครู โรงเรียนชุมชนนางัว
ครู โรงเรียนบ้านดอนศาลา
ครู โรงเรียนบ้านสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า
ครู โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ
ครู โรงเรียนชุมชนประสานมิตร
ครู โรงเรียนชุมชนประสานมิตร
ครู โรงเรียนบ้านดอนแดง
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านนาน้อย
ครู โรงเรียนชุมชนนางัว
ครู โรงเรียนชุมชนนางัว
ครู โรงเรียนบ้านสามัคคี
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
ครู โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม
ครู โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม
ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
ครู โรงเรียนบ้านนางัว
ครู โรงเรียนบ้านนาเข
ครู โรงเรียนบ้านโคกยาว
ครู โรงเรียนชุมชนนาพระชัย
ครู โรงเรียนชุมชนนาพระชัย
ครู โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่
ครู โรงเรียนบ้านคาไฮ
ครู โรงเรียนบ้านยางงอย
ครู โรงเรียนบ้านเหล่า
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76
77
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางดารณี ทีสุกะ
ครู โรงเรียนบ้านข่า
นางบังอร นนตะแสน
ครู โรงเรียนบ้านข่า
นายประสาท ไชยพะยวน
ครู โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง
นายเวียง สิทธิยา
ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
นายปรารถนา อุ่นกลม
ครู โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
นายสงกรานต์ สุธรรม
ครู โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
นายประยูร ภักดี
ครู โรงเรียนบ้านเซียงเซา
นายชิษณุพงษ์ พิมพ์หาญ
ครู โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
นายสิทธิพร พาสงค์
ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
นางบุณฑริกา ลองจานงค์
ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
นายสุจินต์ อาจวิชัย
ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
นายอรรคเดช บันหาร
ครู โรงเรียนบ้านโพนจาน
นางเพลินจิต พิมพาเลีย
ครู โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง
นางสาวพรพิศ พันธุ์เมือง
ครู โรงเรียนบ้านเสาเล้า
นายกมล พิทักษ์เทพสมบัติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
นางปาจรีย์ บุญรักษา
ครู โรงเรียนบ้านโพนบก
นายสัญญา แก้วหนองสังข์
ครู โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก
นางอานวย แก้วหนองสังข์
ครู โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก
นางอุษณา จันปุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านนาใน
นางวนิดา สิทธิพา
ครู โรงเรียนบ้านค้อ
นายณัฐพงศ์ คาโคตร
ครู โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
นายบัญชี ถาวาปี
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย
นายวีระกุล ทองดวง
ครู โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1
นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายอภิลักษณ์ เวรสันเทียะ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางกาญจนา ศุภรานนท์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางธัญลักษณ์ อยู่มะเริง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางสาวนภัสวรรณ ขามเกาะ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นางพูนสุข มนต์ทิพย์วรรณ
ศึกษานิเทศก์
นายไพโรจน์ รุจิระวิจักขณ์
ศึกษานิเทศก์
นางนิตยา กนิษฐ์
ศึกษานิเทศก์
นายสิทธิชัย จริงโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม
นายบารุง โลหะการก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโตนด
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13
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22
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26
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35
36
37
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39
40
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45
46

ชื่อ - สกุล
นายปรีชา ทองปาน
นายวิเชียร ชาติผดุง
นางสาวพิมพ์ใจ มุ่งปั่นกลาง
นายนพดล ศรีจันทรนนท์
นายวิรัช กลิ่นพยอม
นายจรูญ ชมจอหอ
นายพยุงศักดิ์ เสริฐสูงเนิน
นายวิเชียร วัชรินทร์รัตน์
นายณัฐพงศ์ กอสาลี
นายจรัสพรรษ์ สมานพันธ์
นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์
นายสมศักดิ์ เข็มประสิทธิ์
นายประจวบ โอนนอก
นายสมศักดิ์ จักสาร
นางมัลลิกา มีศิลป์
นายคมสรณ์ นิธิปรีชา
นายอุทิศ โทแหล่ง
นางเยาวลักษณ์ พร้อมพิพัฒนพร
นางสมพร สุวรรณกลาง
นายสัมฤทธิ์ ปลั่งกลาง
นายประสิทธิ์ พึ่งหิรัญ
นายณธกฤต บ้างตารวจ
นางนันทวัน บ่อพิมาย
นางสาวอารีวัจน์ อารีกลาง
นางวารี นาคเม้า
นางชุดา อ้วนโพธิ์กลาง
นางจิตรา ทองกลาง
นางวิภาพันธ์ สุนทรผอบวงศ์
นางยุพาพรรณ ถวัลย์วีระวงศ์
นางศรีอุบล วัชระสุขโพธิ์
นางจันทร์เพ็ญ สิริพงศ์วิรุฬห์
นางทองดี ยอดบุญนอก
นางเพ็ญศรี อ่วมวงษ์
นางสาวจุรีรัตน์ เครือศรี
นายภาคภูมิ สุคนธพงศ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านธารปราสาท
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพลจลก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมะรุม
ผู้อานวยการโรงเรียนดอนท้าววิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง
ผู้อานวยการโรงเรียนสวนหม่อน
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ผู้อานวยการโรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว
ครู โรงเรียนไตรคามสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านหนองพลอง
ครู โรงเรียนบ้านขามเฒ่า
ครู โรงเรียนบ้านปราสาท (สุวรรณราษฎร์ฯ)
ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
ครู โรงเรียนบ้านถนนถั่ว (กองทัพบกประชาสามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านหนองจาปา
ครู โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ครู โรงเรียนโพธารามพิทยาคม
ครู โรงเรียนโพธารามพิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
ครู โรงเรียนอนุบาลตลาดแค
ครู โรงเรียนอนุบาลตลาดแค
ครู โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ )
ครู โรงเรียนบ้านสาโรง (คุรุรัฐประชาสรรค์)

172
ที่
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

ชื่อ - สกุล
นายอภิชาติ ทั่งกลาง
นางนิตยา ศรีจันทรนนท์
นางสาวบุญช่วย มนต์ชาตรี
นางปฐมพร ศรีธร
นางวิภาภรณ์ รอดเครือมิตร
นางปราณีต จันทร์พิลา
นางปราณี เสริฐวิชา
นางยุพิน โพอุทัย
นางพรทิพภา สิทธิปรุ
นางสาวดารงค์ แครงกลาง
นางสุรีย์รัตน์ จงกลาง
นางสมคิด สุคนธพงศ์
นางวรรณา กลิ่นพยอม
นางเลิศลักษณ์ มุ่งพึ่งกลาง
นางนฤมล โพธิ์กลาง
นางอนงค์ หาญชนะ
นางสาวดุสิต เกยจอหอ
นางจงกล ทองบุญนาค
นางลักษมี เลาหะนันท์
นางจันทร์เพ็ญ พยัคฆพงษ์
นางวันเพ็ญ ดุงโคกกรวด
นางฉวีวรรณ ไพรวิจิตร
นายสุจินต์ ดาสอาด
นางอุบลกาญจน์ กระเช่าทอง
นางทัศนีย์ เปินสูงเนิน
นางพรกมล ธรรมนูญรักษ์
นางมะลิ บาเพ็ญชอบ
นายชลอ ไทยประสงค์
นางปราณีต สมหมาย
นายจาลอง มีเงิน
นายธีระพันธ์ ทองนา
นางวิลัยศักดิ์ พรหมดิเรก
นางสุกัญญา จุลโทชัย
นางสายสวาท วิชัยอินทรชาติ
นางอมรรัตน์ อุดมเลิศปรีชา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองม้า
ครู โรงเรียนบ้านมะรุม
ครู โรงเรียนบ้านดงพลอง (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 935)
ครู โรงเรียนบ้านดงพลอง (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 935)
ครู โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
ครู โรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที (ประชารัฐสามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข (คุรุราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
ครู โรงเรียนบ้านดอนผวา
ครู โรงเรียนบ้านดอนผวา
ครู โรงเรียนโป่งแมลงวัน
ครู โรงเรียนโป่งแมลงวัน
ครู โรงเรียนโป่งแมลงวัน
ครู โรงเรียนโป่งแมลงวัน
ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้า (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้า (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนอ่างห้วยยาง
ครู โรงเรียนอ่างห้วยยาง
ครู โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)
ครู โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)
ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง
ครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้า
ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

173
ที่
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

ชื่อ - สกุล
ว่าที่ร้อยโทสุทัศน์ หะรินเดช
นางดรุณวรรณ เนตรสุวรรณ
นางเอื้อมพร ยุทธวีระวงศ์
นางสุดสายชล เอมอิ่ม
นางพรรณี ศรีพันธุ์
นางสาวอรสา เนยโอชา
นางอนงค์ อรุณสุขมาก
นางกชกร พรมภา
นางวนิดา มากพูน
นางวารุณี อัศวกิจธนานนท์
นางณัฏฐนันท์ จวงตะขบ
นายสนอง อิ่มกลาง
นางศิรดา พุทธพฤกษ์
นางอนงค์ โลมะรัตน์
นางสุกฤตา จามรพงศ์
นางนวลลออ มุสิกะสาร
นางสาวสุวารี เจียนโพธิ์
นางอาพร เพียงกระโทก
นางอรพิน พวงร้อย
นางบัวเรียน มีลา
นางบงกชมาศ เข็มพิลา
นายกันตวัศ ขาวหมื่นไวย์
นางชญานิษฐ์ ศอกจะบก

ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
ครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
ครู โรงเรียนตาบลบ้านโพธิ์
ครู โรงเรียนตาบลบ้านโพธิ์
ครู โรงเรียนตาบลบ้านโพธิ์
ครู โรงเรียนตาบลบ้านโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)
ครู โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)
ครู โรงเรียนสุขานารี
ครู โรงเรียนสุขานารี
ครู โรงเรียนสุขานารี
ครู โรงเรียนสุขานารี
ครู โรงเรียนสุขานารี
ครู โรงเรียนสุขานารี
นางสาวนวลประภัสสร์ ทานประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสุขานารี
นางพัชรรัสม์ ภูริชโรจนวัฒน์
ครู โรงเรียนสุขานารี
นางสาวนวลอนงค์ อรชุน
ครู โรงเรียนทหารอากาศบารุง
นางสาวเสาวลักษณ์ สวนแก้ว
ครู โรงเรียนทหารอากาศบารุง
นางพิริยา จันทร์สูงเนิน
ครู โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)
นางราตรี เกี้ยวสันเทียะ
ครู โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)
นางเรียบ โพธิ์แสน
ครู โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)
นางสาวจรูญลักษณ์ แซ่ตัง
ครู โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่
นางบุญศรี ภูมิสมบัติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่
นางพิมพ์สุภา ประดิษฐ์เพลง
ครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์
นางศุภลักษณ์ บุญประโคน
ครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์
นางสมรัก ชุบสุวรรณ
ครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์

ตำแหน่ง - สังกัด

174
ที่
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

ชื่อ - สกุล
นางวันทนี รักตะวัต
นางศรินยา น่าเอ็นดู
นางอรวรรณ ถนอมโชค
นางสุภาพร นาคใหม่
นางบุญญา ม่วงดี
นางวิลัยรัตน์ ชาติชูพงศ์
นางเจียรพรรณ วิชาเทพ
นางนภา พุทธรักษา
นายบุญเลิศ คะชาไพล
นางอนงค์ ฤาเดช
นางลิดา รัตนชาติวิเชียร
นางคนิษฐา กระจ่างกุล
นางประสงค์ ปานกุล
นางชุติมา บุตรศรี
นางสรวงสุดา มะลาศรี
นางนภา เกี้ยวสันเทียะ
นางสมหมาย เถียรหนู
นางชนานาถ ถิรธนากุลธน
นางสถาพร ปราณีตพลกรัง
นางสมมุ่ง สมพลกรัง
นางพรรณทิพย์ สร้อยศุภเศรษฐ์
นางสาวสมบุญ พุทธสถาพร
นางสาวญาดา ชุมกระโทก
นางรัตนา สมบัติไพรวัน
นางสาวกนกวรรณ ใหญ่สูงเนิน
นางโสภา จันทฉายา
นางจิรประภา แนบพิมาย
นางวิลาวัณย์ ศิลาพงษ์
นางรัตนะ เพ็งชัย
นางวรรณภา มังบู่แว่น
นางอาภรณ์ เปรมปรีดิ์
นางมาลี จริงโพธิ์
นางสาลินี หล่อวิริยากุล
นางพรทิพย์ ชัยนิพพันธุ์
นางลาปางวดี ทองจันทร์
นางยุพาพร เพียรเกาะ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์
ครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านหนองพลวง
ครู โรงเรียนบ้านหนองพลวง
ครู โรงเรียนบ้านหนองพลวง
ครู โรงเรียนสวนหม่อน
ครู โรงเรียนสามัคคีรถไฟ
ครู โรงเรียนสามัคคีรถไฟ
ครู โรงเรียนบ้านทับช้าง
ครู โรงเรียนบ้านบึงสาร
ครู โรงเรียนบ้านบึงสาร
ครู โรงเรียนบ้านพะเนา
ครู โรงเรียนมาบมะค่า
ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์
ครู โรงเรียนสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

175
ที่
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

ชื่อ - สกุล
นางพัชนี เวรสันเทียะ
นางรุ่งอรุณ ภคเมฆานนท์
นางนงนาถ อัตถาวงศ์

ตำแหน่ง - สังกัด

ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
นางสาวสุจิตรา พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
นางมนทกานติ์ สงวนศักดิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
นางรุ่งทิวา พลชานิ
ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
นางจินตนา ยินดีรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านภูเขาลาด
นางสุมาลี วิศนุนาถนคร
ครู โรงเรียนบ้านภูเขาลาด
นางธิดารัตน์ ตีเมืองสอง
ครู โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา)
นางพงษ์ภรณ์ รัตนมโนมัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรู
นางเพ็ญศรี จุลจอหอ
ครู โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
นางราพัน เพื่อนเกาะ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่
นางประมวล เกียรติเกาะ
ครู โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย
นางชะอ้อน นาคใหม่
ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
นางสาวณัฐชลีพร จิรสินสุเมธา ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
นางอารยา คล่องณรงค์
ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
นางเทพี นพพลกรัง
ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
นางยุพาพร นามการ
ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
นางสาวอุษา สุนันทารอด
ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
นางธาริณี คลังสมบัติ
ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
นางพจนี นันทศักดิ์ศิริ
ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
นางอลิศรา มากกลาง
ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
นางบุญสม อรัญญิก
ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
นางกฤษดา ป้อมทอง
ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
นางดนัยยา มารยาท
ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
นายพัฒนพล นาคดิลก
ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
นางนันทพร แก้วกระโทก
ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
นางธัญญลักษณ์ สุภาพ
ครู โรงเรียนบึงพญาปราบ
นางสาวพัทยาภรณ์ ชุนเกาะ
ครู โรงเรียนบึงพญาปราบ
นายศรีทอง รัตนชาติวิเชียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
นางดวงรัตน์ คล้ายนิล
ครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
นางอรทัย พลเยี่ยม
ครู โรงเรียนบ้านหนองตาคง
นางสาววาสนา บัวจะบก
ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
นางสกนธ์วรรณ มะเริงสิทธิ์
ครู โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี
นางสาววิจิตรา สุวรรณกลาง
ครู โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี
นางจงรัก ตันวรรณรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านพะไล

176
ที่
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

ชื่อ - สกุล
นางช่อทิพย์ วรรณศรี
นางนุชธิณีย์ เกษมวงษ์
นางวัลภา ไชยางพานิช
นางพชรพร ธรรมสรางกูร
นางเรณุกา สุขมงคล
นางศรัณยดาพร ชัยสายัณห์
นางปัญจพร จอสูงเนิน
นางธนียา พลอยครบุรี
นางดารุณี สวาสุ
นางอรนุช สุขนาคินทร์
นางรุ่งอรุณ คาหล้า
นางฉลวย ดอกบุญนาค
นางสาวอรุณี เกิดทอง
นางราตรี เรียนพงศ์ชัย
นางเกสร รัตน์คุณากร

ตำแหน่ง - สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2
นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายนิติธร ทองภูบาล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายจารัส บุญเชื่อง
ผู้อานวยการโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
นายบุญเอื้อ นาคใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าอ่าง
นายสัมฤทธิ์ กลมกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสว่างวิทยา
นายอุดม สุภารี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคน
นางประดับ กุมาลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวทานบ
นายสุวิชช์ แก้วโกมุท
ผู้อานวยการโรงเรียนสมานมิตรวิทยา
นายวีรพงษ์ คุรุกิจกาจร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านละกอ
นายประสงค์ ชูใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดรวง
นายเซีย นิเรียงรัมย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
นายประสาน อรพิมพ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
นายสุพจน์ สุวิวัฒนานันท์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านละลม
นายสุนันท์ คากอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
นางสาววริษฐา ทรงจอหอ
ครู โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
นางศรีละม่อม อริยะปรีชญากูณ ครู โรงเรียนบ้านโคกพระ
นางจุฑามาส ผินงูเหลือม
ครู โรงเรียนบ้านช่องโค
นางสาวศรีสมร ผลกระโทก
ครู โรงเรียนบ้านบึงพระ
นางสุวรรณี กอบกระโทก
ครู โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

ครู โรงเรียนบ้านพะไล
ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านหลักร้อย
ครู โรงเรียนบ้านหลักร้อย
ครู โรงเรียนบ้านหลักร้อย
ครู โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7
ครู โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
ครู โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
ครู โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
ครู โรงเรียนบ้านจอหอ
ครู โรงเรียนบ้านจอหอ
ครู โรงเรียนบ้านระกาย
ครู โรงเรียนบ้านระกาย
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ที่
21
22
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43
44
45
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ชื่อ - สกุล
นางสุวิชา รัตนชัยเดชา
นายสน ชลภักดิ์
นางอรุณรัตน์ ลุนอินทร์
นายบรรจง ตรีศักดิ์
นางนิรันดร์ อธิพรหม
นางสาวจาเนียร คาสาริรักษ์
นายสุรวิทย์ ตาไธสง
นางกนิษฐา พันธ์สวัสดิ์
นางคุรุวรรณ วีระชัยรัตนา
นางลักขณา วุฒิประภา
นางพรศิริ ชนะบุญ
นางภัทรพร ศรีมงคล
นายธเนศ สูติปัญญา
นางวิภานันท์ มาตกลาง
นายสุภาพ เซ็นทองหลาง
นางวิจิตร เหล่าชุมพล
นายเฉลียว ดาทอง
นางธัญทิพย์ เลิศกิจฐิติโชติ
นางสุพัตรา ดาทอง
นางปนิดา นิตย์กระโทก
นางไพเราะ ทิศกระโทก
นายเฉลิมชัย สาลีอาจ
นายบุญช่วน จันทป
นางสุจินต์ สังข์สูงเนิน
นายสุบิน ศรีนครานุรักษ์
นางนิตยา ทองสุข
นางเพ็ญศรี ชาญเวช
นางวนิดา ผลกระโทก
นางสีฝ้าย ฤชุภูมิพันธุ์
นางพูนสุข แคร่กระโทก
นางเสงี่ยม ศิริสวัสดิ์
นายอวยชัย ศรีเกื้อกลิ่น
นางราพึง แก้วมะเริง
นางเจือจันทน์ แป้นกระโทก
นางสาวคิดคานึง บารุงพล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
ครู โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว
ครู โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
ครู โรงเรียนบ้านกอกวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านละลม
ครู โรงเรียนบ้านท่าลี่
ครู โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
ครู โรงเรียนชุมชนวัดรวง
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
ครู โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
ครู โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
ครู โรงเรียนวัดหนองจอก
ครู โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านบุวังหว้า
ครู โรงเรียนบ้านบุวังหว้า
ครู โรงเรียนบ้านบุวังหว้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
ครู โรงเรียนบ้านโนนทะยุง
ครู โรงเรียนบ้านโนนพะไล
ครู โรงเรียนบ้านหินโคน
ครู โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
ครู โรงเรียนบ้านดอน
ครู โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว
ครู โรงเรียนบ้านบึงพระ
ครู โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
ครู โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์
ครู โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
ครู โรงเรียนบ้านคลองกลาง
ครู โรงเรียนบ้านปรางค์

178
ที่
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ชื่อ - สกุล
นางมณีวรรณ ถามะพันธ์
นายกุศล ศรีสังเกตุ
นายประสบ ขอมีกลาง
นายวรจักร ซาสันเทียะ
นางสว่างจิต อาจกระโทก
นางพิมพ์ชนก กรวยสวัสดิ์
นางสาวพิกุล เทศผ่อง
นางวรัญญา พบกระโทก
นางปราณี มิ่งสกุล
นายสมหมาย สกลรัตน์
นางสุมินตา ภู่หมื่นไวย
นางจุรีรัตน์ แย้มศรี
นางจุฑารัตน์ คงนันทะ
นางเพ็ญจรัส พัวพัฒนกุล
นายแสวง ดอกกระโทก
นางวทิณา ปุ๊กทะเล
นางจารุณี วาทไธสง
นางนิศากร โลไธสง
นายสมาน เนาวะดี
นางสุธรรมา เนาวะดี
นายสมยศ พลนรา
นางจิตราภรณ์ วาดไธสง
นายพันธุ์ธัช ยอดสังวาลย์
นายวิรัตน์ ทวยมีฤทธิ์
นางสุนีย์ บัวเกตุ
นางนิตยา พลชนะ
นางณิศาลักษณ์ พงษ์ประดิษฐ์
นางจรรยา ประกอบมิตร
นายพัฒนพงศ์ คาจันวงศ์ษา
นายสิทธิศักดิ์ ปินะกัง
นางมัจฉรีย์ พงศ์สุวรรณ
นายเมธี วาปีกัง
นางปรียานี ศรีถาวร
นายสังเวียน เดชะโคบุตร
นางจิรายุ ฉิมพระราช

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย
ครู โรงเรียนบ้านละลม
ครู โรงเรียนบ้านละลม
ครู โรงเรียนบ้านละลม
ครู โรงเรียนบ้านหนองกก
ครู โรงเรียนบ้านบุกระโทก
ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่
ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน
ครู โรงเรียนบ้านพระ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
ครู โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
ครู โรงเรียนบ้านลุงเขว้า
ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา
ครู โรงเรียนบ้านสระแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านซ่าเลือด
ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน
ครู โรงเรียนบ้านหัวทานบ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านเมืองรัง
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ครู โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่
ครู โรงเรียนวัดหนองนา
ครู โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน
ครู โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
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ที่
91
92
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1
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5
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางปรียนิษฐ์ เจียกโคกกรวด
ครู โรงเรียนบ้านห้วยปอ
นายวุฒิกร คนรู้
ครู โรงเรียนบ้านหนองพลอง
นางพนอ ใคร่กระโทก
ครู โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
นายธนภณ จันทร์แสง
ครู โรงเรียนบ้านกรูด
นายสอาด สันติวงศ์
ครู โรงเรียนโนนตาวิทย์
นางฐิติรัตน์ สุทธารัตน์เมธิน
ครู โรงเรียนเพชรมาตุคลา
นางอรุณ ยศกลาง
ครู โรงเรียนเพชรมาตุคลา
นางประนอม เสงี่ยมโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
นางมณฑิรา สังฆมณี
ครู โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
นางวัลภา คอนงูเหลือม
ครู โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
นายสุรสิทธิ์ เพียรงูเหลือม
ครู โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
นายบัญญัติ ไตรงูเหลือม
ครู โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
นางธนวรรณ ประเวศบุรีรมย์
ครู โรงเรียนวัดสลักได
นางเฉลิมศรี ศุกรินทร์
ครู โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
นายอุทัย พันธ์สวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก
นางสาวราพึง อินทร์ศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
นางสมชิด แสนรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านพระพุทธ
นางสาเนียง นิตย์ด่านกลาง
ครู โรงเรียนบ้านพระพุทธ
นายอนุพันธุ์ อุตสาหกุล
ครู โรงเรียนบ้านพระพุทธ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3
นายปรีชา กาพุฒกลาง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางพิสมัย คาสาริรักษ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นายธวัชชัย อินทวัฒน์วงษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นายธีรนัย อิ่มพรมราช
นิติกรปฏิบัติการ
นายดิฐกร พรหมคุณ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นางพัชรนัทธ์ หาสินทรัพย์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวเศรษฐิยา เปรื่องพิชญาธร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ
นายฐปนนท์ ทองเกิด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน
นายลักษมพงศ์ ด้วงรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านซับเต่า
นายโรจน์ชวิน วีรภัทรชยังกูร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนแสนสุข
นายวีระเดช เดชะคาภู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบุไผ่
นายสมาน ศรีสา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไผ่
นางอุษณิษา ภาสกานนท์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพันธ์สงวน
นายไพโรจน์ เกิดวิชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง
นายถนัด ธเรศพฤฒิกิจ
ผู้อานวยการโรงเรียนจตุคามวิทยาคม

180
ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อ - สกุล
นายพัฒนวงษ์ พุฒนอก
นายไสว ผางสระน้อย
นางจรรยา แผนวิชิต
นางกาญจนา อินทรักษ์
นางรจนา ชัยวงค์
นางธนิษฐา สาวทรัพย์
นายทนงศักดิ์ สายโสภา
นางภาวิณี ราพรรณนิยม
นางสาวมณฑา ดวงแข
นายสมชิด ฮวบกระโทก
นางสุดตา พลค้า
นายบุญธรรม โปร่งสูงเนิน
นางวัฒนา จิตธงไชย
นางชลธิชา วันละพัน
นางเบญจวรรณ พิมพ์โพธิ์กลาง
นางอ้อย หอกกิ่ง
นายเกษม เสียดกิ่ง
นางเยาวลักษณ์ ฉิมณรงค์
นายนิคม บุญใส
นางเบญจา สิทธิวงศ์
นางสาวพรนิภา นิยมเวช
นางสุทัศนี วัฒนาวงศ์ดอน
นางสาวเรวัตร ล่ากระโทก
นางสมสุข สมบัติ
นายสาเริง วงษ์รักษ์
นายอรุณ ขุนแพง
นางแสงจันทร์ เสียงใส
นายอนันต์ พันธุ์เสนีย์
นางนรินทร์ โพธิ์ขุนทด
นางบุญธิดา สารบรรณ
สิบเอกพงษ์พันธ์ บุญญาพิจิตร
นายชูชาติ จามกิ่ง
นางศิริกานต์ ทองเกิด
นางเฉลา ดาษไธสง
นายพิชัย ราชเพ็ชร์

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพนทราย
ผู้อานวยการโรงเรียนอาจวิทยาคาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังหมี
ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา
ครู โรงเรียนครบุรีวิทยา
ครู โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
ครู โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
ครู โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)
ครู โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)
ครู โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
ครู โรงเรียนด่านอุดมวิทยา
ครู โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)
ครู โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย
ครู โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านแชะ
ครู โรงเรียนบ้านไชยวาล
ครู โรงเรียนบ้านไชยวาล
ครู โรงเรียนบ้านซับสะเดา
ครู โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านดู(่ สหราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านดู(่ สหราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง
ครู โรงเรียนบ้านนางเหริญ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
ครู โรงเรียนบ้านบะใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านบุตะโก

181
ที่
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

ชื่อ - สกุล
นางภาณี เนื่องกระโทก
นางพรรณี รักษ์พรมราช
นางไพเราะ ชุ่มกิ่ง
นางหฤทัย ชิตสระน้อย
นางพิชามญชุ์ ภักดีวิไลเกียรติ
นางอุไรวรรณ พุทธรักษา
นางสุภาวรรณ วิลัยลักษณ์
นางจินตนา วัชรวงศ์ทิพย์
นางประนอม พิทักษ์เสนีย์
นางอาภรณ์ พิมพ์พยัคฆ์
นายณพณัฐสรณ์ สิงห์โค
นางสุพพัต ชมภูพวง
นางศันสนีย์ จันทรานนท์
นายสายัณห์ เดชนอก
นางชัญญา ปรีชานนทกุล
นายอุดม วชรานสิน
นางสุรีย์ ฤทธิ์อร่าม
นางเยาวนาจ วิชิตกิ่ง
นายอนุพงศ์ แคร่กระโทก
นางปวีณ์การ รัตอาภา
นายบุญช่วย ระวิงทอง
นางวิลาสิณี ศรีวระสาน
นายเชิดชาย วรรณโก
นายมงคล ธัญญเฉลิม
นายสามารถ องอาจ
นายสัญชัย ช่างสาร
นางบุปผา โข่พิมาย
นางกองเพ็ชร อยู่ปัก
นายราวี อุสุมสารเสวี
นางวนิดา ปลุกปลื้ม
นายณัฐพงศ์ อิสระพัฒนกุล
นายคะนอง ถาดจังหรีด
นายวารสา จ่าพันดุง
นายนิพล หยวกฉิมพลี
นางนิรินทร์ นารถสมบูรณ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านปลายดาบ
ครู โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านพัดทะเล
ครู โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน
ครู โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
ครู โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน
ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านลาเพียก
ครู โรงเรียนบ้านวังหิน
ครู โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา
ครู โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์
ครู โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
ครู โรงเรียนบ้านหนองนมนาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
ครู โรงเรียนบ้านหนองสนวน
ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
ครู โรงเรียนบ้านหนองโสมง
ครู โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านใหญ่
ครู โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
ครู โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร
ครู โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)
ครู โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
ครู โรงเรียนวัดโคกสระน้อย
ครู โรงเรียนวัดพรหมราช

182
ที่
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

ชื่อ - สกุล
นางสมควร เจือสกุล
นายไพฑูรย์ ซินพรมราช
นายสมาน พิศดูพรมราช
นางสาวสุภาพ พลสว่าง
นายจานอง แรมสระน้อย
นางสาวสุขพัฒน์กาญจน์ สกลจะโปะ
นายประสงค์ กะการดี
นางพรทิพย์ เหาะสูงเนิน
นางลออทิพย์ เลาประเสริฐสุข
นางอานวย ทับจะบก

ตำแหน่ง - สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 4
นายถวิล อรัญเวศ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายพัฒน์ มาสุข
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นางมาลี อังคุณานุวัติ
ศึกษานิเทศก์
นางธัญรดี เบ็ญจวิไลกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสอยดาว
นางศันสนีย์ พิมแพง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหมาก
นายพิสิษฐ์ วรศาสตร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์
นายทรงพล ฐานวิสัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
นายปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
นายสุวันชัย ปานอุบล
ผู้อานวยการโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
นายนคร ขันธสม
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลาตะคอง 1
นายบุญลอง คนรู้
ผู้อานวยการโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520
นายวิชาญ ผิวสาอางค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่
นายเพียรชัย อุ่นศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านซับน้อย
นายวิทยา พันธุ์แก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร)
นางฐิติพร จันทร์นวล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์)
นายชาตรี ดวงแจ่มใส
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง
นายมงคล พวงมาลี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหินเพิง
นายชูยศ พยุงสุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนสันติพัฒนา
นายประสิทธิ์ ขันโคกกรวด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุดชิก (รัชชุศิริอนุกูล)
นายสัจจา กอบัวแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม
นายสมคิด พินิจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองตะแบก
นายสมศักดิ์ สมณะ
ครู โรงเรียนบ้านวังไทร
นางวันดี เกี้ยวสูงเนิน
ครู โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์
นางประทินทิพย์ แสงทะมาต
ครู โรงเรียนบ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)

ครู โรงเรียนวัดพรหมราช
ครู โรงเรียนวัดพรหมราช
ครู โรงเรียนวัดพรหมราช
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี
ครู โรงเรียนวัดโพนทราย
ครู โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม
ครู โรงเรียนวัดหลุมข้าว
ครู โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม
ครู โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
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ที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ชื่อ - สกุล
นางเกษแก้ว พลฉิม
นางพิศมัย เชาว์วัลลิ์
นางสาวสมจิต จันจุฬา
นางพรทิพย์ พงศ์เลิศโกศล
นางมัชฌิมา สิงหะแสนยาพงษ์
นางศิริพร แรงสูงเนิน
นายสุมิตต์ อินทร์สว่าง
นางวิลาสินี โดนหมั้น
นางวราพร คาจะโปะ
นางสาวจินตนา จิตรมนตรี
นางเรณู ปรางค์ชัยเวศน์
นางสายม่าน สุภิมารส
นางสุกัญญา มรกต
นางพยอม บูรณะ
นางศรัณยพร ชัยวิทูอนุกูล
นางอุบล พรหมสูตร
นางรัตนา ศรีจาปา
นางสุทิน วิวัฒน์วรรธนะ
นางสุภา เชื้อสูงเนิน
นางบาเพ็ญ เผือกสาลีวงศ์
นายเจนพจน์ ยกบัตร
นางฐานิต สิงหเศรษฐกิจ
นายวิชิต ทองโคกกรวด
นายบารุง ใหญ่สูงเนิน
นางยุภา ปลิวจันทึก
ว่าที่ร้อยตรีหิรัญย์ ศรีสมบัติ
นางสาวซ้อนกลิ่น แหยมจันทึก
นางสุวรรณี พันธุ์งาม
นางพัชรา จันทวงค์
นางทองปลูก เทพทอง
นางกาญจนา พวงมาลี
นางจิราพร โสรีกุล
นางวิไลวรรณ จิตรติพรสวรรค์
นางวรัทยา สิทธิกลม
นางเฉลิมศรี หงษ์สูงเนิน

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านทะเล (เสมาประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
ครู โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
ครู โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านส้มกบงาม
ครู โรงเรียนบ้านสลักใด
ครู โรงเรียนบ้านโนนสง่า
ครู โรงเรียนบ้านซับชุมพล
ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
ครู โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
ครู โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
ครู โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านบุใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านวังรางน้อย
ครู โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม
ครู โรงเรียนบ้านหนองห่าน (ประชาสามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านปางโก
ครู โรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านนากลาง
ครู โรงเรียนพรพิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
ครู โรงเรียนหนองน้าขุ่น
ครู โรงเรียนหนองน้าขุ่น
ครู โรงเรียนบ้านวังไทร
ครู โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านหินเพิง
ครู โรงเรียนบ้านบุ่งเตย
ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1)
ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1)
ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1)

184
ที่
60
61
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
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94

ชื่อ - สกุล
นางอุไร พุ่มวันเพ็ญ
นางดวงฤดี โพธิสาร
นางนิชาภา ปรีดาชัชวาล
นางวราภรณ์ งึมกระโทก
นางพิศพร อินทร์สว่าง
นางนิสา มิ่งโสภา
นางสุดาวรรณ ธูปแท้
นางอารี ครองเคหา
นางสมร ศรีอุทัย
นางจรรยา ติดตารัมย์
นางอัมพร ยิ้มแย้ม
นางครองทรัพย์ จาปาหอม
นางรัชนี จันทวิญญูรักษ์
นางนันทยา ทองตัน
นายพงษ์ลัดดา ชัยวิเชียร
นางวันทนา เผือกผาสุข
นางปรัชญาภรณ์ สวาทกลาง
นายสุวิทย์ แสงบารุง
นางบุบผา พยัคฆ์กุล
นางพัชนิกานต์ ต้นสาลี
นางเกษแก้ว รับขวัญ
นายอดุลย์ หมื่นแสน
นางศิริพรรณ สุวรรณศรี
นายอนิโรจน์ คุ้มสวัสดิ์
นางสาวน้อม เจียมสูงเนิน
นางพยุงศรี เพียงกระโทก
นางบัณฑิต เกยสูงเนิน
นางสาวสมพร ฟุ้งเฟื่อง
นางกฤษณา วรรณโกษิตย์
นางมัณทนา ดีมงคล
นางบังอร เพียซ้าย
นางพาณี แก้วบุตรา
นางพรรณี ก่าทอง
นางแววมณี นิลเชษฐ์
นางรัชนีบูลย์ ทองแย้ม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1)
ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1)
ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1)
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
ครู โรงเรียนโค้งยางวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านปรางคล้า
ครู โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง
ครู โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านหนองเบน
ครู โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
ครู โรงเรียนบ้านปรางคล้า
ครู โรงเรียนหนองน้าขุ่น
ครู โรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านป่าไผ่
ครู โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
ครู โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
ครู โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
ครู โรงเรียนสระน้าใสวิทยา
ครู โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลาตะคอง 4
ครู โรงเรียนวัดกุดเวียน
ครู โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่
ครู โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี
ครู โรงเรียนเสมาวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง
ครู โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านทะเล (เสมาประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านหัวป้าง
ครู โรงเรียนบ้านแก่นท้าว (อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210
ครู โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210
ครู โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210
ครู โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม

185
ที่
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

ชื่อ - สกุล
นางพชรมน เทียนทอง
นางนฤพร ยงสูงเนิน
นางนัฐกาญจน์ จันทอง
นายสุเทพ มงคลมิตร์
นายธเนศ ธรรมจารย์
นางขนิษฐา ธรรมจารย์
นายสุพจน์ เจ็กจันทึก
นายสันทิฎ เนียมโคกสูง
นางสุวัชรา ชลอาวาส
นางสาวเตือนใจ ดีสูงเนิน
นางณฐพร ทัดเที่ยง
นายอมรินทร์ ภักดี
นางเปรมฤดี ชื่นบุญ
นางสาวอาไพ ปานสูงเนิน
นายชนาธิป พูลมา
นางพชรพร ศรวิโรจน์
นางสาวจงรักษ์ คามาตย์
นายสูงศักดิ์ แผ้วสูงเนิน
นางปฐมาภรณ์ กุลลา
นางสาวสิริกัญญา เพ็งสูงเนิน
นายจาเริญ ปัดโต
นางลดาวัลย์ ทอนสูงเนิน
นายระเด่น เพ็งนวม
นางจินตนาพร ปิติกะวงศ์
นางปราณีต ชะเอม
นายสุชาติ ทองถนอม
นางรัตติกาล ทับขุนทด
นางฐานิตา วงษา
นางสาวกาญจนวรรณ ปิ่นแก้ว
นางสิริกุล สุระโส
นางอุ่นเรือน โพธิ์นคร
สิบเอกสกนธ์ คุ้มทวี
นางระวีภัสสร บัวทอง
นายมนูญ เหนียวจันทึก

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม
ครู โรงเรียนบ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านหินเพิง
ครู โรงเรียนบ้านลาทองหลาง
ครู โรงเรียนบ้านลาทองหลาง
ครู โรงเรียนโนนค่าวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว
ครู โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง
ครู โรงเรียนบ้านกุดชะนวน
ครู โรงเรียนโนนค่าวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านนากลาง
ครู โรงเรียนบ้านดอนเมือง
ครู โรงเรียนบ้านถนนคด
ครู โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านบุตาสง
ครู โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1
ครู โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านบุ่งเตย
ครู โรงเรียนโค้งยางวิทยา
ครู โรงเรียนวัดกลางดง
ครู โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่
ครู โรงเรียนบ้านมะค่างาม
ครู โรงเรียนบ้านป่าไผ่
ครู โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านสอยดาว
ครู โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านซับน้อย
ครู โรงเรียนบ้านบ่อทอง
ครู โรงเรียนประชารัฐวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนประดู่
ครู โรงเรียนบ้านบุใหญ่
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ที่
129
130
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7
8
9
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14
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางรัชนีพร พันธุ์ดี
คร โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
นางสุมาลี หฤทัย
ครู โรงเรียนชินวงค์อุปถัมภ์
นางชุลีกร เขตสูงเนิน
ครู โรงเรียนเจ.ซี.โคราชอนุสรณ์
นางสุนีย์ เพ็งทับ
ครู โรงเรียนบ้านโศกน้อย
นางสิริอาภา วิวัฒน์
ครู โรงเรียนวัดบันไดม้า
นายเฉลิมพรรษ์ ยอดสุรินทร์
ครู โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม
นางจันทร์เพ็ง กิ่งแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านซับน้อย
นางอรกช ทรัพย์ศิริ
ครู โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
นางจินตนา จิณารักษ์
ครู โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์
นางสุภาพ พลดงนอก
ครู โรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร)
นางนาถวดี โนนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ
นายอุดม โหรา
ครู โรงเรียนบ้านวังไทร
นางนิภา สองจันทึก
ครู โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5
นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางอัจฉริยาพร วัชรวิทยานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางวิภา นาจาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นายมงคล ท่วมกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
นายจักรภพ กระจ่างกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังโป่ง
นายบุญเหลือ ทาไธสง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง
นายรัศมี พรหมณี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนเต็ง
นายศรัณย์ แตรสังข์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฝายโบสถ์
นายถนอม ชุ่มพุทรา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ
นางสาววารุนันท์ บังสันเทียะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
นายสายัณห์ คุขุนทด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
นายปราโมทย์ มีทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
นางสุพิชฌาย์ นาคะดารงวรรณ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์
นายอิสระ ไชยโคตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านด่านกรงกราง
นายสวรรค์ สถิรภัทรพร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านซินหนองเขวา
นายศุภกิตติ์ จงจัดกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
นายกระจ่าง หอมขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสาโรง
นายเมธี ดวงจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกระบือ
นายเกษม เกณฑ์ขุนทด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสานักตะคร้อ
นายวัฒน์ฐนันท์ เจริญสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเจริญผล
นายจาลอง ไวยขุนทด
ผู้อานวยการโรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2)
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23
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43
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54
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ชื่อ - สกุล
นายจาลอง พนมชัย
นายวิฑูรย์ โคตรโยธา
นายอนิรุทธ์ พรหมทอง
นายธัญพัฒน์ นันทัชพรพงศ์
นางสาวแสงจันทร์ ช่างสาน
นางสุจินตนา เตียนสูงเนิน
นางอุษา ถ้าแก้ว
นายดวง พลชิงชัย
นางวิภาษณีย์ ดิษณะ
นางละมุล พันธุ์สมบัติ
นางสาวอรรณพ ฐานวิเศษ
นางจานงลักษณ์ นาคขุนทด
นางยุภาณี ศิลปะ
นางนภาพร แรมสูงเนิน
นางกิ่งเพชร วารี
นางสุกัญญา รัตนแสง
นางสาวกฤษณา พัฒมะณี
นางมนต์ชิต ทิพย์สันเทียะ
นางงามตา ขอผลกลาง
นางพวงรัตน์ วิทยสัมพันธ์
นายเสงี่ยม ภิรมย์ชม
นายนรา หนาดทอง
นายบัญชา ปังศรีวงศ์
นายชวลิต ผ่องสอาด
นางสาวรัชนีภรณ์ อยู่สีมารักษ์
นางลาพอง จันทร์เรือง
นางจันทรา สัจจะจิรโรจน์
นางสาวปรียานุช สังข์ด่านจาก
นายภูบุญ หวังภูกลาง
นางมยุภัทร บนภัทรวรรษ
นายทนงศักดิ์ เพ็งกลาง
นางหวานใจ แจ่มแสง
นายมงคล มีสุข
นางจิราภรณ์ ยินขุนทด
นายทัศนา ทองถนอม

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทานบพัฒนา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)
ครู โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด
ครู โรงเรียนบ้านโนน
ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้าฉ่าสามัคคี
ครู โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
ครู โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
ครู โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านโนนตาล
ครู โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านกุมพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านโคกแขวน
ครู โรงเรียนบ้านโคกแขวน
ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวง
ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวง
ครู โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
ครู โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
ครู โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
ครู โรงเรียนบ้านหนองจาน
ครู โรงเรียนบ้านหนุก
ครู โรงเรียนบ้านหนุก
ครู โรงเรียนบ้านหนุก
ครู โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านโนนผักชี
ครู โรงเรียนบ้านคูเมือง
ครู โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
ครู โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
ครู โรงเรียนบ้านโนนระเวียง
ครู โรงเรียนบ้านเมืองตะโก
ครู โรงเรียนบ้านห้วย
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้
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60
61
62
63
64
65
66
67
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69
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77
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80
81
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91

ชื่อ - สกุล
นางสุจิตรา คูณขุนทด
นางอุทัย กวดขุนทด
นางสุกัญญา บุญเรืองเศษ
นางเสาวคนธ์ กิตติพิชญางกูร
นายมาโนช ภูมิโคกรักษ์
นางพัชณี คมพยัคฆ์
นายเสวก โสลาภา
นางสุนิศา การกสิขวิธี
นายพิมล สุยะดุก
นางรัตนา เรียงสันเทียะ
นางเครือวัลย์ วงษ์มณี
นางจิราพร พระจอหอ
นางเจียมใจ เสียนขุนทด
นางมานิตย์ สุมขุนทด
นายอรรณพ อุรีรัมย์
นายเกษมศักดิ์ เจียงพุดซา
นางสุมิตรา ขจรกิตติปัญญา
นายนิพนธ์ นิลขันธ์
นายชาญชัย เชิดเพชรรัตน์
นายก้าม ธงสันเทียะ
นางพิริยาภรณ์ แดมขุนทด
นางรัตนา ศิริปริญญานันต์
นางรัชนี บัวทองผุด
นางจรีรัตน์ คูณขุนทด
นางวารี ขอสูงเนิน
นายเฉลียว ถนอมพุทธา
นายประสพ ศิลปชัย
นางสุวลี นาคเจริญ
นายเสกสรร คอกขุนทด
นางสาวเผ่าทิพย์ ศิริกริชสีมา
นางเรวดี กองคา
นางมานะ ชาญจะโปะ
นายสุเทพ มุงขุนทด
นางเนาวรัตน์ แก้วสุรินทร์
นายวัชระ ศิลป์ประเสริฐ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย
ครู โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย
ครู โรงเรียนบ้านสระพัง
ครู โรงเรียนวัดบ้านกลาง
ครู โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านปราสาท
ครู โรงเรียนบ้านป่ารังงาม
ครู โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง
ครู โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
ครู โรงเรียนบ้านพระขามสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบง
ครู โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)
ครู โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม)
ครู โรงเรียนบ้านเกาะลอย
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัน
ครู โรงเรียนบ้านหินลาด
ครู โรงเรียนบ้านคลองแค
ครู โรงเรียนบ้านโนนเต็ง
ครู โรงเรียนบ้านโนนเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร
ครู โรงเรียนบ้านแปรง
ครู โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์
ครู โรงเรียนบ้านดอน
ครู โรงเรียนบ้านพันชนะ
ครู โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านหาญ
ครู โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
ครู โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
ครู โรงเรียนด่านขุนทด
ครู โรงเรียนด่านขุนทด
ครู โรงเรียนบ้านจาน
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ชื่อ - สกุล
นางพรทิพย์ สนธิสัมพันธ์
นายสายัณห์ ซาสันเทียะ
นางวาสนา สถิรภัทรพร
นางสมัคร ศรีเนาวรัตน์
นางสุภาภรณ์ เปล่งงูเหลือม
นางญาธิป ธนเทพธราดล
นางสิริญา เกรียงธนกุล
นางสุภาพร แตงอยู่
นายมานะ ดุงสูงเนิน
ว่าที่ร้อยตรีบุญเรือง บารุงเกาะ
นายบุญธรรม งีสันเทียะ
นางกฤษณา ทวดสุวรรณ์
นางเพลินใจ คมสันเทียะ
นางสมพิศ วีระประดิษฐ์
นายชาญ สุวรรณโชติ
นางปราณี ขาวขา
นางชุลีวรรณ รุจาคม
นางสมปอง เชื่องสุวรรณ
นางณัฐชา ชอบสูงเนิน
นางสุวิมล มรกต
นางชมนาท รชตะภูวินทร์
นางกนกวรรณ บุญธรรม
นางนงลักษณ์ ไพลกลาง
นางวรรณา เม่นนิ่ม
นางอุบล ชนะภัย
นางประนอม รักษากุล
นายสุเทพ ลือนาม
นางประภา ธีรวัฒนะ
นางรจนา จันทรวิวัฒน์
นางมัณฑนา แพทย์เกาะ
นายประยูร เปียสันเทียะ
นางลาพวน มอมขุนทด
นายศิรศักดิ์ เกณขุนทด
นางสุวรรณ์ เกณฑ์ขุนทด
นายมานิตย์ กวดขุนทด

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านนา
ครู โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
ครู โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
ครู โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง
ครู โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง
ครู โรงเรียนโนนไทย
ครู โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง
ครู โรงเรียนศิริบ้านไร่
ครู โรงเรียนศิริบ้านไร่
ครู โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี
ครู โรงเรียนดอนน้าใสวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา
ครู โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านหนองดุม
ครู โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
ครู โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
ครู โรงเรียนบ้านทรงธรรม
ครู โรงเรียนบ้านนารายณ์
ครู โรงเรียนบ้านนารายณ์
ครู โรงเรียนบ้านนารายณ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกกระบือ
ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
ครู โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
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ชื่อ - สกุล
นางรุ่งนภา กุหลาบ
นางสาวประคอง ยอดปรางค์
นายวิเชียร เที่ยงตรง
นายสาคัญ จงโกเย็น
นางนงเยาว์ จงโกเย็น
นางโชติกา มียิ่ง
นางจารุรัตน์ ชาติวัฒนสุคนธ์
นางวิจัย โพธิปัญญา
นายวิทยาธร นรินทร์
นางกัญชพร แกดสันเทียะ
นางมาลี พัดกระจ่าง
นางสินีนาฎ สีม่วง
นางทัศนีย์ ภักดี
นางสุดา สุจริยา
นายสมพงษ์ สุทธกุล
นายเมธ หงษ์ทอง
นายปรีชา สีม่วง
นายบาเพ็ญ ศรีวัฒนพันธุ์
นางสมทรง พนมชัย
นางพวงเพชร ฝ้ายโคกสูง
นางสริยา สายบุญลี
นายวิเศษ แนบสันเทียะ
นางอุไร โชมขุนทด
นายสุเทพ ม่วงจันอัด

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหิงห้อย
ครู โรงเรียนบ้านสะพานหิน
ครู โรงเรียนบ้านสานักตะคร้อ
ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
ครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรรัฐประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรรัฐประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรรัฐประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรรัฐประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรรัฐประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนสระพระขมาดไพร
ครู โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร
ครู โรงเรียนบ้านทองหลาง
ครู โรงเรียนกุดตาดา (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนกุดตาดา (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนกุดตาดา (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย
ครู โรงเรียนบ้านทานบพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้
ครู โรงเรียนบ้านมาบกราด
ครู โรงเรียนบ้านบุเขว้า

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๖
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายสุรพงษ์ อาสาวุธ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นายอิศรานุวัฒน์ วังหอม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองโคบาล
นายไกรจักร ศรีศักดิ์นอก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง
นายพงศ์พิพัฒน์ ประถมพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนปริยัติไพศาล
นายเอกภาพ ค้ามีผล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง
นายไตรภพ สุวรรณัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนแร้ง
นายประยูร มีชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง
นายวสันติ์ อดิศักดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง
นายธนชัย รัตนมาลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
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ที่
ชื่อ - สกุล
11 นายศุภวัฒน์ กลิ่นจันทน์
12 นายเจริญ วรนาถนฤมล
13 นายสมัย เรืองศักดิ์
14 นายอิสรพงฐ์ พันธ์สิงสอน
15 นางเยาวภา ชาวสามทอง
16 นางถนอมศรี ฤทธิ์ไธสง
17 นายทวีศักดิ์ วิเศษภักดี
18 นายชัชวาลย์ ยอดมั่น
19 นางแสงเทียน ฤทธิ์นอก
20 นางสมปอง ชัยภัย

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านโนนรัง
ครู โรงเรียนบ้านอุทัยทอง
ครู โรงเรียนบ้านอุทัยทอง
ครู โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ครู โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ครู โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
21 นางอัญธิภา จันทีนอก
22 นางสุวลักษณ์ เฉวียงหงส์
ครู โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
23 นางสมร อุทกัง
ครู โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
ครู โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
24 นางสุภัทรินทร์ วงศา
ครู โรงเรียนบ้านหัวหนอง
25 นางเสาวนีย์ พรหมมา
26 นางรวิวรรณ พวงสมบัติ
ครู โรงเรียนบ้านปอบิด
27 นางนาฎสุดา พงษ์ศิริจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านเมืองคง
28 นางจินตภาพันธ์ สวงโทโชติบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองคง
ครู โรงเรียนบ้านเมืองคง
29 นายฤทธิ์ มาตบัณดิษฐ
30 นางสาวเพ็ญผกา บัววิชัยศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ
31 นางสาวสุภา บุญรอด
ครู โรงเรียนบ้านตะโกโคก
ครู โรงเรียนปริยัติไพศาล
32 นางทองพูน ตั้งไพโรจน์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวัด
33 นางเพ็ญโฉม จั่นโพล้ง
34 นางชุติอร ราชตราชู
ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4)
35 นายสุรินทร์ อัครเกียรติศักดิ์
ครู โรงเรียนบ้านตะโก
ครู โรงเรียนบ้านทัพมะขาม
36 นางจีระ เกิดไพร
ครู โรงเรียนบ้านประคา
37 นางประเสริฐศรี ทองเพชร
38 นายวุฒิไกร แก้วมิ่ง
ครู โรงเรียนบ้านประคา
39 นางส้มลิ้ม แผลงนอก
ครู โรงเรียนบ้านปรางค์
ครู โรงเรียนบ้านปรางค์
40 นายบรรหาร ศิริปรางค์นาคร
ครู โรงเรียนบ้านปรางค์
41 นางพิบูลย์สุข ศิริปรางค์นาคร
42 นางสมพร ประโพธิง
ครู โรงเรียนบ้านปรางค์
43 นางสุภาพร จิตรักษา
ครู โรงเรียนบ้านเก่าค้อ
ครู โรงเรียนบ้านโจด
44 นางสาวราพึง เจริญสุข
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย
45 นายถาวร ทาคาม
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ที่
ชื่อ - สกุล
46 นางจันทร์ศิริ บัวผัน
47 นางทิพวรรณ เกิดศรีทอง
48 นางนัชรินทร์ เซ็นกลาง
49 นายเที่ยง ถ้ากลาง
50 นายทวีป ศรีสุวรรณโณ
51 นางกมลรัตน์ คุ้มกลาง
52 นางสุวคนธ์ จงนอก
53 นางสาเนียง ขันชัยภูมิ
54 นายเสน่ห์ ศิริเวช
55 นางสิรินทรา วงเวียน
56 นางสาวประสงค์ นาสะอาด
57 นางกรรณิการ์ ศรีโยธา
58 นางสาคร ศรีสุวรรณ
59 นางดรุวรรณ ศรีศุภร
60 นายทนงศักดิ์ พลดงนอก
61 นายสืบศักดิ์ ทัพหลวง
62 นางนิกร สีสุดทา
63 นางณิชาดา บุญสิทธิ์
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

นายจันทร์ดี สีทา
นางสุภาพ จิวเมือง
นายเดชา ศรีประภาพงศ์
นางกวินนาถ พิพัฒนธร
นางพรพักตร์ ปัตตาเทศา
นางผ่องพิศ จุทนัน
นางสุนิทรา พลยางนอก
นางกุหลาบ แสงนอก
นายปกรณ์ วัดทุ่งใหญ่
นายเข็มทิศ นิราราช
นางปิยพร ทองภู
นางสุภาพ นวลพลกรัง
นางสาริศา ขาโพธิ์
นางสาวพรจรินทร์ การนา
นางภัทรารัตน์ มาเหง่า
นางประคอง เคล้าเคลีย
นางสาวสายยุทธ ชิดชัยภูมิ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย
ครู โรงเรียนบ้านตากิ่ม
ครู โรงเรียนบ้านโนนเต็ง
ครู โรงเรียนห้วยไหวัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านกู่
ครู โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
ครู โรงเรียนบ้านเสมา
ครู โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย
ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง
ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
ครู โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านหันดอนดู่ (วิจิตรอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา
ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
ครู โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘
ครู โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม
ครู โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านโคกสี
ครู โรงเรียนบ้านดงบัง
ครู โรงเรียนบ้านดอนคนทา
ครู โรงเรียนบ้านดอนคนทา
ครู โรงเรียนบ้านด่านช้าง
ครู โรงเรียนบ้านด่านช้าง
ครู โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
ครู โรงเรียนบ้านคูขาด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
ครู โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
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ที่
ชื่อ - สกุล
81 นายพงษ์ศักดิ์ รวมกลาง
82 นางจารุนันท์ วิทยานุวัฒน์
83 นางศิริทรัพย์ ขาวดี
84 นายราเชนทร์ พรประสิทธิ์
85 นายวิมล วงษ์ชมภู
86 นายสุวิทย์ บุญเจริญ
87 นางดารา พันธ์ทอง
88 นางอุษณี แก้วคูนอก
89 นางพวงมณี บุญค้า
90 นางกุศล พร้อมจิตต์
91 นายวิวัฒนากร พิมพ์มนต์
92 นายประพนธ์ การค้า
93 นายสาเนียง ปะจะเน
94 นางวีรภา สุราษฎร์
95 นางน้าค้าง ประกิละสังข์
96 นายพนม เจริญชีพ
97 นายประนอม สงนอก
98 นางสมจิตร บุญศักดิ์
99 นางทัศนีย์ ช่วยงาน
100 นางอมรรัตน์ กุมลาชัย
101 นางยุวดี ณ วิชา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
ครู โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย
ครู โรงเรียนบ้านหนองคอม
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
ครู โรงเรียนบ้านหลุบกุง
ครู โรงเรียนบ้านคึมมะอุ
ครู โรงเรียนบ้านฝาผนัง
ครู โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด
ครู โรงเรียนบ้านหินแห่
ครู โรงเรียนบ้านหินแห่
ครู โรงเรียนบ้านหินแห่
ครู โรงเรียนบ้านหินแห่
ครู โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่
ครู โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่
ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
ครู โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา
ครู โรงเรียนวัดบ้านมะค่า

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7
นางสมพิศ บัณฑิต
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นายอนุรักษ์ ปุราโน
ศึกษานิเทศก์
นายวิรัส ภูบุญศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพุทรา
นายอานวย ดงนอก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสาพะเนียง
นายชัยวัตร เลิศนา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ
นายจักรพัฒน์ พรมศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี
นายพร้อม นาสวาสดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
นายทองรวม สถิตย์พงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนยาว
นายบุญธรรม สียางนอก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหันเตย
นายอารมณ์ วัดไธสง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านตาแย
นายธนา สะลิวรรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองจากวิทยา
นายสมบัติ วรรณา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา
นายวิชิต วงคาจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล
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ที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อ - สกุล
นายประทวน ด่านแก้ว
นายบุญศรี แสนคา
นายณรงค์ ถนัดค้า
นายธีรวุฒิ เอื้อสุวรรณ
นางณัฐพร พันธ์รักษา
นายผจญ ขยันงาน
นายวิเชียร ขุนภักดี
นายเพชร กล้าหาญ
นายมงคล สาสีดา
นายสฤษดิ์ มลาศรี
นายถนอม วรรณพงศ์เจริญ
นายจารุกิตติ์ ธีรคุณัญญา
นางสุวรรณา อินกลาง
นางสุรีรัตน์ สถิตย์พงษ์
นางพรรณิภา แก้วไพทูรย์
นางสาวจิระพรรณ แก้วดอนรี
นางสาวสมควร คูเจริญไพบูลย์
นางพัชรินทร์ บุญเรือน
นางสาวมณฑา มั่งมีผล
นางชลธิชา นิลวรรณ
นางสมรวดี ฤทธิทิศ
นายสุรัตน์ หุปกา
นางบังอร พรมมิราช
นางอุไร ศิริหล่อ
นางทิพย์วารินทร์ สินขุนทด
นางลมัย พนมใส
นางเรวดี ทองอยู่
นางสมจิตร ปัญญาสิทธิ์
นางประเทืองศรี ปินะพัง
นางเทียมจันทร์ ปุราสะเก
นายเมธินทร์ ทบวอร์
นายปรีชา พิชพรม
นายพลูศักดิ์ เฟื่องสุวรรณ
นางศิริลักษณ์ สุวิชชานนท์
นางวรรณิดา บุญมา

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังน้า
ผู้อานวยโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกล้วย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขามใต้
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านประสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนโนนขุยสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลุงประดู่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์สโมสร
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลุงตามัน
ครู โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ครู โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ครู โรงเรียนบ้านโนนตาเถร
ครู โรงเรียนบ้านโนนตาเถร
ครู โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
ครู โรงเรียนบ้านดอนยาว
ครู โรงเรียนบ้านดอนยาว
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
ครู โรงเรียนบ้านเตยกระโตน
ครู โรงเรียนชุมชนประทาย
ครู โรงเรียนชุมชนประทาย
ครู โรงเรียนชุมชนประทาย
ครู โรงเรียนชุมชนประทาย
ครู โรงเรียนดอนมัน
ครู โรงเรียนสระประดู่
ครู โรงเรียนปราสาทหินนางรา
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
ครู โรงเรียนบ้านประทาย
ครู โรงเรียนบ้านประทาย
ครู โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย
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ชื่อ - สกุล
นายกิตติพงษ์ ธรรมไธสง
นายสุรชัย สกุลพอง
นางจันทร์เพ็ญ ยอดสง่า
นายสุพรรณ พลยางนอก
นายวินัย ศรีทรัพย์
นายชัยรัตน์ สังฆมณี
นางอ่อนอรุณ นามคา
นางเรืองรอง คงประฐา
นางขันทอง แฝงเดชา
นายทศพล แสนศรี
นายสมศักดิ์ ช้างน้า
นางเทียมจันทร์ แก้วยอด
นางสมสวย ชานาญรบ
นางสาวศรีจันทร์ อัครปทุม
นางถาวร จงเพียร
นางโฉมสวย ขวัญมา
นางสุชีวิน ศรีแก้ว
นายคามูล พนมใส
นางระเบียบ โกสีย์รัตนาภิบาล
นางเพลินจิตร คมขา
นายกฤษนะ ศรีละบุตร
นางหวานอ้อย พันธ์โพธิ์กลาง
นางศรินทร์ เที่ยงคุณ
นางพิกุล หมื่นไธสง
นายชัยณรงค์ ไชยเทพา
นายเพ็ญพจน์ อาไธสง
นางกาญจนา บุญเลิศกนกพล
นายอานวย เชื้อนิด
ว่าที่ร้อยตรีพรเฉลิม เคลิ้มกระโทก
นายบรรจบ วิชัยวัฒนา
นายประสาท ตรีศร
นายวิจิตร ชานิกล้า
นายฉลอง โมเหล็ก
นางวลัยพรรณ เพ็ชรสุ่ม
นายอนันต์ พรมจอหอ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองกก
ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
ครู โรงเรียนบ้านตลาดไทร
ครู โรงเรียนบ้านตลาดไทร
ครู โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา
ครู โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
ครู โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
ครู โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง
ครู โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบารุง)
ครู โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบารุง)
ครู โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
ครู โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
ครู โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา
ครู โรงเรียนท่าเรือวิทยา
ครู โรงเรียนท่าเรือวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา
ครู โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา
ครู โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม
ครู โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
ครู โรงเรียนชุมชนลาทะเมนชัยศึกษา
ครู โรงเรียนบ้านโสกดู่
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
ครู โรงเรียนบ้านลาทะเมนชัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านไพล
ครู โรงเรียนบ้านไพล
ครู โรงเรียนกุลโน
ครู โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์
ครู โรงเรียนจารย์ตารา
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ชื่อ - สกุล
นายชลิต ขาวสุข
นายประวิทย์ หะริตา
นางวันเพ็ญ การค้า
นางแสวง มินพิมาย
นางพิมพันธุ์ ฟุ้งพิมาย
นายอรุณ วิมานะ
นางสารวย พะนา
นางกาญจนา กึนพันธ์
นางนันทิยา มานะดี
นางปิยะพรรณ บุญชุ่ม
นางสุธามสินี วรโชติวาทินทร์
นายสมมาตย์ แกล้วกล้า
นางสมพร วชิระฟูกุล
นางปราณีต แกล้วกล้า
นายธารง วัชรพาณิชย์
นางณัฎฐา ประทุมเมศ
นางสุมาลี โพธิ์กุล
นางเกษร อุตรดิษฐ์
นางชูชื่น แก่นนอก
นางนิ่มนวล ชูจันทึก
นายเจริญทรัพย์ ขอบพิมาย
นางสาวสมหวัง ศิริถิรสกุล
นางสุพิน เมียมขุนทด
นายประสิทธิ์ ตรีสันเทียะ
นางสาเริง เงาโพธิ์
นางมาลี ศิลป์สาคร
นายธีระวัฒน์ โตนดไธสง
นางพจนีย์ ปุมพิมาย
นายเสนอ คาภิมูล
นายธนเสฏฐ์ เดชบุญจิรวิทย์
นางอรุณ แพะขุนทด
นางสุพัตรา อมรสิริเมธาวี
นางกัลยา แสนรังค์
นางอุไร ฉายพิมาย
นางวรรณวิมล วิภาดา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านท่าหลวง
ครู โรงเรียนมะค่าสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านเตยประชาบารุง
ครู โรงเรียนบ้านเตยประชาบารุง
ครู โรงเรียนบ้านดอนแซะ
ครู โรงเรียนบ้านดอนแซะ
ครู โรงเรียนบ้านดอนแซะ
ครู โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
ครู โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
ครู โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
ครู โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
ครู โรงเรียนราษฎร์สโมสร
ครู โรงเรียนราษฎร์สโมสร
ครู โรงเรียนราษฎร์สโมสร
ครู โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
ครู โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ"
ครู โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ"
ครู โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ"
ครู โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
ครู โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง
ครู โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง
ครู โรงเรียนบ้านลุงตามัน
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
ครู โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
ครู โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก
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ชื่อ - สกุล
นางจาเนียร นาอ้อม
นางฉวีวรรณ พัฒนกุล
นายทศพล เศรษฐโชติ
นางดาวรุ่ง ฉาไธสง
นางศิรินญารัตน์ กล่าสุข
นายวีระพงษ์ ศิริชาติ
นางสมจิต ทองแดง
นางสาวพัชรินทร์ ยาพิมาย
นายบุญพร้อม อาจสามารถ
นางกาญจนา ทองวิเศษ
นางสัมฤทธิ์ น้อมกลาง
นางกัณหา เพ็ญสุข
นางสุพรรณี พลค้า
นางยุพิณ กรพิมาย
นายมานิตย์ พรร่มโพธิ์
นายจรูญ สีม่วงงาม
นางศิริวรรณ พรร่มโพธิ์
นางบุญชู เถื่อนกลาง
นางกุหลาบ โตน้า
นางศรินยา คุณาจารย์

ตำแหน่ง - สังกัด

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก
ครู โรงเรียนบ้านพุทรา
ครู โรงเรียนบ้านศาลา
ครู โรงเรียนบ้านโคกขาม (นาคพัฒนา)
ครู โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค
ครู โรงเรียนเพชรหนองขาม
ครู โรงเรียนเพชรหนองขาม
ครู โรงเรียนเพชรหนองขาม
ครู โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวคา
ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา
ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา
นางเพชรรัตน์ ขาวละออ ธะนะปรีดากุล ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา
นางลาพาด กุพันธุ์
ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา
นางชลธิชา ผลาทิพย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี
นางสุณิสา ปักการะนัง
ครู โรงเรียนบ้านละโว้
นางสาวลาพวล สิงอุดม
ครู โรงเรียนบ้านละโว้
นางวรรณภรณ์ บาตรโพธิ์
ครู โรงเรียนพิกุลทอง
นางภัชรินธร ขวัญมา
ครู โรงเรียนวัดโชติการาม
นางบังอร เสริมสุข
ครู โรงเรียนหนองบัวรี (ราษฎร์อุทิศ)
นางประทุมมา ปานจิต
ครู โรงเรียนบ้านยางวิทยา
นางชุมพร ตะคอนรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านประสุข
นางปราณีตศรี ลาภยิ่งยง
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)
นางจีราวัฒน์ ศรีวัฒนยา
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)
นายศุภชัย มีสมบัติประเสริฐ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)
นางนัยรัตน์ วุฒิพงศ์กุลยศ
ครู โรงเรียนบ้านดอนลาดวน
นายสมพิศ พานไหม
ครู โรงเรียนท่าลาด
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางจินตนา สาสีดา
ครู โรงเรียนหนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ"
นางวรรณศรี วรรณพงศ์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง
นางสายสมร ไชยโคตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง
นางกิ่งแก้ว บุญสูงเนิน
ครู โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา
นางรัชนี โสมจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา
นางสุณีภรณ์ สารสิน
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง
นายสมบูรณ์ ทองโกย
ครู โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา
นางภิรมย์ ปุกสันเทียะ
ครู โรงเรียนกุลโน
นางปราณี ทิพย์จันทร์
ครู โรงเรียนบ้านโคกขาม (นาคพัฒนา)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๑
นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายปรีชา อังศุชวาลวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางกศินาถ ทองพานเหล็ก
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางสุภาพร ดาราจิตร
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นางจารี เดชศรีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางสุจิน พรหมมาศ
ศึกษานิเทศก์
นายสุธน เกิดมณี
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
นายปราโมทย์ จงไกรจักร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่านซื่อ
นางนัยเนตร ศรีอุทัย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่านคร
นายสมภาษ จิตตารมย์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์
นายไพรัตน์ ไพรวัน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระมงกุฎ
นายนัฐพล เพ็งเมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
นายภูรี สุวรรณรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไสมะนาว
นางอรุณรัตนา ฤทธิโชติ
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดท้ายสาเภา
นางวัลภา วิเชียรสราง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
นางอาพร รัฐจักร
ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
นางสุพัตรา วิชานนะณานนท์
ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
นางจุฬาทิพย์ บุญฤทธิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
นางสุประภา คงกาไร
ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
นางกฤตติกา ชัยเดชะ
ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
นายวิวัฒน์ บุญสุข
ครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"
นางเยาวนาถ หัตถประดิษฐ์
ครู โรงเรียนบ้านคลองดิน
นางสาวสุวิภา กลิ่นมาลี
ครู โรงเรียนบ้านคลองดิน
นายทวีโรจน์ พิมพ์แสนนิล
ครู โรงเรียนบ้านคลองดิน
นายประภาส เฉตาไพย
ครู โรงเรียนบ้านคลองดิน
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26
27
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60

ชื่อ - สกุล
นางบุญศรี นพรัตน์
นายเสริมศักดิ์ หนูเสน
นายกนต์ธร อินทรณรงค์
นางประกายพร สุพรรณพงศ์
นางพะเยาว์ แก้วพงษ์
นางกุลนิต ภุมมาลา
นางปราณี ขาวสนิท
นางอุบล รองพินิจ
นางเนตรชนก ดวงแป้น
นางคนึง พุทธพงศ์
นางนิตยา ธานีรัตน์
นางจีระวรรณ ศรประดิษฐ์
นางศศิกานต์ ช้างรบ
จ่าสิบตรีวิชาญ เล็กบรรจง
นางมณีพร นพรัตน์
นางสายทิพย์ มณีนวล
นางจาเนียร ผิวผ่อง
นางสุคนธ์ แสงเสน
นางยุพิน มังสาทอง
นางสุนีย์ ชัยราษฎร์
นางอารี ทิพรัตน์
นายสานนท์ สะสิสุวรรณ
นางรัชดา ปาลรังษี
นายธวัชชัย ทิพรัตน์
นายประยุทธ ฆ้องเม่ง
นางจารึก โพธิ์ศรีทอง
นางวลัยวรรณ องอาจ
นางอรุณวดี คงพันธ์
นางสุธาพร รัตนสว่างวงศ์
นายประมล ถนนทอง
นางบุญศรี หงษา
นางพวงทิพย์ ประสานเกษม
นางเกษรา บุญขวัญ
นางพจนารถ ด้วงทิพย์
นางโสภิต เหมทานนท์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านคลองดิน
ครู โรงเรียนบ้านชะเอียน
ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง
ครู โรงเรียนบ้านนาเคียน
ครู โรงเรียนบ้านบางกระบือ
ครู โรงเรียนบ้านบางกระบือ
ครู โรงเรียนบ้านบางกระบือ
ครู โรงเรียนบ้านบางเตย
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4
ครู โรงเรียนวัดจังหูน
ครู โรงเรียนวัดชัน
ครู โรงเรียนวัดดอนยาง
ครู โรงเรียนวัดท่าม่วง
ครู โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ครู โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ครู โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ครู โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ครู โรงเรียนวัดเทพธิดาราม
ครู โรงเรียนวัดบางตะพาน
ครู โรงเรียนวัดบางใหญ่
ครู โรงเรียนวัดบ้านตาล
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
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ที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

ชื่อ - สกุล
นางกิจจารัตน์ สังสีเพชร
นายภรศักดิ์ องอาจ
นางสาวเขมจิรา ปรากรม
นางลาดวน แก้ววิมาน
นางสุจาย เชาวลิต
นางคนึงนิตย์ รัตนะ
นางอารี เนตรพุกกณะ
นางสุนันทา กาญจนรัตน์
นางหนูพันธ์ บรรเจิดเลิศ
นายชูศักดิ์ ดวงแป้น
นายอนันต์ อัคกาญจน์
นางศุทธิณี ปลอดอินทร์
นางจุรีรัตน์ เกษร
นางขวัญเรือน กัลปหา
นางอัจฉรา ธานีรัตน์
นางสาวสนอง เชาวนะ
นางนิยม วุฒิมาคุณ
นางสาเนียง จันดา
นางฉลวย เจริญผล
นางพรรณี ศรีวิไล
นางอรวรรณ จิตสารวย
นายระวิ เจริญกิจ
นางฉวีวรรณ์ จันทวงศ์
นางจุฑาธิป ชื่นสุราษฎร์
นายโชติ รัตนพันธ์
นางมรกต หนูพันธ์
นางอนงค์ เสถียรพันธุ์
นางสาวอาภา จูงศิริ
นายสมควร สังข์จันทร์
นางศิริลักษณ์ เลขมาศ
นายประมูล รัตนวรรณ
นายชาลี นวลปั้น
นายสัมพันธ์ สอดจิตร์
นางอทิศา โยธารักษ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ
ครู โรงเรียนวัดมุขธารา
ครู โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม
ครู โรงเรียนวัดหญ้า
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ครู โรงเรียนบ้านสันยูง
ครู โรงเรียนบ้านสานักใหม่
ครู โรงเรียนราษฎร์บารุง อาเภอลานสกา
ครู โรงเรียนราษฎร์บารุง อาเภอลานสกา
ครู โรงเรียนวัดสอ
ครู โรงเรียนบ้านไสใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านไสใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยูง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยูง
ครู โรงเรียนวัดกัด
ครู โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์
ครู โรงเรียนวัดน้ารอบ อาเภอลานสกา
ครู โรงเรียนวัดน้ารอบ อาเภอลานสกา
ครู โรงเรียนวัดท่าช้าง
ครู โรงเรียนวัดท้ายสาเภา
ครู โรงเรียนวัดท้ายสาเภา
ครู โรงเรียนวัดแพร่
ครู โรงเรียนวัดแพร่
ครู โรงเรียนวัดแพร่
ครู โรงเรียนวัดแพร่
ครู โรงเรียนวัดหนองแตน
ครู โรงเรียนวัดห้วยพระ
ครู โรงเรียนวัดป่าหวาย
ครู โรงเรียนวัดสระไคร
ครู โรงเรียนบ้านบางนกวัก
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2
นางสาวสีลวลี เรืองรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางวาธิณีย์ ขุนนุ้ย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นางเสาวภา นนทศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นายปราโมทย์ คงเสน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกหาด
นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล
นายทวีศักดิ์ บุญเมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว
นายสมยศ ทองคงใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
นายธรรมราช วงศ์ผะดาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบนควน
นายธีรเดช จอมชิตกล่า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไสส้าน
นางอุไร ยวงนาค
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา
นายไมตรี สมจิตต์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขรี
นายจตุพล ศรีสุขใส
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง
นางสาวสุพัตรา จินดาวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
นางสาวพุทธา ศิริกิจวัฒนา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองตูก
นายนิคม จินาวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางตะเภา
นางสุภาพร มีแต้ม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนลาภู
นายมาโนชญ์ ศรีมุกข์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางค้อม
นายเสรี ริยาพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบราณาราม
นายประสิทธิ์ วัฒนโยธิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง
นายธีรศักดิ์ เพ็งสกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ
นายสมพงศ์ จินา
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
นายสาเริง อ้นทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสวนขัน
นายเสริมเกียรติ สังฆะโยธิน
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่ายาง
นางเยาวนาถ กานุรักษ์
ครู โรงเรียนวัดนาเขลียง
นายจาริ สุขาทิพย์
ครู โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ
นางกัญญา สิทธิฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ
นางแจ่มศรี แก้วศรีอ่อน
ครู โรงเรียนวัดควนยูง
นางจารึก ไตรเมศวร์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
นางสุนีย์ สุขกุล
ครู โรงเรียนวัดโคกหาด
นางอรพินธ์ นามวงศ์
ครู โรงเรียนวัดโคกหาด
นางเรวดี อนุพงศ์
ครู โรงเรียนวัดโคกหาด
นางแววตา ถวาย
ครู โรงเรียนบ้านปากน้า
นางเยาวนิช ฮั่นวิวัฒน์
ครู โรงเรียนวัดควนสูง
นายสาธิต น้อยเต็ม
ครู โรงเรียนฉวาง
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37
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45
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48
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ชื่อ - สกุล
นายศุภพงศ์ ดลตระการ
นายสุวัจน์ มณีมาส
นางเนาวรัตน์ แก้วแสน
นายมีศักดิ์ จงจิตร
นางสรนีย์ วงศ์กรธามรงค์
นางจารี พรหมทอง
นางวนิดา แก้วสว่าง
นายชัยทัศน์ เกื้อกิ้ม
นางวรีรัตน์ หม่อมบุญ
นางจินดารัตน์ ศรีชัย
นางกรกันยา กาญจนามัย
นางอุไร สุขแสงศรี
นางสาวสละ ขุนใหม่
นางอุบล รัตนภักดี
นางวลีรัตน์ ชาติไอยรานนท์
นางสาเนียง ไหมละเอียด
นางนุชรี สวนกูล
นางปราณีต เกื้อกิ้ม
นางสาคร สวัสดิพันธ์
นางบุญฤกษ์ ส่งแสง
นางระเบียบ อ้วนเส้ง
นางสายพิณ ผลไชยวัฒน์
นางผาณิต บุญเพชร
นางสาวนงค์นาถ บุญแก้ว
นางคณาภรณ์ นาคเสน
นางอนงค์ รัตนพันธุ์
นายสมบูรณ์ ชนะคช
นายสุพจน์ แสงแก้วสุข
นางนงลักษณ์ สูงสุด
นางจรูญ ประพฤติชอบ
นางฐิยาพร กวีพันธ์
นางสุนีย์ ทับเที่ยง
นางถนอมศรี รักษ์ศรีทอง
นางสุชาดา นิธิสกุลกาญจน์
นางวาสนา สุขศีล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนฉวาง
ครู โรงเรียนวัดไม้เรียง
ครู โรงเรียนบ้านทอนวังปราง
ครู โรงเรียนบ้านสวนอาย
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านคลองขุด
ครู โรงเรียนวัดคงคาเจริญ
ครู โรงเรียนวัดวังหีบ
ครู โรงเรียนวัดวังหีบ
ครู โรงเรียนวัดวังหีบ
ครู โรงเรียนวัดวังหีบ
ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
ครู โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
ครู โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
ครู โรงเรียนบ้านไสส้าน
ครู โรงเรียนบ้านวังยาว
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสาโรง
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์
ครู โรงเรียนบ้านจาปา
ครู โรงเรียนบ้านจาปา
ครู โรงเรียนบ้านน้าพุ
ครู โรงเรียนบ้านน้าพุ
ครู โรงเรียนบ้านน้าพุ
ครู โรงเรียนบ้านน้าพุ
ครู โรงเรียนวัดถ้าใหญ่
ครู โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ครู โรงเรียนบ้านหนองปลิง
ครู โรงเรียนบ้านวังยวน
ครู โรงเรียนวัดควนชม
ครู โรงเรียนวัดก้างปลา
ครู โรงเรียนบ้านชายคลอง
ครู โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
ครู โรงเรียนวัดกะโสม

203
ที่
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

ชื่อ - สกุล
นางปรีชญา เศียรสมาน
นายประพันธ์ พิถยพิโลน
นางบุญเกื้อ อรัญทิพย์
นางเสาวณีย์ ลาภเกิน
นางสาอางค์ ชัยวิชิต
นางบุญภา บุญปก
นางรัชนีวรรณ ศรีสุภาสิตานนท์
นางวิญญา จันทร์สีนาค
นายแฉล้ม เทพี
นางสุพร วงศ์กูล
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
นางอรไท บุญมา
นางประคอง ทองรักษ์
นางวรรณี บุญสุขกาญจน์
นางจินดา ช้างกลาง
นางอาภร จงจิตร
นางจัตติมา สวนจันทร์
นางวิชชุตา แก้วงาม
นายชานาญ จริตงาม
นายจารัส รัตนบุรี
นางสาวบุญวรรณา คาสั่ง
นางสุวิมล ทองนุกูล
นายมาโนช นาคขวัญ
นางจินดา ละม้าย
นางสาลี่ เขตเจริญ
นางสาวยุพิน เจริญเฉลิมศักดิ์
นายวิโรจน์ เลิศศศิวัจน์
นางสาวสุจินันท์ ธนพรยศวัฒน์
นางสุวรรณา กฐินหอม
นายธวัชชัย อินทชาติ
นางสงวน รอดรักษ์
นางรัตนา บุญสิทธิ์
นางนิตศรี พูนเพิ่ม
นางกะชามาศ ธรรมจิตต์
นางสุภาณี นาเคณ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านคลองตูก
ครู โรงเรียนบ้านวังธน
ครู โรงเรียนวัดท่ายาง
ครู โรงเรียนบ้านบางตะเภา
ครู โรงเรียนบ้านบางตะเภา
ครู โรงเรียนบ้านบางตะเภา
ครู โรงเรียนบ้านบางตะเภา
ครู โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้
ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านห้วยรื่น
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา
ครู โรงเรียนวัดควนยูง
ครู โรงเรียนวัดควน
ครู โรงเรียนบ้านไสใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านควนลาภู
ครู โรงเรียนบ้านหนองคล้า
ครู โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ
ครู โรงเรียนวัดเสม็ดจวน
ครู โรงเรียนวัดเสม็ดจวน
ครู โรงเรียนราชเวชพิศาล
ครู โรงเรียนบ้านบางรูป
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด
ครู โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
ครู โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
ครู โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
ครู โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
ครู โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว
ครู โรงเรียนบ้านเหนือคลอง
ครู โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
ครู โรงเรียนวัดเกาะสระ
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
ครู โรงเรียนบ้านไสยูงปัก
ครู โรงเรียนบ้านคลองโอม
ครู โรงเรียนวัดลานาว

204
ที่
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ - สกุล
นางศิริรินทร์ กุญชรินทร์
นางราเพย ดามาก
นางสุพิศ มลิวัลย์
นางกัลยา จริตงาม
นางเกวลิน แคล้วอ้อม
นายปรีชา แสงมณี
นายสลักเพชร จันทร์จาปา
นายอานาจ ไหมละเอียด
นางยบ บุญครบ
นายมนัส ดิษฐาน
นางจามร ตานี
นายปราโมทย์ สาระพงศ์
นายมานิต จันทรัตน์
นางสุพรรณี วัฒนา
นางยุพดี จริตงาม
นายอาวุธ ริยาพันธ์
นางอนุ จิตรัตน์
นายสูงศักดิ์ เดชศรีจันทร์
นางพิสมัย หนูเนตร
นางมนฤดี คงแก้ว
นางอาภรณ์ คาครุฑ
นางพเยาว์ โปณะทอง
นางยวนจิตร อินทร์จงจิตร
นายสมมุ่ง อินทร์จงจิตร
นางยุพาภรณ์ สมทอง
นางสุชาวดี ระย้า

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนสังวาลย์วิท 7
ครู โรงเรียนบ้านไสยาสน์
ครู โรงเรียนบ้านไสยาสน์
ครู โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์
ครู โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย
ครู โรงเรียนบ้านปลายรา
ครู โรงเรียนบ้านปลายรา
ครู โรงเรียนบ้านปลายเส
ครู โรงเรียนบ้านนาพา
ครู โรงเรียนบ้านนาพา
ครู โรงเรียนวัดจันดี
ครู โรงเรียนวัดจันดี
ครู โรงเรียนวัดจันดี
ครู โรงเรียนวัดหลักช้าง
ครู โรงเรียนบ้านนาปราน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
ครู โรงเรียนวัดสวนขัน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๓
นางสาวสุมล ชุมทอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางประยงค์ ชุมทอง
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
นางวันทนา แก้วผอม
ศึกษานิเทศก์
นายมานิตย์ ศิลาบุตร
ศึกษานิเทศก์
นายอาพล เพ็ญตระการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชะอวด
นายอาคม จันทร์นวล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรักขิตวัน
นางกนกวรรณ หนูทับ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนา
นายโกวิทย์ อุดมรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากพรุ

205
ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อ - สกุล
นางสาวอาไพ กลับทับลังค์
นายนิทัศน์ คู่ธรรมจักร
นายภัคพงศ์ แก้วมณี
นายชื่น กาฬกาญจน์
นางสาวบุณยนุช บุญญพันธ์
นายเจริญ ศิริพงศ์
นายมาณพ แสงจันทร์
นางจรินทร์ แก้ววิจิตร
นายยุทธิพร เพชรจันทร์
นางสมนึก อินทร์พรหม
นายสุเทพ ชุมศรี
นายนิคม ชูศรี
นางอาภรณ์ บุญอ่อน
นายสมพงศ์ ช่วยชู
นายอัตพล กาญจนพงศ์
นางคานึง มูสิกะ
นางฐานียา ช่วยคล้าย
นางพิกุล ชลสาคร
นายกองพัน เพ็ชรเลิศ
นายประจักษ์ ชูเชิด
นางสุกรีฑา แสงรุ่ง
นางสาวโสภาพร ณ สุวรรณ
นางสาวอารมณ์ คงแป้น
นางอัจฉราวรรณ จูงศิริ
นายสุธรรม ชูบุญศรี
นางจรวย ดวงคงทอง
นางมาลี แนมไสย
นางรัชฎาวรรณ ศรีคงแก้ว
นางมล สมภูเวช
นายอุดมศักดิ์ บุญพิศ
นางทวี จิตติศักดิ์
นายเฉลียว สุขช่วย
นางถนอม รัตนมณี
นางจินดา จันทร์แก้ว
นางแววตา เอียดแก้ว

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลากชาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแสงวิมาน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเทพมงคล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางตะพาน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางไทร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านด่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากตรง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระบาท
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามแพรก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต
ผู้อานวยการโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเนินธัมมัง
รองผู้อานวยการโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)
ครู โรงเรียนเขาพระทอง
ครู โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173
ครู โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
ครู โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
ครู โรงเรียนชุมชนวัดเขาลาปะ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดเขาลาปะ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี
ครู โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม
ครู โรงเรียนบ้านกลอง
ครู โรงเรียนบ้านเกาะสุด
ครู โรงเรียนบ้านขอนหาด
ครู โรงเรียนบ้านควนชิง
ครู โรงเรียนบ้านควนรุย
ครู โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์
ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
ครู โรงเรียนบ้านชะอวด

206
ที่
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ชื่อ - สกุล
นางอุรา จิตติศักดิ์
นางยินดี เกียรติเสรีกุล
นายภิรมณ์ ศรีคงแก้ว
นายอรุณ จันทรัตน์
นางสมจิตร ทองเขียว
นายประยูร แก้วบรรจง
นางบัญญัติ มีทอง
นายสมคิด โรจนปริทัศน์
นางดาวดี ทองหนูน
นางสาวนันทธิญา สรรเสริญ
นางสุนีย์ ทิพย์กองลาศ
นางปนัดดา อินทรรักษ์
นางระวิวรรณ หนูหวาน
นางกัณหา ศรีอักขรกุล
นางอรุณี สดศรี
นางวิไลวรรณ ตันสุริยวงศ์
นายคณิน ทศไพรินทร์
นางนฤมล ขุนรัง
นางสารภี ไชยเดช
นายสมเกียรติ ไกรแก้ว
นางสาวชะบา จันทร์แก้ว
นายประเสริฐ อินทร์แก้ว
นางนฤมล ศิลมัย
นางวรรณา แก้วเพ็ชร
นางมาลี โกฏิกุล
นายเจริญ เรืองศรี
นางนารี ทองทิพย์
นางสุจารี เกตุเรน
นางจุฑามาศ เทพศิริ
นางแก้วกมล ยิ้มมุก
นางจรินทร์ เพชรจุฑา
นางสาวสมผล กัณห์อุไร
นางผุสดี อ่อนจันทร์
นางสาววรวิทย์ แก้วประสพ
นายสุวรรณ เกิดสมจิตต์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านชายควน
ครู โรงเรียนบ้านชายทะเล
ครู โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์
ครู โรงเรียนบ้านท่าไทร
ครู โรงเรียนบ้านท่าไทร
ครู โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง
ครู โรงเรียนบ้านบางด้วน
ครู โรงเรียนบ้านบางน้อย
ครู โรงเรียนบ้านบางน้อย
ครู โรงเรียนบ้านบางพระ
ครู โรงเรียนบ้านบางวัง
ครู โรงเรียนบ้านบางโหนด
ครู โรงเรียนบ้านบางโหนด
ครู โรงเรียนบ้านม่วงงาม
ครู โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน
ครู โรงเรียนบ้านแสงวิมาน
ครู โรงเรียนบ้านแสงวิมาน
ครู โรงเรียนบ้านไสขาม
ครู โรงเรียนบ้านหนองนนทรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
ครู โรงเรียนบ้านหัวลาพู
ครู โรงเรียนบ้านเหนือคลอง
ครู โรงเรียนวัดกาญจนาราม
ครู โรงเรียนวัดกาโห่ใต้
ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย
ครู โรงเรียนวัดควนเถียะ
ครู โรงเรียนวัดคันธมาลี
ครู โรงเรียนวัดแดง
ครู โรงเรียนวัดแดง
ครู โรงเรียนวัดท้ายโนต
ครู โรงเรียนวัดท่าเสม็ด
ครู โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์
ครู โรงเรียนวัดเทพมงคล
ครู โรงเรียนวัดธาราวง
ครู โรงเรียนวัดธาราวง

207
ที่
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

ชื่อ - สกุล
นางนภาพร นกเพชร
นางจริยา ศุภรัตนวิไล
นายวิโรจน์ สีคง
นายสมพร นาคแก้ว
นายสมญา เอียดไสย
นางศรีสุดา อินทานนท์
นายกิตติศักดิ์ รัสโนชา
นายเสงี่ยม ทองเฉย
นายสมศักดิ์ เพ็งสุวรรณ
นางพัชรมน ยกชม
นายสุนทร ดาบเงิน
นางเจริญ อักษรกูล
นางจรัญญา ธงธวัช
นางกันหา สุขช่วย
นางนัทธมน จินดารักษ์
นางเกษร ศิริโรจน์
นางสุพัตรา นิลมา
นางมาลี ขาวอ่อน
นางวนิดา ทองสงค์
นางจุไร ยวงทอง
นางจาเริญ บุญปราบ
นางสุทธิรา พัฒน์เชียร
นางนงเยาว์ เรืองนาค
นางวนิดา ยังช่วย
นายสมปราชญ์ เนินพรหม
นางเย็นใจ รัตนพันธ์
นางพะเยาว์ สุคันธเมศ
นางสุนีย์ มณีวงศ์
นางสบาย ปุรินทราภิบาล
นางอุไร จันทพันธ์
นางสมพิศ ฆังมณี
นางจาเนียร จันทร์วิเชียร
นางวินัย แก้วเนิน
นางนงเยาว์ ทองชิต
นางอาภรณ์ สังข์จันทร์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
ครู โรงเรียนวัดบ่อโพง
ครู โรงเรียนวัดบางฉนาก
ครู โรงเรียนวัดบางทวด
ครู โรงเรียนวัดบางไทร
ครู โรงเรียนวัดบางพระ
ครู โรงเรียนวัดบ้านด่าน
ครู โรงเรียนวัดบ้านด่าน
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
ครู โรงเรียนวัดปากตรง
ครู โรงเรียนวัดปากแพรก
ครู โรงเรียนวัดปิยาราม
ครู โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
ครู โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
ครู โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
ครู โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต
ครู โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต
ครู โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)
ครู โรงเรียนวัดอิมอญ
ครู โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)
ครู โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)
ครู โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)
ครู โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173
ครู โรงเรียนบ้านดอนโตนด
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
ครู โรงเรียนบ้านท่าไทร
ครู โรงเรียนบ้านหัวลาพู
ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์
ครู โรงเรียนวัดบางทวด
ครู โรงเรียนวัดรัตนาราม
ครู โรงเรียนวัดสามัคยาราม
ครู โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี
ครู โรงเรียนบ้านกลอง

208
ที่
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

ชื่อ - สกุล
นางธุติยารัตน์ ทองคา
นายประสิทธิ รัตนพงค์
นายอรุณ คงเอียง
นายคณิต มีแสง
นางพรทิพย์ เพชรรักษ์
นางสุพรรณี เรืองศรี
นางกาญจนิจ สกุลวิโรจน์
นางบุษบา เย็นรักษา
นายเยี่ยม บุญศรีโรจน์
นางกาญจนา กลิ่นแก้ว
นางรัตนา รัตนพันธ์
นางยุวดี คงจร
นางจรูญศรี ส่งศรีอินทร
นางจุฑารัตน์ ฤทธิรัตน์
นายสวัสดิ์ แก้วเพ็ชร
นางสิริกานต์ พรหมพิทักษ์
นายสาธิต ถีระแก้ว
นายผัด พิมพันธ์
นางอุไร พิมพันธ์
นายอุดม สามแก้ว
นางทัศนวรรณ จุลสัตย์
นายสุวัฒน์ ศรีวิไล
นายเฉลิม ศรีสุขใส
นางวงเดือน นุยงค์ภักดิ์
นายสุชาติ นิ่มเรือง
นางเฉลิมศรี วิคบาเพิง
นางอารมณ์ สงผอม
นางเยาวภา สุขมงคล
นายไสว พุ่มหอม
นายชอบ ภิรมย์รักษ์
นางสุธี นิธิกุล
นายสบาย ชุมเพชร
นายอนุวัติ พิสุทธิพิชาญ
นายชานาญ มณีพันธ์
นายไพโรจน์ จิตพิทักษ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านกลอง
ครู โรงเรียนบ้านกลอง
ครู โรงเรียนบ้านชะอวด
ครู โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง
ครู โรงเรียนบ้านท่าไทร
ครู โรงเรียนบ้านนางหลง
ครู โรงเรียนบ้านบางพระ
ครู โรงเรียนบ้านบางวัง
ครู โรงเรียนบ้านปากบางกลม
ครู โรงเรียนบ้านปากพรุ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหาร
ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์
ครู โรงเรียนวัดกาโห่ใต้
ครู โรงเรียนวัดควนเคร็ง
ครู โรงเรียนวัดควนชะลิก
ครู โรงเรียนวัดแดง
ครู โรงเรียนวัดแดง
ครู โรงเรียนวัดแดง
ครู โรงเรียนวัดถลุงทอง
ครู โรงเรียนวัดถ้าเขาแดง
ครู โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ
ครู โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ
ครู โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ
ครู โรงเรียนวัดธาราวง
ครู โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
ครู โรงเรียนวัดบางคุระ
ครู โรงเรียนวัดปลายสระ
ครู โรงเรียนวัดปากควน
ครู โรงเรียนวัดปากเหมือง
ครู โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
ครู โรงเรียนวัดไม้เสียบ
ครู โรงเรียนวัดวังกลม
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ที่
149
150
151
152
153
154
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ - สกุล
นางคานึง เรืองศรี
ครู โรงเรียนวัดสระ
นางสาวถาวร จาปา
ครู โรงเรียนวัดสระโพธิ์
นายโสภณ ทรัพย์มี
ครู โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
นายประเสริฐ ลิ่มมณี
ครู โรงเรียนวัดหนองจิก
นางวันวิสา ไทยราช
ครู โรงเรียนวัดแหลม
นายอดุลย์ เฮ้าประมงค์
ครู โรงเรียนวัดหน้าสตน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4
นายไพโรจน์ คันธิก
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางวริษฐา มุสิกะปาละ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นายจาเนียร พรหมแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์
นายสุจินต์ สุดคิด
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนใหม่
นายจรูญ ศรีใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
นายประเทือง นุ่นสง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า
นายคานวณ มิตรกระจ่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านในถุ้ง
นางสาววิลา อานนท์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี
นายไพสิต เพ็ชศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนากัน
นายสันติ ปิ่นหอมกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านประชาอารี
นายภาณุวัชร แร่ทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนท่าศาลา
นางประภา ผกากรอง
ครู โรงเรียนเคียงศิริ
นายเจนวิทย์ ภัทรวังฟ้า
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางคู
นางนันทนี แซ่ลิ่ม
ครู โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม
นางกมลรัตน์ จันทร์ทอง
ครู โรงเรียนท่าศาลา
นางเพ็ญศรี กาญจนาวิบูลย์
ครู โรงเรียนท่าศาลา
นางสมศรี ไฝจู
ครู โรงเรียนท่าศาลา
นางกัลยาณี สังข์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
นางประวิง บุญสนอง
ครู โรงเรียนบ้านคลองแคว
นางโสภา ทองมี
ครู โรงเรียนบ้านฉาง
นางไพพรรณ เกื้อสม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ
นางธนพร เทียมกิ่งทอง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชน
นางสมกิจ ใจห้าว
ครู โรงเรียนบ้านน้าฉา
นางวรรดี จันทรวิภาค
ครู โรงเรียนบ้านในถุ้ง
นางศิริพร พิกุลหอม
ครู โรงเรียนบ้านในถุ้ง
นางฌาณิกา ซึ้งสุนทร
ครู โรงเรียนบ้านเปร็ต
นายศิลป์ อินทองเอียด
ครู โรงเรียนบ้านสะพานหัน

ตำแหน่ง - สังกัด

210
ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ชื่อ - สกุล
นางอุดมศรี โชติโรจนอนันต์
นางพิชญ์สุดา แพเรือง
นางสินีนาต มีศรี
นางสุวนันท์ จุลวัจน์
นายเสถียร รอดประดิษฐ์
นายมานิตย์ พิมพิศาล
นางลิขิต พานิช
นางสาวจีรนันท์ ต่วนคูพงค์
นางจีระวรรณ จริยะวัฒนา
นางประภา นนทมิตร
นางสาวพรรณวิภา ชูสุวรรณ
นางวันดี หงส์โอภาส
นางจันทร ไชยพงศ์
นางพรรณเพ็ญ เงินสยาม
นายวินัย ถวาย
นายการุณ สามารถ
นายวรรณะ สุปรียธิติกุล
นางจรุวัลย์ ช่วยนะ
นางจุฬาพร สงค์ประเสริฐ
นางถนอมจันทร์ เกื้อนุ้ย
นายสง่า หนูทอง
นางไพรมณี กุลศรี
นางสุจิตรา ทองศรี
นายประมาณ เกตแก้ว
นางรัชนี พุมโกมล
นางวิลาวัณย์ พูนเพียรจัด
นางจิรรัตน์ ลักษณะวิลาศ
นางสาวยุวดี กิจผดุง
นางนงเยาว์ นงค์นวล
นายประเสริฐ นงค์นวล
นายจรูญ ศรีเทพ
นางจินดา นิยมราษฎร์
นางยมนา รอดศรีนาค
นางประหยัด สุขนุช
นางสุนัน พันธรักษ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
ครู โรงเรียนบ้านหนับเภา
ครู โรงเรียนบ้านหนับเภา
ครู โรงเรียนบ้านหนับเภา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
ครู โรงเรียนปทุมานุกูล
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘
ครู โรงเรียนวัดเขา(วันครู ๒๕๐๑)
ครู โรงเรียนวัดเขาขุนพนม
ครู โรงเรียนวัดเขาขุนพนม
ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย
ครู โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
ครู โรงเรียนวัดจันทาราม
ครู โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร
ครู โรงเรียนวัดดอนใคร
ครู โรงเรียนวัดดอนใคร
ครู โรงเรียนวัดถ้าเทียนถวาย
ครู โรงเรียนวัดโทเอก
ครู โรงเรียนวัดธารน้าฉา
ครู โรงเรียนวัดนาเหรง
ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ครู โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์
ครู โรงเรียนวัดปากด่าน
ครู โรงเรียนวัดพรหมโลก
ครู โรงเรียนวัดพระเลียบ
ครู โรงเรียนวัดพระอาสน์
ครู โรงเรียนวัดพระอาสน์
ครู โรงเรียนวัดสุธรรมาราม
ครู โรงเรียนวัดหลวงครู
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
ครู โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางคู
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ชื่อ - สกุล
นางประไพ เกิดมณี
นางวริศรา ดีช่วย
นายสากล ชูลิกร
นางจารุวรรณ กิ่งรัตน์
นางสาวสมคิด มุสิกะโรจน์
นางจีระวรรณ วัชรกาฬ
นางเกษรา ลิบลับ
นายเสรี หมื่นหอ
นายอะสาน กูแหม
นางถาวร สายแก้ว
นายบัญญัติ สุดสนอง
นางโสมาบดี เกิดสุวรรณ
นางอาไพ วัฒนสิทธิ์
นางสมรศรี แก้วคงคา
นางทัศณี รัตนพันธ์
นางสาวกัลยา แก้วประดับ
นางอุดมพร เกียรติอุดมพันธ์
นางอุรารัตน์ สังขนุกิจ
นางสาวจุรีพร ศรีเจริญ
นางมลจันทร์ ค้าเจริญ
นางมีนา มุสิกะ
นางนาตยา เขียวขาว
นางสุธารัตน์ ผ่องแผ้ว
นางวีระวรรณ ช้างเผือก
นายเอกรัตน์ บุญรัตน์
นางเกศนภา ไชยพิคุณ
นายสุวิทย์ สัจจารักษ์
นางนิภร สุทธิ
นางสมใจ พรหมคีรี
นายกมล ร่มแก้ว
นางนัทธิยา ชื่นกลิ่น
นางวชิราภรณ์ งามยิ่ง
นางเบญจมาศ ณ นคร
นายสุวิทย์ มาประสงค์
นางอัมพร แก้วแกมทอง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนใหม่
ครู โรงเรียนบ้านคลองแคว
ครู โรงเรียนบ้านคลองแคว
ครู โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด
ครู โรงเรียนบ้านคลองวัง
ครู โรงเรียนบ้านท่าสูง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชน
ครู โรงเรียนบ้านน้าฉา
ครู โรงเรียนบ้านน้าฉา
ครู โรงเรียนบ้านในถุ้ง
ครู โรงเรียนบ้านในถุ้ง
ครู โรงเรียนบ้านในถุ้ง
ครู โรงเรียนบ้านบางฉาง
ครู โรงเรียนบ้านพังปริง
ครู โรงเรียนบ้านพังปริง
ครู โรงเรียนบ้านสระบัว
ครู โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒
ครู โรงเรียนบ้านไสพลู
ครู โรงเรียนบ้านหนับเภา
ครู โรงเรียนบ้านอินทนิน
ครู โรงเรียนปทุมานุกูล
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘
ครู โรงเรียนวัดกาแพงถม
ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย
ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย
ครู โรงเรียนวัดจันพอ
ครู โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
ครู โรงเรียนวัดชนาราม
ครู โรงเรียนวัดนากัน
ครู โรงเรียนวัดนากัน
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางจุฑามาส กั๋งเซ่ง
ครู โรงเรียนวัดนาเหรง
นางจงใจ สมรูป
ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
นางลักขณาวัลย์ สุชาติพงษ์
ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
นางนิลรัตน์ สังขจร
ครู โรงเรียนวัดเปียน
นางยินดี บุญสนอง
ครู โรงเรียนวัดพรหมโลก
นายเฉลิม หนูหวาน
ครู โรงเรียนวัดพระอาสน์
นายอาสีม จานงฤทธิ์
ครู โรงเรียนวัดโมคลาน
นางสาวปียาวดี รัญจวนจิตต์
ครู โรงเรียนวัดสโมสร
นางสุมาพร เพ็ชรเกลี้ยง
ครู โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์
นายมานะ ทรงอารมภ์
ครู โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต
นางบุญศรี จุลบล
ครู โรงเรียนวัดสวนหมาก
นายธนศักร มีสิทธิ์
ครู โรงเรียนวัดสุชน
นางพรเพ็ญ พันธ์นิตย์
ครู โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1
นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวสุรางค์ ชูสิงห์
ศึกษานิเทศก์
นายสมหมาย ลอดชะ
ศึกษานิเทศก์
นายเสริม จันทร์คา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบึงน้าใส
นายรุ่ง อุดมศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
นายวีระพันธ์ พึ่งตาแสง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าทอง
นายสมเดช เพ่งผล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง
นายสกล มั่นสกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระนอน
นางสมนึก ทิพย์ประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหาดทรายงาม
นายกฤษปกรณ์ สาคร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ
นายอารีย์ ลอยเมฆ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว)
นายมานะ โพธิ์เนียม
ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาศาสตร์
นางอังคณา มั่นสกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
นายสุรินทร์ แว่นแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
นางสาวประภาพักตร์ จาดแจ่ม ผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์อุทิศ
นายพศวีร์ เนียมสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วง
นายสมชาย ไพรวัลย์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพันลาน
นายอนุวรรธน์ โพธิ์พุก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเนิน
นายสุวิทย์ เปียศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงขุย
นายสุนทร กูบขุนทด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางขาว
นางจารุวรรณ ยอดประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านธารหวาย
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ชื่อ - สกุล
นางชัชรา รอดไพรี
นางสมคิด คูทอง
นางยุพา นุ่มหอม
นางวิภารัศมิ์ พรศิริวัฒนคุณ
นางสาวโสภณวัฒน์ วัฒนกูล
นางสาวคัธรินทร์ มากพานิช
นางสาวฐิติมา อังศธรรมรัตน์
นางละเอียด แว่นแก้ว
นายดิเรก รักคามี
นางอรษา นิยมศรี
นายสมคิด ปริญญะจิตตะ
นางธนวรรณ วาจาทักษิณ
นางสมจิตร จัตุรัส
นางเบญจา โชคชัยวสุนธรา
นางสมถวิล นูมหันต์
นางจินดา ศรแก้ว
นางขนิษฐา แก้วใส
นางจรีรัตน์ โตคา
นางสุคนธ์ อ้วนโพธิ์กลาง
นายวันชัย กาละศรี
นางนิตยา สดวกดี
นายไพรัช รอดไพรี
นางจรรยา หมีนวล
นายกิตติ เจียมตน
นางสุพรรณี อุดมพร
นางกุหลาบ นุชสุข
นางแก้วกมล ฤทธิ์เต็ม
นางสาวอัญนา เหลืองทอง
นางสุภาวดี เอกเอี่ยม
นางอัมพร คงเพชรศักดิ์
นางทศวรรณ พันธุ์ค้า
นางอัมพร จิตรชอบค้า
นางมณี มุขหริวัฒนานนท์
นางงามจิต อ่อนโฉม
นางสุธีรา นาคพันธุ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
ครู โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
ครู โรงเรียนวัดบึงน้าใส
ครู โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
ครู โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์ )
ครู โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดท่าทอง
ครู โรงเรียนวัดวังยาง
ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านเขากะลา
ครู โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์)
ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
ครู โรงเรียนวัดสุบรรณาราม
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง
ครู โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
ครู โรงเรียนวัดท่าล้อ
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)
ครู โรงเรียนวัดทัพชุมพล
ครู โรงเรียนวัดทัพชุมพล
ครู โรงเรียนวัดหนองโรง
ครู โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
ครู โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
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ชื่อ - สกุล
นายประดิษฐ์ เจริญขา
นางสุรีรัตน์ เจริญขา
นางวิไลลักษณ์ มินท์ศิริ
นางเสาวภา เจริญศิลป์
นายมังกร สังคะ
นางอรสา พงษ์ไพบูลย์
นางนภษร กล้ากสิกิจ
นางทวี เหรียญราชา
นางสาวรัศมี โพธิ์ชนะพันธุ์
นางพิมพา ชิณสา
นางสุภาพร ไชยแก้วเมร์
นางสุมลฑา พูลสวัสดิ์
นายสมยศ ใจตุ่น
นางเรณู ศิริคา
นางวรรณดี บัวเทศ
นายวิรัตน์ ชมภูภู่
นางสาอาง ผิวอ่อน
นายสุรินทร์ ดอนรอดไพร
นางปาณิสรา พลานุเคราะห์
นางสาวสุมลฑา มูลจนบาตร์
นายวัชระ กรเอี่ยม
นางฉวีวรรณ คงโต
นายนวดล แผนเสือ
นางสาวศรีกัลยา พึ่งแสงสี
นางโสภา สิงหัตถะ
นางสาวสมนึก ปานสกุล
นางบุญเรือน เหลืองอร่าม
นายเกรียง ศรีสิทธิการ
นางรัตนา แตงนวลจันทร์
นางสัมฤทธิ์ แก้วพูลศรี
นางศรีประภา แป้นแก้ว
นายอานวย ทองดีเล็ก
นางฑิตยาภา บุญจันทร์
นายคารณ นุชเฉย

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านคลองคล้า
ครู โรงเรียนวัดดงเมือง(เข่งฟื้นราษฎร์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์
ครู โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์ )
ครู โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์)
ครู โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์)
ครู โรงเรียนราษฎร์อุทิศ
ครู โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
ครู โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
ครู โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านกระจังงาม
ครู โรงเรียนบ้านหาดสูง
ครู โรงเรียนบ้านหาดสูง
ครู โรงเรียนวัดนากลาง
ครู โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด
ครู โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ
ครู โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ
ครู โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ
ครู โรงเรียนวัดพันลาน
ครู โรงเรียนวัดพันลาน
ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
ครู โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)
ครู โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)
ครู โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี)
ครู โรงเรียนบ้านเนิน
ครู โรงเรียนวัดท่านา
ครู โรงเรียนวัดท่านา
ครู โรงเรียนบ้านท่าเตียน
ครู โรงเรียนวัดท่าไม้
ครู โรงเรียนวัดหนองขอน
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางลัดดา รักเมือง
ครู โรงเรียนบ้านดงขุย
นางอารีย์วรรณ แสงรัศมี
ครู โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ
นายอุทัย ภู่สัตยาธนพร
ครู โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ
นางสาราญ พวงสมบัติ
ครู โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ
นางจาลอง สวัสดิ์สุข
ครู โรงเรียนวัดยางขาว
นางสาววิไล บุญนิธี
ครู โรงเรียนวัดหนองคล่อ
นางสนาม กันเพ็ชร์
ครู โรงเรียนเขาสระนางสรง
นางอภิญญา อนรรฆมาศ
ครู โรงเรียนบ้านย่านมัทรี
นายสายัณห์ โกวิทชาติ
ครู โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
นางบุญเยี่ยม ก้อนทอง
ครู โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
นางณัฎชยา พรมพิทักษ์
ครู โรงเรียนเขาทอง
นางสาววรรณกร อาภรณ์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2
นางไสว มั่นกสิกรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์
ศึกษานิเทศก์
นางอลิตา ขจรกลิ่น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
นางเนาวรัตน์ จันทะรังศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอ่างทอง
นายเอกณรงค์ คงเพชรศักดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยาคม)
นายชูเกียรติ มูลจรัส
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านแดน
นายชุมพล เหรียญราชา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
นายวิเชียร พงษ์ไพบูลย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
นายวิเชียร นิยมวงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองไร่
นายโกวิทย์ นิเทศธัญกิจ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสวนขวัญ
นายเทอดศักดิ์ หอมบานเย็น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเนินใหม่
นางจิรัตติกาล ส่งศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
นายประยุทธ โฉมอัมฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชุมม่วง
นายบุญยืน เนียมเถื่อน
ครู โรงเรียนวัดหูกวาง (เปรื่องอุ่นอุทิศ)
นางสาววันทิพย์ ทับโพธิ์
ครู โรงเรียนวัดบ้านคลอง
นางกัญญา นุ่มดี
ครู โรงเรียนวัดบ้านคลอง
นางวาสนา ศิริชาติ
ครู โรงเรียนวัดท่างิ้ว
นายกู้เกียรติ สุขใส
ครู โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
นางอมรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
ครู โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
นายดารงค์ พลอยพันธ์
ครู โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
นางยุพิน มงคลไทร
ครู โรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยาคม)
นางสาเริง จันดาแก้ว
ครู โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
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ชื่อ - สกุล
นางนุกูล พรหมวิหาร
นางสุจิตรา คุ้มปริยัติ
นายอนันต์ ม่วงสุวรรณ์
นางอรุณลักษมี ปัญญาคุณาภรณ์
นางนงนาฏ สวนดอน
นายเจริญ พิลึก
นางไพรินทร์ มาฉาย
นายประดับ มาฉาย
นายจาเนียร เหล่าเขตกิจ
นางบุบผา แตงอ่า
นางศรีอาพรรณ ปานพรม
นางประนอม ศรีเดช
นางศิราณี ศรทอง
นางลักขณาภรณ์ โนนทะชัย
นางนงคราญ นิยมวงษ์
นางอัจฉรา เอนก
นางปราณี เนินพลับ
นางนภาพร เทียนสันต์
นางสาวภัทรวดี ฉิมพลีพันธ์
นางมณฑิรา ขันดา
นางดาวล้อม สืบเผ่า
นางจันทร์เพ็ญ พิลึก
นางเสาวภา แสงทอง
นายอนุชา มาเม่น
นางยุพา พงศ์ภาณุกุล
นางประเสริฐศรี อภิวิสุทธิรักษ์
นางจรรยา เพิ่มเกษตรการ
นายสมพร สุพรรณ์
นายสมเดช นิธิวงษ์
นายสุรพงษ์ พูนหมี
นายสัมฤทธิ์ พัฒศิริ
นางสิรีลักษณ์ สายสุวรรณ
นางสมพิศ งามดี
นายบุญรอด อยู่พุ่ม
นายบรรจบ อยู่สาลี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ
ครู โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส
ครู โรงเรียนวัดบ้านไผ่
ครู โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ
ครู โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
ครู โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
ครู โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
ครู โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
ครู โรงเรียนวัดคลองธรรม
ครู โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
ครู โรงเรียนวัดจิกลาด
ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ครู โรงเรียนวัดคลองสาลี
ครู โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งตัน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งตัน
ครู โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
ครู โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
ครู โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
ครู โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
ครู โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
ครู โรงเรียนวัดหนองยาว
ครู โรงเรียนวัดหนองยาว
ครู โรงเรียนวัดหนองยาว
ครู โรงเรียนวัดหนองยาว
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายชนินทร์ศักดิ์ อุทัยพัฒน์
ครู โรงเรียนวัดหนองยาว
นางบุญรอด เหล็งไทย
ครู โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
นายสุรเศรษฐ์ สุวรรณ์
ครู โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา)
นางบรรจง สนิทพ่วง
ครู โรงเรียนไตรประชาสามัคคี
นางยุริณกรณ์ จันทร์อู่
ครู โรงเรียนบ้านวังหิน
นางศุลีพร วงษ์พานิช
ครู โรงเรียนบ้านดงสีเสียด
นายมานัต สาระไกร
ครู โรงเรียนบ้านดงสีเสียด
นางสุนีย์ นกทอง
ครู โรงเรียนบ้านวังชุมพร
นางสุนันท์ จันทร์ดา
ครู โรงเรียนบ้านวังชุมพร
นางทัศนีย์ พิชัย
ครู โรงเรียนบ้านวังชุมพร
นายพยนต์ เอนก
ครู โรงเรียนบ้านหินดาด
นางบุญจิรา จันทร์อุปลี
ครู โรงเรียนบ้านปางสุด
นางพะเยาว์ สิมภาลี
ครู โรงเรียนบ้านปางสุด
นางมะลิวรรณ เอ็งโอภาสนันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม)
นายวิวัฒน์ พันธุ์สุข
ครู โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
นางวรรณา เนตรใจ
ครู โรงเรียนวัดอ่างทอง
นางสมพร ธไนสวรรค์
ครู โรงเรียนวัดเทพสถาพร
นางวัชรีย์ อนันตศานต์
ครู โรงเรียนวัดเทพสถาพร
นางจารุวรรณ การะภักดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองละมาน
นายมนตรี เกิดผล
ครู โรงเรียนวัดมาบมะขาม
นายจตุพล ธนูศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านท่าตะโก
นางฉัณฑณา เรืองบุญธรรม
ครู โรงเรียนวัดสวนหลวง
นายจรูญ ดีพิจารณ์
ครู โรงเรียนไตรประชาสามัคคี
นางอรสา จันทร์เอี่ยม
ครู โรงเรียนไตรประชาสามัคคี
นางรัชนี หอมบานเย็น
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3
นายนฤทธิ์ คงนาน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางยุวดี ฉายแสง
ศึกษานิเทศก์
นายจาเนียร โลหะเวช
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองลาน
นายบารุง กรุตเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
นายสุชิน พุทธรักษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์
นายสามารถ แสงสนธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองพังพวย
นายชาติชาย จรบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนคา
นายณัทพงศ์ ฤทธิ์บารุง
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์ )
นายประสิทธิ์ ปานพรม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์)
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ชื่อ - สกุล
นายสุกิจ ตะบุตร
นายสุทธิพงษ์ แย้มประเสริฐ
นางสุรัญชนา โพธิ์หวี
นางสาวอรรถชรัตน์ ศรชัย
นายสมจิตร์ มุ่งมาตร
นายชัยณรงค์ เกลียวสีนาค
นางอุบลวรรณ เกลียวสีนาค
นางวิชญ์ชยา สิรพันธ์แจ่ม
นางสายสมร วงศ์ชื่น
นางมาลี ศรีสุข
นางสุณีรัตน์ ตรีบุญสวัสดิ์
นางสาวกิม ยอดทองดี
นายการุณ รุ่งเรืองวิโรจน์
นางสมพร สุขสาราญ
นางละเอียด หุตะมาน
นายนิวัตร์ พุ่มมาลัย
นางมัทธิกา รับบุญ
นายอารมย์ นรารักษ์
นายวิชาญ เอี่ยมคง
นางจงรักษ์ รุ่งเรือง
นางอารีย์ ทิมเปีย
นายอานาจ เอี่ยมสมบุญ
นายศุภวัฒน์ ฉิมโห้
นางสาวสุวรรณา ตันเจริญ
นางสุมิตตา ภิรมย์ภักดิ์
นายวินัยรัตน์ สกุลรัตน์
นายไพศาล ปรียาจิตร์
นางพรเพ็ญ เกตุสวาสดิ์
นางสาวกิจจวง โชสิวสกุล
นายณรงค์กร ชื่นกลิ่น
นางมนต์ทิพย์ ปานดิษฐ์
นางนิตยา โนนจุ้ย
นางนวลจันทร์ บัวทิม
นายอนันต์ กะโห้ทอง
นายบรรพต ไวยศาลา

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดถ้าผาสุขใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองกาลัง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้าวิ่ง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้าวิ่ง
ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้
ครู โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสีซอ
ครู โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนวัดหนองตะโก
ครู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ครู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ครู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ครู โรงเรียนวัดท่าตะโก
ครู โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านทานบ
ครู โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์ )
ครู โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์ )
ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
ครู โรงเรียนวัดป่าเรไร
ครู โรงเรียนบ้านวังโพรง
ครู โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
ครู โรงเรียนวัดห้วยลาไย
ครู โรงเรียนบ้านลาพยนต์
ครู โรงเรียนบ้านลาพยนต์
ครู โรงเรียนบ้านดารงรักษ์(ประชาอุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี
ครู โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี

219
ที่
45
46
47
48
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55
56
57
58
59
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ชื่อ - สกุล
นางสงกรานต์ เพ็ชรัตน์
นางสุรีย์พร หมุนสมัย
นางพัชราวลัย ใจคา
นางธนิดา คงสมบูรณ์
นางสมควร รักแก้ว
นายวิษณุ สิงห์สูง
นางกานดา พงศ์จิตธรรม
นางรัสรินทร์ กุลวรานิธิวัฒน์
นางพรรณพิไล เชิดชู
นายไพฑูรย์ จีนโต
นางวีนัส รักงาม
นางวรรณา ยอมมะเริง
นางสุกัญญา พรหมมี
นายสนิท พรหมประสิทธิ์
นางพัชรา วงศ์สิโรจน์กุล
นายชานาญ ผาสุข
นายณรงค์ โสจะยะพันธ์
นางคาแก้ว ระดมทอง
นางสมบัติ ช้อนทอง
นางบังอร พรหมบุญมี
นางประภาพร วันทอง
นางรุ่งสุรีย์ นพวิชัย
นางศิรภา สนิทผล
นายสนอง ยอดฉิมมา
นายปรีชา เอกกันหา
นางจงรักษ์ ยอดหมวก
นางปฐมน ยอดฉิมมา
นางสาวนับทอง ผ่องวิลัย
นางสุภาพรรณ โพธิ์พึ่ง
นายวีรชาติ ฉั่วตระกูล
นางสาวมณฑา ศรีภูธร
นายประมวล สุขถนอม
นางเกษรา โพธิ์เอี่ยม
นางศิริรัตน์ อ่าผ่อง
นางวรินทร บุญมาก

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดจันเสน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย
ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ)
ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ)
ครู โรงเรียนวัดหนองสีนวล
ครู โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านสระแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี
ครู โรงเรียนวัดหนองหม้อ
ครู โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
ครู โรงเรียนวัดเขาฝา
ครู โรงเรียนบ้านกกกว้าว
ครู โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย
ครู โรงเรียนบ้านโคกกร่าง
ครู โรงเรียนวัดหนองคูน้อย
ครู โรงเรียนวัดหนองคูน้อย
ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
ครู โรงเรียนวัดหนองตะโก
ครู โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ครู โรงเรียนวัดสายลาโพงใต้
ครู โรงเรียนวัดดอนคา
ครู โรงเรียนบ้านตุ๊กแก
ครู โรงเรียนบ้านทานบ
ครู โรงเรียนวัดสาโรงชัย
ครู โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด
ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย
ครู โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท
ครู โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางอาไพ วงษ์ช่อเส็ง
ครู โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์ )
นางพิมพ์พรรณ ปานเขียว
ครู โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท
นางอุษา ชัยบุรินทร์
ครู โรงเรียนบ้านวังน้าลัด(สหราษฎร์รังสฤษฎ์)
นางบุญเรือน หทัยไพบูลย์
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
นางจงกลณี นุ่มภักดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองดู่
นางจุรี เพ็ชยะมาตร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
นางสาริกา คล้ายแก้ว
ครู โรงเรียนวันครู(2504)
นางสาวเขมณัฏฐ์ อาภาพัชร์เจริญกุล ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
นางบริสุทธิ์ แสงดาว
ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บารุง)
นางบัณฑิตา วิริยาภิรมย์
ครู โรงเรียนบ้านเขานางต่วม
นายกิตติกร โคเพ็ชร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
นายอนันต์ คงธรรม
ครู โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ
นางลาพัน ฉิมโห้
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
นางมนนิภา สีดี
ครู โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)
นางสาวขนิษฐา กิตินันทน์
ครู โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)
นางภานิณี สุขโชคพานิช
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
นายเสน่ห์ สุทธิเศวต
ครู โรงเรียนบ้านลาพยนต์
นางยุพา เนื้อเย็น
ครู โรงเรียนวัดประชาสรรค์
นายสุชิน วังหงษา
ครู โรงเรียนบ้านดารงรักษ์(ประชาอุทิศ)
นางอมรทิพย์ โพธิ์ย้อย
ครู โรงเรียนวัดจันเสน
นางเพ็ญทิพย์ วีระสวัสดิ์
ครู โรงเรียนวัดดอนคา
นายรักชาติ จิ๋วใจธรรม
ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล)
นายบันลือ จานงค์บุตร
ครู โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)
นางวิชุดา บาเทิงเวชช์
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
นายณรงค์ศักดิ์ สนิทม่วงภักดี
ครู โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์
นายประทีป แตงทอง
ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง
นางณรรฐวรรณ พิมพ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง
นายสรวิศ ศรีสงคราม
ครู โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา
นางอัมพร แป้นไพศาล
ครู โรงเรียนวันครู(2504)
นายวิวัฒน์ บุญประสม
ครู โรงเรียนอุดมพัฒนา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 1
นางฐานิตา เปรมปรีดา
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นางพรเพ็ญ รุ่งอาไพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นางจริยา สวนคล้าย
ศึกษานิเทศก์
นางสาวนุตอนงค์ ทัดบัวขา
ศึกษานิเทศก์
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสุพัตรา เหมพิจิตร
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
นางลัดดา จุ้ยประเสริฐ
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
นางสาวเชาวลิต เศียรสวัสดิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
นางพรรณี ศักดิ์ทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัต)ิ
นางปราณี ศุภศิริ
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
นายสุขุม ศุภศิริ
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
นางวันเพ็ญ รักเสนาะ
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
นายชลอ น้อยสิทธิ์
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
นางจินดา เลี้ยงนิรัตน์
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
นางกฤดิภา แก้วสนธิ
ครู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
นางรวีวรรณ เพ็ชรดี
ครู โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
นางจิตติมา สงวนปรางค์
ครู โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
นางอุไรวรรณ สังคสิน
ครู โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
นางสาววัฒนา ชะโย
ครู โรงเรียนมหาสวัสดิ(์ ราษฎรบารุง)
นางอรพินท์ ทวีจินดา
ครู โรงเรียนมหาสวัสดิ(์ ราษฎรบารุง)
นางเฟื่องฟ้า พื้นทอง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
นางพัชรีย์ วัสสิกี
ครู โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
นางสาวละเมียด ยิ้มประพันธุ์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
นางสาวเพียงนภา ปาณิกบุตร
ครู โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
นางนิตยา ปานดวงแก้ว
ครู โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ)
นางสาวสุจิน รุ่งเจริญ
ครู โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)
นายสุทธิพร ทองเปลว
ครู โรงเรียนวัดโชติการาม
นางกฤษณา ต่ายแจ่ม
ครู โรงเรียนวัดฝาง
นางสาลี บุญญาวัฒน์
ครู โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
นางวาสนา บึงบงกช
ครู โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัต)ิ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2
นางสุมาลี ลิ่มเจียสหพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นางเพ็ญจา เสมอเหมือน
ศึกษานิเทศก์
นายธีระชัย หันยอ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกลางเกร็ด
นางสุภาวดี จิรภาสพงศา
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
นายละออง กลมแป้น
ผู้อานวยการโรงเรียนสุเหร่าเขียว
นางอารมย์ ระเบียบดี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเพรางาย
นายวีรพงษ์ คล้ายสอน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
นางสาวอังคณา ปานนก
ครู โรงเรียนวัดคลองขุนศรี

222
ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื่อ - สกุล
นางวัชรี เพชรแสง
นางปรารถนา วรรณนรันทร์
นางนพรัตน์ บุญลือ
นางสาวลาเพย ทินสมุทร
นางสุภาภรณ์ แจ่มสายบัว
นางสาวปิยฉัตร เพชรครสวัสดิ์
นายสมพร จริยรักษ์วรกุล
นายจาเป็น เขียวแก่
นางวิไลวรรณ สายยืด
นางสุนิสา มาลามาน
นายสาราญ จันทร์มาลี
นางมาลัยพร สมสวย
นางธิติมา นิ่มชื่น
นางสวลี สุธาพจน์
นางสุวารี ปราบใหญ่
นางสุดาวดี วงศ์สังข์
นางพรทิพย์ นุชเจริญ
นางวันเพ็ญ วรพันธ์
นางวันเพ็ญ บุญนัดดา
นางสาวพิศมัย จันทนมัฏฐะ
นางกนกทิพย์ บินเทพ
นางรัศมี ภุชชงค์
นางจุฬาภรณ์ กรรณิการ์
นางจันทะสินธุ์ ปานหลิม
นางเครือวัลย์ ม่วงเกษม

ตำแหน่ง - สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๑
นายอุดม ยอดจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นางสาวอามีเนาะ มามุ
ศึกษานิเทศก์
นายมะ ดาราแม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ
นายอิสเหาะ สามะแต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะโละมีญอ
นายวันชัย กรดแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา
นายสมาน สามามะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาดา
นายจตุพงศ์ ธรรมเดโช
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)
นายชัยวัฒน์ สุเมธาวิวัฒน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจือแร
นายสันต์ นิลสมาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาเวง

ครู โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่
ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่
ครู โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
ครู โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
ครู โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)
ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
ครู โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี
ครู โรงเรียนสุเหร่าเขียว
ครู โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
ครู โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่
ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
ครู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
ครู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
ครู โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
ครู โรงเรียนประเสริฐอิสลาม
ครู โรงเรียนคลองเกลือ
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ที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อ - สกุล
นางประพร สุพงษ์
นางนัตเราะ เจ๊ะนิ
นางจรวย บุญชะนะ
นางสะอูเดาะ เจ๊ะโซ๊ะ
นางบุญเยี่ยม มุตตาหารัช
นางรัตยาพร ขวัญคีรี
นางวีณา บุญละเอียด
นางนฤมล อนรรฆพรรณ
นายนิพล รัตนพันธ์
นายยะปา สะมะแอ
นางปราณีต แก้วพรหมลัด
นางกะลือซง ปะดอละ
นางนวลสวาท หงษ์แสงวัฒนา
นางสดุดีพร มะ
นางรอมือเล๊าะ หะยีดิง
นางมัสกะ สาเมาะ
นางทัศนีย์ อูมา
นางรอสีดะห์ บินหะยีฮาวัน
นางรอบีย๊ะ สาและ
นางรุจิรา บือซา
นายดุสิต คงจุน
นางสาวญาณิศา เกิดพิมพ์
นางนิซง เจะดาโอะ
นางยุวดี หะยีนิเลาะ
นางทรรศนีย์ สาและ
นางยุภาวดี ตุนาคุน
นายปราโมทย์ พัฒนภักดี
นายอัดนัน มามะ
นางรัชนี มะกาว
นางสาวภัคโศภิณ เนตินาถสุนทร
นายจรูญ จู้ฮกหลี้
นางกาญจนา ศิลปรัตน์
นางแฉล้ม คงอยู่
นางกาญจนา สุทธิกลัด
นายฮามินา มะเซ็ง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านค่าย
ครู โรงเรียนบ้านไร่พญา
ครู โรงเรียนบ้านไร่พญา
ครู โรงเรียนบ้านไร่พญา
ครู โรงเรียนบ้านไร่พญา
ครู โรงเรียนวัดโคกโก
ครู โรงเรียนบ้านปลักปลา
ครู โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ครู โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
ครู โรงเรียนบ้านโคกแมแน
ครู โรงเรียนบ้านโคกตีเต
ครู โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ
ครู โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ
ครู โรงเรียนบ้านคลอแระ
ครู โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9
ครู โรงเรียนบ้านยือลอ
ครู โรงเรียนบ้านยือลอ
ครู โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ
ครู โรงเรียนบ้านกูยิ (ยี่งอ)
ครู โรงเรียนบ้านยี่งอ
ครู โรงเรียนบ้านยี่งอ
ครู โรงเรียนบ้านกูเล็ง
ครู โรงเรียนบ้านสาคร
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)
ครู โรงเรียนวัดพนาสณฑ์
ครู โรงเรียนบ้านทอน
ครู โรงเรียนวัดลาภู
ครู โรงเรียนบ้านรามา
ครู โรงเรียนบ้านทาเนียบ
ครู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ครู โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ครู โรงเรียนเมืองนราธิวาส
ครู โรงเรียนบ้านโคกสุมุ

224
ที่
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ชื่อ - สกุล
นางสาวไอนุง เจะโก๊ะ
นายสาสูดิง ดิง
นางสาวอุษมาพร มณีชยางกูร
นายมะนาเซ บากา
นางรอซีด๊ะ แมเยาะ
นางรัชนีภรณ์ อาแซ
นางอรณีย์ ปาเต๊ะ
นางสาวรอสือนิง ประกอบการคดี
นางสารีพ๊ะ หะยีนิมะ
นางจันท์จิรา ทองเนื้อแข็ง
นางแวปูรียะ แวสะแม
นางมาลัย พะนุแสง
นางธิดา นกเขา
นายเวส นุ้ยพริ้ม
นายซูเบร์ บูสะมัญ
นางสาวพนอ ทะวะชาลีย์
นายเลอสรรค์ พูลพิพัฒน์
นางปิยนุช ศรัทธาทิพย์กุล
นางพยอม ว่องนาวี
นายดนัย ดาราแม
นางคอรีเย๊าะ นวลแย้ม
นางณัฐมน เศรษฐวิศิษฏ์
นางสาวหารีเมาะ แมงกาจิ
นางปัทมา เจ๊ะโว๊ะ
นางนารี หะราตี

ตำแหน่ง - สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางสาวปิยะดา พรหมดา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแว้ง
นายบัณฑิต สติรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาเซะใต้
นายศรายุทธ พฤฒิพัฒนพงศ์
ครู โรงเรียนบ้านปะลุกา
นางสิริวรรณ ศรีเจริญโชติ
ครู โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)
นางสาวกิ่งแก้ว ชิณพงษ์
ครู โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)
นางธิดารัตน์ พละสิทธิ์
ครู โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)
นางนันทกา วัชระกาญจกุล
ครู โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)
นางยุพา นนธิ
ครู โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)
นายบุญชู อินน้อย

ครู โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ
ครู โรงเรียนบ้านบือเระ
ครู โรงเรียนบ้านบือเระ
ครู โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ
ครู โรงเรียนอัตดีนียาตุลฮิสลามียะห์
ครู โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ
ครู โรงเรียนบ้านแยะ
ครู โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ
ครู โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ
ครู โรงเรียนบ้านยี่งอ
ครู โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ
ครู โรงเรียนบ้านกาเด็ง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา
ครู โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ
ครู โรงเรียนบ้านบากง
ครู โรงเรียนบ้านนาโอน
ครู โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร
ครู โรงเรียนบ้านบลูกา
ครู โรงเรียนบ้านจือแร
ครู โรงเรียนบ้านละหาน
ครู โรงเรียนบ้านดือแยหะยี
ครู โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล
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ที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อ - สกุล
นายประยุทธ์ สังข์ศิลป์ชัย
นางอาบีด๊ะ คาน
นางฮาลือมอ ฮาบิ
นางพนิดา ชัยวิฉาน
นางจารีพร หวั่นเซ่ง
นางสุนทรา เพชรทอง
นางสุพัฒน์ เลิศภัทรกิจ
นางอานวย สนิทชาติ
นายสมศักดิ์ แก้วสุกใส
นายปะอูซี มะยูนุ
นางรอฮานา สาระธรรม
นางบุญศรี ดากระเด็น
นางสาวจีรนันท์ เจ๊ะโก๊ะ
นางเฉลียว สุขศรีแดง
นางนิรภัฏ ยอดคง
นายสมชัย แสงสุวรรณ
นางสาวกัญญานี คงประเสริฐ
นายยรรยง แซ่หง่าน
นางสาวเพ็ญ บุญช่วย
นางอรสา วรรณนุชิต
นายประดับ เอียดเล็ก
นายวินัย ขุนอาไพ
นางเสริมศรี ศรีสุวรรณ์
นางนัสรียา ดือราเซาะ
นางอินทิรา ทองดวง
นางชูใจ คงจุล
นางยุพดี สมานกุลวงศ์
นายมาหามะนาเซ สือนิ
นางสุนันท์ สายเหล็ก
นางเฉลา สุกสมัคร
นายประเสริฐ เชื้อคง
นายธีระพล ชูส่งแสง
นายฐากร อักษรสมาน
นางสุภา แพทย์ศรี
นายสะอาดี สาและ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านสะปอม
ครู โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม
ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ครู โรงเรียนบ้านซรายอ
ครู โรงเรียนบ้านปะลุรู
ครู โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์
ครู โรงเรียนราชภักดี
ครู โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง
ครู โรงเรียนบ้านสะหริ่ง
ครู โรเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223
ครู โรงเรียนวัดพระพุทธ
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
ครู โรงเรียนบ้านโคกงู
ครู โรงเรียนบ้านตาบา
ครู โรงเรียนบ้านหัวคลอง
ครู โรงเรียนบ้านไพรวัน
ครู โรงเรียนบ้านสะปอม
ครู โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน
ครู โรงเรียนบ้านตอออ
ครู โรงเรียนบ้านแว้ง
ครู โรงเรียนบ้านจะมาแกะ
ครู โรงเรียนบ้านตอแล
ครู โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง
ครู โรงเรียนบ้านมูโนะ
ครู โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ
ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ
ครู โรงเรียนวัดประชุมชลธารา(สุขคณานุกูล)
ครู โรงเรียนราชภักดี
ครู โรงเรียนบ้านบอเกาะ
ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง
ครู โรงเรียนนิคมพัฒนา 10
ครู โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 3
นายนัฏพงศ์ แก่นบุญ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
นางสาวจุไร บุญเกลี้ยง
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นายบัณฑิต สาและ
ผู้อานวยการโรงเรียนผดุงมาตร
นายอานูวา อาบ๊ะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเจาะเกาะ
นายธนู นววิวรรธน์
ผู้อานวยการโรงเรียนราชพัฒนา
นายเมธี หนองเต่าดา
ครู โรงเรียนบ้านบาโงระนะ
นายดารง คงวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านนิบง
นางวัฒนา หนูชู
ครู โรงเรียนอนุบาลระแงะ
นายสุขุม สุภาพงค์
ครู โรงเรียนบ้านเขาพระ
นายไพรินทร์ ผอมมณี
ครู โรงเรียนบ้านเขาพระ
นายชาติชาย กาญจนมณี
ครู โรงเรียนบ้านแกแม
นายไชยกิจ ด่านชัยประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ
นางละมล สุภาพงค์
ครู โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ
นางพิน ดากรี
ครู โรงเรียนบ้านตะโละ
นางวัลวลี วรวงศ์เวทย์
ครู โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก
นางสุทธิรัตน์ อาแวบือซา
ครู โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ
สิบตรีไพโรจน์ ดะแซ
ครู โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ
นางสาวแวมีเนาะ เป๊าะนิ
ครู โรงเรียนบ้านปาเซ
นายยูโซะ ตาละตา
ครู โรงเรียนบ้านปารี
นางนิยดา กระจายเกียรติ
ครู โรงเรียนบ้านกาแย
นางธารินี เผ่าสีหา
ครู โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
นางวนิดา หะยีตาเย๊ะ
ครู โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์
นางมิสะฮ์ ยะผา
ครู โรงเรียนบ้านบารุงวิทย์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1
นายสมคิด กันบุญ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นายมงคล เมธะพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นางมุกดา จองกว้าง
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
นายอาคม กุลสุรินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าครกใหม่
นายอภินันท์ บุญเกื้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านต้าม
นายสถิตย์ ดีสีใส
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาซาว
นายเจน ดีสีใส
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถืมตอง
นายกฤษฎี บุญศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังหมอ
นางนัทธมน เรือนแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้
นายประเสริฐ มะโนชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่
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ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อ - สกุล
นายธวัชชัย แต้กุล
นายภูวนารถ ทาตาล
นางกุลยาภรณ์ ขันทะวงศ์วัฒนา
นางพิมพ์กุล วงศ์สิริบวรกุล
นางจีราวรรณ ไวยประพีร์
นางลาเทียน อุตมา
นางกัลยา ฤทธินนท์
นายทรงยศ ศิวะศิลป์ประศาสน์
นางทินทะนา ทิพย์บุญศรี
นางสายสิน บุญเรืองศักดิ์
นางสาวชนะภัย อุตมา
นางสมคิด อุดขาว
นางพิชาพัทธ์ สิริพัชรเศรษฐ
นางยุพิน จิตวงศ์
นางสายสุนีย์ รักษาพล
นางบานเย็น สิทธิยศ
นางพันธรี พิทาทอง
นางจันทร์เพ็ญ ธนะภาษี
นางอาพร สุริยะ
นางกรองกาญจน์ จันทรกาธร
นายเชาว์ กาบคา
นางสุรีย์พร ไชยวงศ์
นางสาวอัจฉริยาภรณ์ กรมทะนา
นางสุดา สารถ้อย
นางดวงเดือน พรหมเทพ
นางลาดวน พิบูลย์
นางสุรีย์ แก้วด้วง
นางสาวลัดดา ขันทะยศ
นางบุญแต้ม ดวงตา
นางอรุณ จันทร์คาเรือง
นายอร่าม ภูเขียว
นางทับทิม ปันมิตร
นางกัลยา ขันทะสอน
นางจุฬาภรณ์ เขื่อนเพชร
นายประสาท สีมา

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าแก่นกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชานุบาล
ครู โรงเรียนบ้านนวราษฎร์
ครู โรงเรียนบ้านป่าคา
ครู โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์
ครู โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์
ครู โรงเรียนบ้านเรือง
ครู โรงเรียนบ้านถืมตอง
ครู โรงเรียนบ้านน้าโค้ง
ครู โรงเรียนบ้านผาสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา
ครู โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
ครู โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
ครู โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
ครู โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
ครู โรงเรียนราชานุบาล
ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
ครู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก
ครู โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย
ครู โรงเรียนบ้านป่าสัก
ครู โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
ครู โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล
ครู โรงเรียนทุ่งศรีทอง
ครู โรงเรียนทุ่งศรีทอง
ครู โรงเรียนทุ่งศรีทอง
ครู โรงเรียนภูเค็งพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา
ครู โรงเรียนบ้านพะเยา
ครู โรงเรียนบ้านท่ามงคล
ครู โรงเรียนบ้านท่ามงคล
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ที่
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ชื่อ - สกุล
นางสาวลายวน ใจแปง
นางอารุณี บัติปัน
นายบุญนา มาเจริญ
นายสมชาย วังคชาภรณ์
นางรัตนาภรณ์ สิทธิสาร
นางอัมพันธ์ ใจยศ
นายสัมพันธ์ ธีรประพฤทธิ์
นางสุรัตน์ ละพรม
นางสาวกมลวรรณ ศรรบศึก
นายชรินทร์ มหายศนันท์
นางขวัญใจ คุตพฤกษ์
นางครองพันธุ์ พวงพุฒ
นายพิทักษ์ รัตน์น้าหิน
นางสมควร ใจจันทร์
นางโสภา ไชยวุฒิ
นางศรีนวล ปันทา
นางอัจฉราวรรณ เขื่อนคา
นายนิโรจน์ แก้วกันทา
นายบุญชม ต๊ะติ๊บ
นางศศิภา พิชัยวงศ์
นายนพฤทธ์ จันทร์ผง
นายเครียบ พรมฝั้น
นายณรงค์ ไชยทะมาตร
นายพุฒิพงศ์ ยาท้วม
นางรัชฎาพร สุทธิบุตร
นางสุรีย์พร ยามานะ
นางเพ็ญนภา จงสุขสันติกุล
นางเนาวรัตน์ ชัยนนถี
นางนลินรัตน์ อุปถัมภ์
นางวราภรณ์ ธนะปัด
นางสุนันท์ ขัดเงางาม
นางสุทธิดา สวิง
นางวันเพ็ญ จินะแปง
นายยอดยิ่ง จินะแปง
นางจาปี วงศ์เทพ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น
ครู โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านน้ามวบ
ครู โรงเรียนบ้านน้ามวบ
ครู โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่
ครู โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม
ครู โรงเรียนบ้านบ่อหอย
ครู โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านเชียงของ
ครู โรงเรียนบ้านใหม่
ครู โรงเรียนบ้านหัวเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหัวเมือง
ครู โรงเรียนบ้านสถาน
ครู โรงเรียนบ้านสถาน
ครู โรงเรียนบ้านนา
ครู โรงเรียนบ้านนา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย
ครู โรงเรียนบ้านนาไค้
ครู โรงเรียนบ้านนาไค้
ครู โรงเรียนบ้านสันทะ
ครู โรงเรียนบ้านทัพม่าน
ครู โรงเรียนบ้านเชตวัน
ครู โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์
ครู โรงเรียนบ้านพรหม
ครู โรงเรียนบ้านพรหม
ครู โรงเรียนบ้านกิ่วน้า
ครู โรงเรียนบ้านน้าพาง
ครู โรงเรียนบ้านเป้า
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านปิงหลวง
ครู โรงเรียนบ้านน้าอูน
ครู โรงเรียนบ้านน้าอูน
ครู โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางจันทร์เพ็ญ จิตอารี
ครู โรงเรียนบ้านโป่งคา
นายติณณภพ จินตเกษกรรม
ครู โรงเรียนบ้านป่าแดด
นายประครอง ดีกัลลา
ครู โรงเรียนบ้านน้าแก่นเหนือ
นางสมลักษณ์ กิวัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
นายอนันต์ สายสูง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
นางนวลละออง ชอบธรรม
ครู โรงเรียนบ้านม่วงใหม่
นางสังเวียน อินทร์รัมย์
ครู โรงเรียนบ้านม่วงใหม่
นางอารี รังสิยารมณ์
ครู โรงเรียนบ้านหัวนา
นางวลัยพร สุริยศ
ครู โรงเรียนบ้านน้าครกใหม่
นายบุญช่วย เกิดไชย
ครู โรงเรียนบ้านถืมตอง
นางนงลักษณ์ มะโนชัย
ครู โรงเรียนบ้านดอนไชย
นางสุพิน เสนสุวรรณกุล
ครู โรงเรียนบ้านนาไลย
นายสุรชัย มหายศนันท์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าอุ่น
นางละเอียด นันตา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา
นายชาลี ดวงตาดา
ครู โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง
นางบาเพ็ญ ธนาสนิทกุล
ครู โรงเรียนบ้านคาเรือง
นางวรรณา สมประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านหาดเค็ด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2
นางนงเยาว์ ศิริรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นายชิต คาชั่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปรางค์
นายอธึก ป้องคารด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าโมงปางสา
นางลาใย หานิพัฒน์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
นายประยูร ศักดาศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร้อง
นายเฑียร ธีรศิรปัญญา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยท่าง
นายสมคิด ปัญญาภู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าลาน
ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร ถาวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อหยวก
นายสมโพธิ โพธิรังสิยากร
ครู โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
นางสัจพร โอบอ้อม
ครู โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
นางสุรีพร หิรัญกุล
ครู โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
นางสุวารี วิชารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
นางปราณี ธนะวงค์
ครู โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย
นางพิกุล จิณสิทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
นางดวงนภา กรุณาดวงจิตร
ครู โรงเรียนบ้านนาฝ่า
นางอารี ตนะทิพย์
ครู โรงเรียนบ้านถ่อน
นางสุภาพ อินต๊ะ
ครู โรงเรียนบ้านถ่อน
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ชื่อ - สกุล
นางเสาวลักษณ์ รัตนวรากร
นางสาวเกษร แก้วทิตย์
นางทัศนาภรณ์ ดอกเกี๋ยง
นางอาพร สินแก้ว
นางศิวพร แก้วคงดี
นายศักดิ์ชัย หมั่นดี
นายสิรวิชญ์ เกียรติศิริถาวร
นายสนอง ผาแก้ว
นางแสงมอญ ทัศนไทย
นายนาเคนทร์ ใบยา
นายสมเพชร ใบยา
นางปิยฉัตร สุทธหลวง
นางวิลาวัณย์ คารังษี
นางอารี วัชรธรรมรักษ์
นางฉวีเพ็ญ ณ น่าน
นางสาวบุญเรียม สุทธหลวง
นางรัตติยา พลทิพย์
นางอรนันท์ สิทธิชัย
นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์
นายพงษ์เทพ คาพุฒ
นายศักดิ์ พรหมรักษ์
นางสาวสุดหล้า อุทุมพร
นายกาแหง ดีอุ่น
นางสาวนฤมล ตนภู
นางวิภารัตน์ ปาคา
นายพรเทพ ศรีหร่าย
นายถนอม วงค์สวัสดิ์
นางจันทร์หอม ตนภู
นางคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ
นางมัลลิกา ถิ่นสอน
นายอรุณ กลางหมู่
นางจิรัฐยา บุญเดช
นายกิตติชัย พิศมร
นายเย็น คีรีสัตยกุล
นางสุพัตรา ปัญญาภู

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
ครู โรงเรียนบ้านคัวะ
ครู โรงเรียนบ้านคัวะ
ครู โรงเรียนบ้านดอยติ้ว
ครู โรงเรียนบ้านสบหนอง
ครู โรงเรียนบ้านสบหนอง
ครู โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186
ครู โรงเรียนบ้านแหน
ครู โรงเรียนบ้านแหน
ครู โรงเรียนบ้านปรางค์
ครู โรงเรียนบ้านปรางค์
ครู โรงเรียนบ้านปรางค์
ครู โรงเรียนบ้านปรางค์
ครู โรงเรียนบ้านร้อง
ครู โรงเรียนบ้านป่าลาน
ครู โรงเรียนบ้านห้วยท่าง
ครู โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ครู โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา
ครู โรงเรียนบ้านสกาดใต้
ครู โรงเรียนสกาดพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านพาน
ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก
ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก
ครู โรงเรียนบ้านนาก้อ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
ครู โรงเรียนบ้านนาวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านน้ายาว
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า
ครู โรงเรียนบ้านไร่
ครู โรงเรียนบ้านไร่
ครู โรงเรียนไตรประชาวิทยา
ครู โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ ๑๖๖

231
ที่
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายมนตรี ขอนพวง
ครู โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
นางวนิดา สวนแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
นางวรรณิดา ยศอาลัย
ครู โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
นายสมศักดิ์ สุทธการ
ครู โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
นางจุรีรัตน์ ก่อเกิด
ครู โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา
นางนิตยา เมธีเสริมสกุล
ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา
นางวีนา ไชยยงค์
ครู โรงเรียนบ้านสบกอน
นางนลินี ฟ้าสาร
ครู โรงเรียนบ้านสบกอน
นางนิลวรรณ พงศ์ธีรโชติกุล
ครู โรงเรียนบ้านสบกอน
นางศิริวรรณ นนท์คลัง
ครู โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม
นางศิริพร นิจพิพัฒน์พงศ์
ครู โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
นางรจนา ขันทะสีมา
ครู โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
นายกิติชัย สวนแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านใหม่
นางชฎาพร คาทอง
ครู โรงเรียนบ้านแพะกลาง
นายประยงค์ แสงศิริโรจน์
ครู โรงเรียนบ้านปอน
นายณรงค์ วัชรธรรมรักษ์
ครู โรงเรียนวรนคร
นายชัชวาลย์ คีรีโชติกุล
ครู โรงเรียนบ้านปางยาง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1
นางสาวศากุน ศิริพานิช
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นางสุดาพร หงษ์นคร
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางสาวมนัสปอง ศรีทอง
ศึกษานิเทศก์
ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ มูลดี
ศึกษานิเทศก์
นายแสง แก้วฉวี
ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
นายสุรศักดิ์ คติพงศ์ธาดา
ผู้อานวยการโรงเรียนพระครูวิทยา
นายพยัต ยืนยิ่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพะไล
นางปณิชา คาจันทราช
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน
นายปิยะ ศิลากุล
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
นายอวยพร ศรีภา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า
นายฉัตรปกรณ์ ประชาธรรมากุล ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสว่างบูรพา
นางสาวจรรยา กุลสุทธิชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
นายประหยัด วรงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลลาปลายมาศ
นางศรีทอง วาจาดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแท่นพระ
นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก
นายทวีสิทธิ์ โลไธสง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
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ชื่อ - สกุล
นายอาพร นามไพ
นายสุริยา พวงมาลัย
นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร
นายสุพล นันทะชาติ
นายวิรัตน์ พรมพิลา
นางสุวรรณี สัสดี
นางกาญจนา อุไรมาลย์
นางศริญญา คุณประทุม
นางภคมน ศรีธรรมา
นายมงคล สท้านพล
นางเจียมจิต นาเมืองรักษ์
นางสาวดวงพร กีรติตระกูล
นางสาวรุ่งนภา ศรีสันติธรณ์
นางอมรา บุญนาพา
นางชูศรี การเกษ
นางเกตุนภา พงศ์จรยา
นางทิพวรรณ วงศ์อิน
นางวิจิตรา ตั้งตระกูล
นางชไมพร ศรีฉายา
นางจิราภรณ์ ศุภนรากร
นางวารา เทพเนาว์
นางผกามาศ ปะโสทะกัง
นางสุภาพ พาราษฎร์
นางจุไรรัตน์ ชื่นใจ
นางมาลินี มงคลมะไฟ
นายผดุงศักดิ์ เมิดไธสง
นางไพบูลย์ โทนหงสา
นางพรรณนพัช จริยากุลวงศ์
นางภคอร ทูนมาลา
นายจตุพงศ์ วงค์งาม
นางสลักจิต ศรีโสภา
นายพินิจ ศรีโสภา
นายสันติ บัวผัน
นางสาวรุจี ศรพระอินทร์
นายสุพจน์ แว่วบุตร

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกะทิง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงเย็น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านกะชาย
ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด
ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด
ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
ครู โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
ครู โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
ครู โรงเรียนบ้านมาบสมอ
ครู โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
ครู โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
ครู โรงเรียนบ้านสาโรงโนนเค็ง
ครู โรงเรียนพระครูวิทยา
ครู โรงเรียนพระครูวิทยา
ครู โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านโนนศิลา
ครู โรงเรียนบ้านโนนศิลา
ครู โรงเรียนบ้านพะไล
ครู โรงเรียนบ้านสาโรงพรหมอนุสรณ์
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
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ชื่อ - สกุล
นายณัฐกฤต ตันจุลนานนท์
นางไพรินทร์ สดศรี
นางสารวม แก้วพรม
นางอุไรรัตน์ หลอมประโคน
นางสาวมณีวรรณ ตระกูลรัมย์
นางยุวดี บุญรักษา
นายสุรีย์ ปลอมรัมย์
นางเบ็ญโจ โคมารัมย์
นางศิธาดา อาสานอก
นางบังอร อามาตย์เสนา
นายบรรยง วิชัยวงศ์
นายไชยสิทธิ์ ท่องกระโทก
นางประวิน สุทธิ
จ่าสิบเอกวีระ ชุดพิมาย
นางณภัสรีย์ จตุพรศรันย์
นายวุฒิไกร กระเชิญรัมย์
นางจาปา เสมอภาค
นางอมรรัตน์ หาญประโคน
นางลาดวน ปิ่นคงคา
นางศิริพร พงษ์ธนู
นางสาวจรรยา บัตรรัมย์
นางเบญจวรรณ บูรณพันศักดิ์
นางสาวสมพร ปรินรัมย์
นางบังอรรัตน์ บุญรอดรัมย์
นายเพ็ญ เอการัมย์
นายประกิจ อารมรัมย์
นางนพวรรณ อาจสม
นายชู อรุณรัมย์
นางธีรารัตน์ สายลาม
นางสาวสุรัตน์ บริบุตร
นายสุรชัย ปะลุวันรัมย์
นางคัมภีรพรรณ ศรีวีระพันธ์
นายถนอม ยอดเพ็ชร
นางอุดม แสนศรี
นางจันทร์เพ็ญ อุไรรัมย์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
ครู โรงเรียนบ้านมะค่า
ครู โรงเรียนบ้านตะโก
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ครู โรงเรียนวัดบ้านรุน
ครู โรงเรียนบ้านสารภี
ครู โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา
ครู โรงเรียนวัดบ้านสะแกซา
ครู โรงเรียนวัดบ้านสะแกซา
ครู โรงเรียนวัดบ้านสะแกซา
ครู โรงเรียนบ้านฝังงา
ครู โรงเรียนบ้านฝังงา
ครู โรงเรียนวิมลวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหลักเขต
ครู โรงเรียนเบญจคามวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
ครู โรงเรียนบ้านถาวร
ครู โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย
ครู โรงเรียนบ้านหนองค่าย
ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
ครู โรงเรียนบ้านหนองทะลอก
ครู โรงเรียนบ้านหนองทะลอก
ครู โรงเรียนวัดสว่างบูรพา
ครู โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
ครู โรงเรียนบ้านสมสนุก
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ครู โรงเรียนบ้านตลาดชัย
ครู โรงเรียนบ้านตลาดชัย
ครู โรงเรียนบ้านตลาดชัย
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ที่
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

ชื่อ - สกุล
นายพิทักษ์ กงประโคน
นายไชยยง ไชยเดช
นางเสาวลักษณ์ เกตุเสม
นายวินัย นัยศิริธนาวงศ์
นางสนธยา งามดี
นางเครือวรรณ บุราสิทธิ์
นายสมเกียรติ เกษมลักษณ์
นางปทิตตา ชุตินธรารักษ์
นางอาไพ สุระประวัติวงศ์
นายวัชรพล สุดสายเนตร
นางอุไรวรรณ วังภูงา
นายทองพูน วิหกเหิน
นางสังวรณ์ ทองทิพย์
นางวรวรรณ วรศิริ
นางฉวี จบศักดิ์สาย
นางพิศมัย สายเล็ก
นางสาวสุทิน พุทไธสง
นายสุมน สายเล็ก
นายวฒพงศ์ จันทะเมนชัย
นางรัชนี เจษฎาภาณุกุล
นางอุหลัน สิบรัมย์
นายประสิทธิ์ ชุบรัมย์
นายวิชิต ละมุล
นางนงค์รักษ์ โล้เจริญรัตน์
นางจรูญศรี วรจันทร์
นายเสนีย์ ดีกา
นางอรประไพ แผ้วพลสง
นายสมเดช สะเทินรัมย์
นางไพรรุณี ฤทธิ์ไธสง
นางศิริวรรณ สาเริงรัมย์
นางพิศมัย รักชาติ
นายหลี สารวมรัมย์
นายบรรจง ฤทธิ์ไธสง
นางสายทอง บุญที
นางจตุพร คาเพราะ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ครู โรงเรียนอนุบาลลาปลายมาศ
ครู โรงเรียนอนุบาลลาปลายมาศ
ครู โรงเรียนบ้านแท่นพระ
ครู โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"
ครู โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
ครู โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านนาศรีนวล
ครู โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
ครู โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
ครู โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
ครู โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่า
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ครู โรงเรียนบ้านทะเมนชัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
ครู โรงเรียนวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร"
ครู โรงเรียนบ้านลุงม่วง
ครู โรงเรียนวัดโนนสาราญ
ครู โรงเรียนวัดโนนสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
ครู โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
ครู โรงเรียนบ้านหนองปลิง
ครู โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
ครู โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
ครู โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
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ที่
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายสมปอง แสงทวีสุข
ครู โรงเรียนวัดกะทิง
นายสุริยา ศิริสอน
ครู โรงเรียนวัดโคกสะอาด
นางกาหลง อุไรรักษ์
ครู โรงเรียนวัดโกรกประดู่
นายผจญ โพธิ์วิเศษ
ครู โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
นางนัยนา พวงมาลัย
ครู โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)
นางประกอบ ชานาญรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านประคอง
นายบรรลือศักดิ์ สมบัติบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกสนวน
นายสังเวียน พวงมาลัย
ครู โรงเรียนอนุบาลชานิ
นางสารวม พวงมาลัย
ครู โรงเรียนอนุบาลชานิ
นายเริงชัย คุ้มครอง
ครู โรงเรียนอนุบาลชานิ
นางถาวร เจริญจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองพะอง
นายสุเมธ แก้ววิจิตร
ครู โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
นายประดิษฐ์ ไชยสงคราม
ครู โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
นางราศรี รินทา
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
นางสาลี่ แก้ววิเชียร
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
นางมณีวรรณ เจริญศิริ
ครู โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
นางอุบลรัตน์ พรหมเอาะ
ครู โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
นางลาวัลย์ ทิพย์มาศโกมล
ครู โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
นายประสพ สิริสกุลนวพัชร
ครู โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
นางเสาวนีย์ ธิธรรมมา
ครู โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
นางอรุณรัตน์ นันทะชาติ
ครู โรงเรียนบ้านดงเย็น
นางสาวพวงเพชร วงศ์ทิมารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสาโรงสันติภาพ
นายสมศักดิ์ บุตรศรี
ครู โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
นางจุฬารัตน์ ยืนชนม์
ครู โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
นางวิมลรัตน์ การะรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
นางอรพรรณ มรกต
ครู โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
นายศรีศักดิ์ แก่นชัยภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
นางเพียงพร แก่นชัยภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 2
นายประยุทธ ยืนยง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาดวน
นายชาญณรงค์ หาญกิจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสูงเนิน
นายวงศ์วัฒน์ ภูมิประโคน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อานวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
นายกฤตภาส ไชยอินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเอียน
นายสุรัตน์ เทียมศักดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี
นายเสนอ ปรังประโคน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตะขบ
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อ - สกุล
นายเสถียร โคตรวงษ์
นายเก็ง ทวันเวช
นายประสพ เกรติกุล
นายสุเทพ เพชรสุริยา
นายจรัล เป็งหน้อย
นายไชยวัตร คงประภัสสร์
นายสมพงค์ เพ็งดี
นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้า
นายบุญถม เกษี
นางพัชณีย์ บุญชู
นายศุภวัฒน์ ปรังประโคน
นางเจษฎ์สุดา หนูทอง
นางพรรณี หวังสุขกลาง
นางปราณี พุ่มยี่สุ่น
นายนพสิทธิ์ จิรสิทธิ์เจริญ
นางสุนันทา พรรณพิสุทธิ์
นางวนิดา นรัฐกิจ
นางสมมาตร บรรจถรณ์
นางยุพาพร ปิยมิตรธรรม
นายแข่ง อัครพิศาลสกุล
นางข้องจิต บาลโสง
นายวีรศักดิ์ ศรีสุริยชัย
นางสุมาลี สุขเกษม
นางสมนึก ดวงตาแสง
นางชุดาภรณ์ เสาสูง
นายคามูล ชารัมย์
นางสุนีย์ เดือนประโคน
นางสงวนศรี นรัฐกิจ
นางสาเนียง กลิ่นสุคนธ์
นางสาวสันทนี ศรีสุวงค์
นางสาวฉันทนา คีรีวัชรินทร์
นายรพินทรนาท เทมะธนานนท์
นายผ่องเพชร ตอบประโคน
นายประสพ บรรจถรณ์
นางธัญพร สารพัฒน์

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านละลมพนู
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอินทบูรพา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตระเสก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธารงราษฎร์อนุสรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาราม
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อานวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
ครู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ครู โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
ครู โรงเรียนบ้านห้วยสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านพาชี
ครู โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อานวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านเขว้า
ครู โรงเรียนบ้านศรีถาวร
ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง
ครู โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
ครู โรงเรียนบ้านแสลงโทน
ครู โรงเรียนวัดสาโรง
ครู โรงเรียนบ้านหนองรักษ์
ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
ครู โรงเรียนบ้านกุดโคลน
ครู โรงเรียนบ้านบัวถนน
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ที่
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ชื่อ - สกุล
นายสมดุลย์ ชาญนุวงศ์
นางศิริลักษณ์ วิชชุวลัญช์
นายสมมาตร แก้วเนตร
นางสุพล พรหมประดิษฐ์
นางรังสี สีดวงดี
นายบุญร่วม หงษา
นายสิทธิชัย ลับแล
นายสมโภชณ์ ไชยยันโต
นายนิพนธ์ โพธิ์ไทร
นายธารงค์ศักดิ์ คงทน
นางสิภาลักษณ์ นามวิชัยธนภัทร์
นางเพ็ญศรี บุญข่าย
นายบุญจันทร์ รุดโถ
นางบุหลัน วรอนุ
นายสาเภา ศรีวงศ์สุดตรง
นายศุภชัย แก้วนะภา
นางดาราณี โพธิ์ไทร
นางบวร ก้องกาญจโนภาส
นางวโนเรศ เกริกทรัพย์
นางแพรวพรรณ ภูวพันธุ์
นางวลัยพร คงทวี
นายเจริญ พินองรัมย์
นายสามารถ ติณณ์ทอง
นางสุดา อุไรมาลย์
นางอัญชัญ พราหมณ์กระโทก
นางสาวจิรวัฒน์ สุขแก้ว
นายอดุลย์ สุดประโคน
นางสังวาลย์ วรพันธรรมกุล
นางสุชิน สุขนึก
นางภัคศุภางค์ ฮัทโทริ
นางวรวรรณ คงทันดี
นางอาภา นพตลุง
นางสาราญ ชาญประโคน
นางสาวเกศรินทร์ สุทธิ
นางบรรจง ช่องงาม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์
ครู โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านโคกชุม
ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
ครู โรงเรียนบ้านจบก
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก็ม
ครู โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านละลูน
ครู โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7
ครู โรงเรียนบ้านจรเข้มาก
ครู โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ
ครู โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
ครู โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อานวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านเสม็ด
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียน
ครู โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง
ครู โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย
ครู โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)
ครู โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านแพงพวย
ครู โรงเรียนวัดบ้านสนวน
ครู โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
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ชื่อ - สกุล
นางกมลรัตน์ เปล่งเมือง
นายชัยสิทธิ์ เหิมฉลาด
นางวาทิณี ประเสริฐกุล
นางภาสุรัฏฐ์ ว่องโชติกุล
นายกาสิน ประสงใด
นายไชยพงศ์ กล้าหาญ
นางมุจจรินทร์ พลฉิม
นายสัญชัย พิทักษ์จิตต์อรุณ
นายอานวย สุขเป็ง
นางวันนา อพรรัมย์
นายปิยะพจน์ ประเสริฐกุล
นายเกียรติศักดิ์ อาสนสุวรรณ
นางบุญยวีร์ ดวงนิล
นางจินดา ศรีสุริยชัย
นายสมนึก จันทริมา
นายบรรจง สลุบพล
นายศักดิ์ดา เทพอยู่
นางศิริพรรณ จันทงาม
นายสวรรค์ชัย บินรัมย์
นางราตรี สวัสดิ์รัมย์
นางทิพา แดงสาย
นางอารียา นครแสน
นายพันดิษฐ์ ชนะชัย
นายชววรรธก์ ศรีจันทร์
นายประเสริฐ นุแรมรัมย์
นางวิไล เทมะธนานนท์
นางเตือนใจ วังภูงา
นางอรวรรณ หล่อแท้
นายมาโนช มาโนชญ์ธรรมคุณ
นายจรูญ เทียมศักดิ์
นางมาลัย เจือมประโคน
นายเลิศวิทย์ อิสระวิสุทธิ์
นางพจนา พิพิธสุขอานวย
นางภัทรียา พวงจาปา
นายทองใบ ดวงเนตร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองตระเสก
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4
ครู โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
ครู โรงเรียนบ้านดวน
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลอย
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลอย
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
ครู โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11
ครู โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
ครู โรงเรียนบ้านจาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองน้าขุ่น
ครู โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
ครู โรงเรียนบ้านตาอี
ครู โรงเรียนอนุบาลกระสัง
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
ครู โรงเรียนร่มเย็นวิทยา
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
ครู โรงเรียนบ้านพาชี
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเหย
ครู โรงเรียนบ้านเขาดินใต้
ครู โรงเรียนบ้านถนนน้อย
ครู โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
ครู โรงเรียนวัดพลับพลา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ
ครู โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อานวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อานวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านตาอี
ครู โรงเรียนวัดตะลุงเก่า
ครู โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านไทรโยง
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
ครู โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่า
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายทนง กาดรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียน
นางอุไรวรรณ พันธุเล่ง
ครู โรงเรียนบ้านตะโกบารุง
นางสิริสกุล จาปาแดง
ครู โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บารุง)
นายจันทา ฤทธาพรม
ครู โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บารุง)
นายภูษิต เสือประโคน
ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2
นางอุดมลักษณ์ สุทธิประภา
ครู โรงเรียนบ้านป่าชัน
นายพร เยรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านหว้า
นายชัยพิสิทธิ์ หงษ์สมศรี
ครู โรงเรียนวัดบ้านสนวน
นางแสงอุษา ยืนยง
ครู โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
นางสุวรรณา เรืองรอบ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
นางกฤตยภัทร บรรเทิงศักดิ์ศิริ
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3
นางดารณี สวยรูป
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
นางธัญญลักษณ์ หนูน้าคา
ครู โรงเรียนบ้านสายโท 1
นางจารินี เสาเกลียว
ครู โรงเรียนบ้านจรเข้มาก
นางสาวศศิพิชญ์ เอี่ยมประโคน
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
นายสุวัฒน์ วัฒนาถาวรวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
นายนิพนธ์ สว่างศรี
ครู โรงเรียนบ้านสูงเนิน
นางลาพวง เนาว์ขุนทด
ครู โรงเรียนบ้านเขว้า
นายชัชวาลย์ เทียบจริยาวัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา
นางสาวอุษา วงศ์ประโคน
ครู โรงเรียนบ้านพาชี
นายโชลม อื่นประโคน
ครู โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธารงราษฎร์อนุสรณ์)
นางชิดพร สวนเพชร
ครู โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธารงราษฎร์อนุสรณ์)
นายสาเภา สร้อยสุวรรณ
ครู โรงเรียนวัดพลับพลา
นายรี ทูลประโคน
ครู โรงเรียนบ้านตะแบก
นางศิริพร พรมบุตร
ครู โรงเรียนบ้านตาอี
นางวรพนิต ปุริโส
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6
นางสาวระหงษ์ นพภารัมย์
ครู โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
นางชลลดา พันธ์สวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านกุดโคลน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 3
นางปาลิดา โคตรสมบัติ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางวิรมณ ฮุยเป้า
ศึกษานิเทศก์
นายสงัด เหมือนพร้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกมะค่า
นายเดชา ขาเอนก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
นายธวัช แพงไธสง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
นายสุดใจ ผาสุขสม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกองพระทราย
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ชื่อ - สกุล
นายสาเร็จ จบสัญจร
นายธีรพัฒน์ ภาษี
นายกิตติพงศ์ การเกษ
นายสุคนธ์ เครือบคนโท
นายประภาส คลองข่อย
นายกริช แสงสุระ
นางสิราภา เตสะ
นางสายยนต์ หาญวารี
นายจารึก กมลมา
สิบตรีอุดม วรรณวิเศษ
นายบุญจิตร หนูหล่า
นายองอา รักษา
นายสมศักดิ์ แสวง
นายถนัด ทิพย์โภชน์
นางอานวย โคนะโล
นายพัน แท่นกระโทก
นายธนพันธุ์ อนันต์เพชร
นางสุพัตรา อนันต์เพชร
นางสุรีย์ เทียนศิริ
นางดวงใจ เพียรประจา
นายชิดชัย ม่านทอง
นางทองม้วน สมบูรณ์
นางสุนันท์ แดงชาติ
นายอ่างทอง บุญหนัก
นายบุญลือ เภตรา
นางจิรวัฒน์ คตมรคา
นางพวงเพชร คาลอย
นางสุรัตน์ วรนุช
นายชนะศักดิ์ เสาวพันธุ์
นางจิตรา หาญสุวรรณ
นางสารภี เฉื่อยฉ่า
นางทัศนีย์ เทียมวงษ์
นางราไพวรรณ เสาโร
นางสาเนียง จันลา
นางจิวาลักษณ์ ชิดสุข

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมาศกุญชร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสาราญหินลาดพัฒนา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังกระโดน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไทยเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกลอย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองน้าขุ่น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองโคลน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขว้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บารุงวิทยา)
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
ครู โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
ครู โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
ครู โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
ครู โรงเรียนบ้านเขว้า
ครู โรงเรียนบ้านเขว้า
ครู โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน
ครู โรงเรียนบ้านโนนศิลา
ครู โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง
ครู โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
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ชื่อ - สกุล
นางพิรุณ แสงสุระ
นางสาวรัชนี ม่านทอง
นางนวลจันทร์ เทพเนาว์
นางรอยพิมพ์ ทิพย์โภชน์
นางสุภาภรณ์ สมบัติบูรณ์
นายบุญเหลือ ฉิมกูล
นายเจิมศักดิ์ ภิญมุขสาห์
นางนาตยา พันธุมาศโกมล
นายเข็มพร ศาลาจันทร์
นางเคลือวัน ธัญญศิรินนท์
นายสุชิน บุญด้วง
นางมุกดา ประโลมรัมย์
นางสุรีพร เสนาสังข์
นายบุญชู ประสงค์ทรัพย์
นางณัฐนันท์ คาลอย
นายพชรพน ธรรมวงศ์
นางสุทธิวรรณ แก้วตา
นางวงเดือน จาลองชาติ
นายดาริ สละกลาง
นางพิมลพร ละครพล
นางสัมฤทธิ์ บวรเกิด
นางนารถลดา น้อยครบุรี
นายสมส่วน ไทยยินดี
นางทัศนีย์ ศรีสุริยชัย
นางโคมทอง สุขมาก
นางอุไร วรนุช
นางบังอร สุขเกษม
นางสมหมาย ภิญมุขสาห์
นางมะลิสา โม้งปราณีต
นายทองดี พลพฤกษ์
นายสุเทพ ขวัญกระโทก
นายทวิช ศิริวรรณ
นางอวยพร พลพฤกษ์
นางภูมิสวรรค์ เหลืองสีนาค
นางปิยกาญจน์ แผ้วพลสง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
ครู โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์ )
ครู โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์ )
ครู โรงเรียนวัดน้าไหล
ครู โรงเรียนวัดน้าไหล
ครู โรงเรียนวัดน้าไหล
ครู โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
ครู โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
ครู โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน
ครู โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
ครู โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านหนองต้อ
ครู โรงเรียนบ้านกองพระทราย
ครู โรงเรียนบ้านหนองน้าขุ่น
ครู โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
ครู โรงเรียนบ้านตากอง
ครู โรงเรียนบ้านตากอง
ครู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บารุงวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บารุงวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บารุงวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
ครู โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ครู โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม
ครู โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

242
ที่
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

ชื่อ - สกุล
นางอัมพร รักสนาม
นายสมชาติ ธนูศิลป์
นางโสภา แก่นนาคา
นายสุดใจ สุภาพ
นางจิรา วรรณแก้ว
นางบานเย็น บุตรศรี
นางสาราญ สุภาพ
นางสังวาลย์ แคนสิงห์
นางวิชชุตา โลไธสง
นางกาญจนา ประทุมตา
นางกัลยา นิยมพันธ์
นางศิริพร เทียนวรรณ
นางจิตภินันท์ พิพัฒนะวโรทัย
นายวีรยุทธ เทพเนาว์
นางโสภา คาละออ
นายธรรมภัทร์ บุญเพชร
นางสุวรรณา ภักดีพินิจ
นายสุวัชร์ กาแพง
นางสาวสมสมัย ศรีมงคล
นางประพา ม่วงน้อย
นางกุหลาบ ทิพย์อักษร
นางสุจิตรา อุดม
นางจิราภา จีนปรีชา
นางสุนีย์ ประเสริฐ
นางวันทนา รอไธสง
นายประดิษฐ์ ศรีผดุง
นายอนันต์ พิมพ์เขต
นางสาววัจนา เสาวพันธ์
นายจุมพล กาญจนะ
นางราไพ ทองทา
นายสิน ผาสุขโสม
นางจินดา ศรีนอก
นางสุรัสวดี สุทธิรักษา
นายเจษฎา ปัญญาใส
นายภูษิต น้อยครบุรี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านสระขุด
ครู โรงเรียนบ้านสระขุด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
ครู โรงเรียนบ้านบุกระสัง
ครู โรงเรียนบ้านนาจาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองโคลน
ครู โรงเรียนบ้านสาราญ
ครู โรงเรียนวัดห้วยหิน
ครู โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
ครู โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง
ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง
ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
ครู โรงเรียนบ้านถาวร
ครู โรงเรียนบ้านโคกตะโก
ครู โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
ครู โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
ครู โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านนิคมเขต
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง(ประจวบไตรมิตรวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านหนองกราด
ครู โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
ครู โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
ครู โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านลานางรอง
ครู โรงเรียนบ้านขลุงไผ่
ครู โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

243
ที่
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

ชื่อ - สกุล
นางสาวรัตนา สุวรรณวิเศษภูมิ
นางนารินทร์ จรเอ้กา
นางวีณา จันทร์สองศรี
นายจารูญ เนืองภา
นายพนม อบอุ่น
นายบุญเหลือ โสชาติ
นายอยู่สอง แสนศิริ
นายอภิสิทธิ์ ดอนเหนือ
นายศิริเทพ ถนอมพงษ์
นายเถลิง พรหมโสฬส
นางวิวรรณ บุตรศรี
นายจานงค์ ยินดีรส
นางอุไร แป้นสมบูรณ์
นางบุญณิตา ชมภูวิเศษ
นางสังวาลย์ ทิมพิทักษ์
นายณัฐพล แต้มทอง
นายบุญเหลือ วรรณกางซ้าย
นางกรกิตติมา ศรีกล้า
นางศิริวรรณ พันสมบัติ
นางจินตนา ไชยวรรณ
นางชวนชม ไถกระโทก
นายจักรพงษ์ รังพงษ์
นายสมศักดิ์ เดชมะเริง
นางละมัย สุบงกช
นางวิภาวรรณ งาหอม
นางสุชิน ทัศนรงค์
นางสาวแสงเพชร พุทธิอัญญรัตน์
นางสุรีรัตน์ ศิริมนตรี
นางสิทธิพร วรปรียากุล
นางปัญจนา กลิ่นสุข
นายนพพล มณีเติม
นายอุดม สารคาม
นายธีระวัช ศรีนาม
นายพินิจ ภักดีแก้ว
นางสาวอัมพาพัชร์ นวอมราฐธิบดี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว (พระครูวิบูลญาณสถิต อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านโคกลอย
ครู โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านสุขสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองน้าขุ่น
ครู โรงเรียนบ้านหินโคน
ครู โรงเรียนบ้านโคกตาพรม
ครู โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์
ครู โรงเรียนบ้านบาระแนะ
ครู โรงเรียนบ้านปากช่อง
ครู โรงเรียนบ้านสมจิต
ครู โรงเรียนบ้านสันติสุข
ครู โรงเรียนบ้านหนองกราด
ครู โรงเรียนบ้านหนองหมี
ครู โรงเรียนบ้านหนองหมี
ครู โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
ครู โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
ครู โรงเรียนบ้านบุกระสัง
ครู โรงเรียนบ้านสระสะแก
ครู โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองกราด
ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองตาดา
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง
ครู โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง
ครู โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเพชร
ครู โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู

244
ที่
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

ชื่อ - สกุล
นางสาวรัศมี พรหมทา
นางสาวบุญทรง บัวศรี
นายปรีชา สีแดด
นางสาวคมคาย ประสงค์ทรัพย์
นายสุนทร รุ่งเรืองจะบวก
นางพิทยา ครุฑกูล
นายประพันธ์ มีศิริ
นายมีชัย พิมวันนา
นายสมพร ศรีบุญ
นายณัฐ บัวชัย
นางดารา สุวรรณ
นายเชวง นมัสศิลา
นายพิชิต ผ่องแก้ว
นายจิรวัฒน์ ศรีเตชะ

ตำแหน่ง - สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 4
นายศักดา จันทร์ฝอย
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายพรสวัสดิ์ อาษากิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นายเล็ง พยุงแสนกุล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นายอุทยาน ปิตามาตา
ศึกษานิเทศก์
นายศรสิทธิ์ ปะโกติโย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองนางดา
นางสมพร เรืองศรีชาติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
นางนวรัตน์ ประเทืองไทย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังปลัด
นายบุญส่ง ชุ่มสีดา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสระบัว
นายสถิตย์ ศรีวิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลแคนดง
นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล
นายเชษฐา พรมไธสง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
นายชิตพล เวินเสียง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าเรียบ
ว่าที่พันตรีสงวน นนท์ธีระโชติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์
นางสาวคาพัน กามุขโช
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
นายธีรชัย แสวงชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
นายอัมพร กิ่งไธสง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหงษ์
นายมนตรี ชะบา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
นายธนพล จงปัตนา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
นายสุนันท์ จันทร์เพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร่อนทอง
นายอนุชิต วรรณสุทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง

ครู โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู
ครู โรงเรียนบ้านโนนศิลา
ครู โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านหนองพลวง
ครู โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านขลุงไผ่
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
ครู โรงเรียนบ้านหนองถนน
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง
ครู โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ

245
ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56

ชื่อ - สกุล
นายพินิจ เข็มทอง
นายสมภาร กุลสิงห์
นายพงษ์ศักดิ์ พิริยะตระกูล
นายวิวัฒน์ บุญครอบ
นายพิทักษ์ ปะนามะ
นายประสบ เฉียดไธสง
นางสาวสุชารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์
นายสุวัฒน์ ราชอารีย์
นางอรชร แจ่มใส
นายสัว โพธิ์ภักดี
นายถนอม บุญโพธิ์
นายสมชาย เพ็งกาล
นายวรพล ทองชา
นางสุวิมาลย์ ยืนยั่ง
นายทองยอด กันนุลา
นายกิตติ ตะคอนรัมย์
นายวิจักร์ ชมเชย
นายประจักร ศักดิ์คาดวง
นายประจักษ์ ปาสานะ
นายไอศูรย์ วิชัยกิตติพศ
นายแสงอุทัย ศักดิ์ศรีท้าว
นายศักดา ดวงภมร
นางธัญนัฏฐ์ คร่ากลาง
นางปัณชญา วิเชียร
นายสง่า ชอุ่มผล
นางจินตนา สารชาติ
นายบุญเชิด ทองสุทธิ์
นายสุริยัญ ม่วงทา
นางสาวปราณี มารังรัมย์
นางประพิน ไลไธสง
นางนงลักษณ์ เรืองอุดมทรัพย์
นางทองปลิว ประทุมมา
นางสุวรรณจิตร ฤทธิศาสตร์
นายคนองเดช เบ็ญขุนทศ
นายอะนันท์ คณะกูล

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
ครู โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ครู โรงเรียนบ้านแพ
ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง
ครู โรงเรียนบ้านสวายสอ
ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง
ครู โรงเรียนบ้านตูม
ครู โรงเรียนบ้านคูบอน
ครู โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)
ครู โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)
ครู โรงเรียนบ้านโสกแต้
ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร
ครู โรงเรียนบ้านโนนยานาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ครู โรงเรียนบ้านโจด
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนอนุบาลแคนดง
ครู โรงเรียนบ้านซาดศึกษา
ครู โรงเรียนบ้านโนนเพกา
ครู โรงเรียนอนุบาลแคนดง
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านสระบัว
ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย
ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
ครู โรงเรียนวัดบุปผาราม
ครู โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
ครู โรงเรียนวัดท่าเรียบ
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
ครู โรงเรียนสามัคคีเทพอานวย

246
ที่
57
58
52
59
61
60
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ชื่อ - สกุล
นางสุทันต์ จันภักดี
นายบรรจง ดวดไธสง
นางอินทรวิลัย เมิดไธสง
นางจินต์จง เบี้ยไธสง
นายบพิตร ชมภูวงศ์
นางสุคนธ์ บุบผาตะนัง
นายณรงค์ เดชกล้า
นางวาสนา ย่องมณี
นายสุรชัย สีหามาตย์
นายสมคิด รุจิระศิริกุล
นางชื่น จงปัตนา
นายสมพงษ์ พวงไธสง
นางเสงี่ยม ฉวีวงศ์
นางสุวรรณา ลิ่มไธสง
นายสมเดช เนียงไธสง
นางกฤติกา นนท์ธีระโชติ
นายพัด เจริญศรี
นางประกอบแก้ว บุญแผน
นางละไม วรรณจักร์
นางละม่อม เหลือช่าง
นายวีรพงษ์ โอกาสดี
นายประมินทร์ วงษ์หาญ
นางนงคราญ แสนลี
นางทิพย์ภาวัลย์ กมลมุนีโชติ
นางสาวบุบผา ฉาไธสง
นางละเอียด อาพินธ์
นางเพ็ญศรี สุบุญมี
นางสิริพิมล ทรัพย์ธนาศิริ
นายธีรวัฒน์ ทรัพย์ธนาศิริ
นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ปรเมษฐ์
นายสมชาย พลทามูล
นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์
นางพรทิพย์ แก้วลอย
นางอากาศ คาพิลา
นางเอี่ยมจิตร พวงไธสง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอมรสิริสามัคคี
ครู โรงเรียนวัดสระทอง
ครู โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
ครู โรงเรียนวัดฤาษีสถิต
ครู โรงเรียนวัดชัยสมพร
ครู โรงเรียนวัดสิริมงคล
ครู โรงเรียนวัดสิริมงคล
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
ครู โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
ครู โรงเรียนวัดศรีสุนทร
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
ครู โรงเรียนวัดสมณาวาส
ครู โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์
ครู โรงเรียนบ้านทองหลาง
ครู โรงเรียนวัดอิสาณ
ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)
ครู โรงเรียนวัดชายอรัญ
ครู โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
ครู โรงเรียนวัดหงษ์
ครู โรงเรียนวัดสระบัว
ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านดอน
ครู โรงเรียนวัดสระบัว
ครู โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
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ที่
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

ชื่อ - สกุล
นางสังวาลย์ อ้นไธสง
นางรุจิรา กัณหา
นายทองปิว สาไธสง
นายทรงชัย สุบุญมี
นางจารุวรรณ บุญพิมพ์
นายกิติพัฒน์ สระสงคราม
นายสารอง เสนาโนฤทธิ์
นายประยูร ยะปะตัง
นายปรมัตถ์ ชัยมนตรี
นางดาวรุ่ง ไทยโสภา
นายทินกร จ่าภา
นางอัจฉรา บุญโภค
นายวินัย บุญโภค
นายสมศักดิ์ สุวรรณธาดา
นายณรงค์ศักดิ์ มหามาตร
นายประทีป เจียมทิพย์
นายเฉลิมพล เสนาวงศ์
นางอรุณวรรณ ศาลางาม
นางบุญเรียน แวดอุดม
นายสมพงษ์ เกิดสาย
นางเสาวภา ลาดนาเลา
นางวรรณนิภา พาโคกทม
นายสุทิน พาโคกทม
นายชาย ยาน้าคา
นายวิญญูชัย วรสีหะ
นางพยอม มหามาตร
นายไสว สมภักดี
นางสมบูรณ์ ธรรมวิเศษ
นายจาลอง เสนาราช
นางรัตนา สมภักดี
นางสุนันทา ศรีสง่า
นางเสาวนีย์ แถวนาชุม
นายดารง ราชจันทร์
นางประภา ศรีภักดี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
ครู โรงเรียนบ้านแคน
ครู โรงเรียนบ้านดอนตูม
ครู โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
ครู โรงเรียนบ้านเมืองแก
ครู โรงเรียนบ้านหนองกับ
ครู โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
ครู โรงเรียนบ้านปรือเกียน
ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
ครู โรงเรียนบ้านเมืองแก
ครู โรงเรียนบ้านเสม็ด
ครู โรงเรียนบ้านเสม็ด
ครู โรงเรียนบ้านดงยายเภา
ครู โรงเรียนบ้านตามา
ครู โรงเรียนบ้านหนองน้าขุ่น
ครู โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง
ครู โรงเรียนบ้านดงยายเภา
ครู โรงเรียนบ้านตามา
ครู โรงเรียนบ้านสระกอไทร
ครู โรงเรียนบ้านเสม็ด
ครู โรงเรียนบ้านปลัดมุม
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ครู โรงเรียนบ้านคูขาด
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
ครู โรงเรียนบ้านโคกเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า

248
ที่
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

ชื่อ - สกุล
นางประจวบ ปิงกุล
นายประจวบ เจริญศิริ
นางธีรัตต์ ศรีจันทร์เหนือ
นายกัณฐ์ภูมินทร์ ดันนอก
นายยงยุทธ ศรีวาที
นายสาลี มีแก้ว
นายสมยศ สราญบุรุษ
นางฉันทนา พรหมบุตร
นายสมหมาย มะโนราช
นายทรงศักดิ์ อาจเดช

ตำแหน่ง - สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ
นางสาวอุไรวรรณ มาลีลัย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นายสุนทร จันชมภู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าสาราญ
นายเนตรน้อย ทองป้อง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
นายคณิต ยลวงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย
นายช่วง ห้าวหาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
นายเสถียร แก้วมงคล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง
นายสายัญห์ ทวีวัน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึงกาฬ
นายเฉลิมเกียรติ วงษ์หาบุศย์
ผู้อานวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา
นายสุรัตน์ กุดกันยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาดง
นายสมพงษ์ ธนู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาขาม
นายณรงค์ หวันลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาทราย
นายสมจันทร์ สิงพิมพ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนแพง
นายจันทร์รงค์ จันผาย
ครู โรงเรียนอนุบาลเซกา
นางกัลยา งามบุญฤทธิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลเซกา
นางโอวาส อะโน
ครู โรงเรียนอนุบาลเซกา
นางมารศรี เผ่าพงษ์
ครู โรงเรียนอนุบาลเซกา
นางนวลจันทร์ บัวจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ
นายวีระกุล ชาจันดา
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าคาม
นางอรุณี พิทักษ์กุล
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าคาม
นางสาววานิภรณ์ เรืองสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง
นายศิริวัฒน์ พรมจันทร์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านซาง
นายประกิต เพี่ยงเงิน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านซาง
นางสุจิรา ทองแดง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านซาง
นายสงบ เดิมทารัมย์
ครู โรงเรียนบ้านซ่อมกอก

ครู โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
ครู โรงเรียนบ้านตามา
ครู โรงเรียนบ้านกระสัง
ครู โรงเรียนบ้านกระสัง
ครู โรงเรียนบ้านกระสัง
ครู โรงเรียนบ้านสาโรงพิมาน
ครู โรงเรียนบ้านร่อนทอง
ครู โรงเรียนบ้านปลัดมุม
ครู โรงเรียนบ้านเสม็ด
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
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ที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ชื่อ - สกุล
นางประกายแก้ว ศิลป์สาย
นางวราภรณ์ คาดีราช
นางทองทิตย์ ทองขันธ์
นางจุไรรัตน์ ดีแสน
นายปรีชา คาภูษา
นางบัวสร เสียงล้า
นางปิยพร จิรภัทร์วรสกุล
นายพิสิทธิ์ สมบูรณ์
นายเดือน ขุนค้า
นางรุ่งราตรี ม่วงใหม
นายมนต์กรี คุตโค
นางมัณชลา ยลวงค์
นายเมือง ไชยฤทธิ์
นางสุพัณณดา พรหมบุตร
นายสมควร มารศรี
นางสุภาภรณ์ แก้วมณี
นางวีณารัตน์ บรรเทา
นายเกตุ พาทาจันทร์
นายกุศล สาริมาตย์
นายประสาท ศรีสอน
นายจิระวัฒน์ กิติราช
นายทองเพชร พิมพ์เสน
นางรัศมี อัคฮาด
นางบุญเพ็ง ระหารนอก
นายสมมาตย์ ราศรี
นางสาวธคยา หล้าบุญมา
นางสุกัญญา ประยงค์
นางอโณทัย จันทร์อ้วน
นางเสามณี จันทร์ไทย
นายสมศักดิ์ ปัจสะขี
นายอนิรุทธ์ วารุกะ
นางราเพ็ญ ชัยศิริ
นายจาลอง สีต่างคา
นางสุปราณี วังหอม
นางสุดใจ จันทร์บาง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง
ครู โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
ครู โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก
ครู โรงเรียนบ้านดอนเสียด
ครู โรงเรียนบ้านดอนเสียด
ครู โรงเรียนบ้านโนนยางคา
ครู โรงเรียนบ้านบ่อพนา
ครู โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว
ครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย
ครู โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย
ครู โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ครู โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด
ครู โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านคาแวง
ครู โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ครู โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1
ครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก (โซ่พิสัย)
ครู โรงเรียนบ้านสามหนอง
ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อานวยศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
ครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านคาหมื่น"ตชด.อนุสรณ์"
ครู โรงเรียนหอคาพิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสา
ครู โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม
ครู โรงเรียนบ้านหนองหมู
ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ
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ที่
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

ชื่อ - สกุล
นางอัจฉราพร พาชัย
นางสุกัญญา พลเยี่ยม
นายวันวิสา จิกจักร
นายภาณุพงศ์ ธรรมเนียมใหม่
นายสาราญ อัครพัฒน์
นายคุณากร บัวโฮม
นางศุภลักษณ์ สาขามุละ
นางวนิดา ซามาตย์
นายเด่นชัย อุปชัย
นางวาสนา บุตรเวทย์
นางยุพาลัย เพ็ชเมือง
นายสังคม โพธิจันทร์
นางนวลจันทร์ พลพันธุ์
นางชัญวรีย์ หรรษา
นายเจริญ พรหมพิมพ์
นายวิเชียร เรียวกลาง
นายธีระศักดิ์ โพธิสัย
นายสมศักดิ์ บุตรอินทร์
นางสุนีย์ ดวงเกตุ
นางสาวละมุล พิสัยกุล
นายไชยยุทธ จันทุม
นางบุญรื่น พิลางาม
นางบรรเทา วิชัยวงษ์
นายสมพงษ์ ชัยชนะ
นางวิจิตรา วระกุล
นางสมคิด วงศ์จานงค์
นางสมัย วงษ์ตาแพง
นายกันหา สุวรรณวงศ์
นายคนอง อาจโยธา
นางสาวอุ่นเรือน ไกรรัตน์
นางสินธุ์ พระนคร
นางสาราญ โคตรชมภู
นางอัมพวรรณ โคโตสี
นางพรรณทิพย์ กุพันลา
นายเศรษฐา สิมมาโคตร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านสุขสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านชุมภูทอง
ครู โรงเรียนบ้านโคกสวาง
ครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
ครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
ครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
ครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
ครู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู
ครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านนาคานาใน
ครู โรงเรียนบ้านนาคานาใน
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านนากั้ง
ครู โรงเรียนบ้านไร่โนนสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก
ครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อานวย
ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านดงบัง
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม
ครู โรงเรียนโนนสาสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม
ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ครู โรงเรียนบ้านนาสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านนาสิงห์
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ที่
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางนิลวรรณ พลไทย
ครู โรงเรียนบ้านนาสิงห์
นางอรทัย ยิ่งยง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก (ศรีวิไล)
นายคาเพียร ชาลีผาย
ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก (ศรีวิไล)
นางสาวสุพรวดี บัวมาตร
ครู โรงเรียนบ้านนาทราย
นางศุนิษา ศรีอุดร
ครู โรงเรียนบ้านนาทราย
นางบุญยอ ยาวะโนภาส
ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง
นางเตือนใจ เศษรักษา
ครู โรงเรียนบ้านนาแสง
นายรัศมี รุ่งเรือง
ครู โรงเรียนบ้านนาแสง
นางอโนมา อุปชัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม
นางณิชา ประทุมชาติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก (ศรีวิไล)
นายสมพิช ชาตินันท์
ครู โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า
นายสุภาพ เจริญชาติ
ครู โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า
นางบงกช น่วมนวล
ครู โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง
นายสุรพงษ์ ทันแล้ว
ครู โรงเรียนบ้านหาดแฮ่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 1
นายสวรรค์ เจริญทัพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นางสาวสายพิณ คล้อยตาม
นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางกนกพร ศรีเปลี่ยนจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม
นายสถาพร เพ็ญสุริยะ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางเตยนอก
นายพงศ์ภาณุ พัฒนพิมพ์พงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา)
นางสาวจิดาภา บุญสร้างสม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดผลาหาร
นางมณี ปีประทุม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบัวหลวง
นางอุไร ปิ่นแก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
นายไพบูลย์ ทองก้อน
ครู โรงเรียนคลองลาดช้าง
นางชะม้อย เครือโชติ
ครู โรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ)
นางสาวศิวาพร มงคลขันธ์
ครู โรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ)
นางบุญรัตน์ บุญยศ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย
นางนวลธนา สุขปาน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร (วรพงศ์อนุกูล)
นางปทุม แสงแดง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
นางมลิวรรณ์ โพธิ์เชย
ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
นางเพียงตา บุตรมาตร
ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
นายปัญญา รอดพล
ครู โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้
นางพัชนีวรินทร์ มีสมมนต์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
นางอรนุช ธาระพุทธ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
นายชัยยะ ฐิตะยารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง
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ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ชื่อ - สกุล
นางภัทรพร นวลใย
นางสุภาพ ปัญจมณี
นางสมคิด พรหมสูงวงษ์
นางษมาภรณ์ ภาคอินทรีย์
นางสาวจารุภา สีสอน
นางเพ็ญศรี ปิยะรัตน์
นายประสิทธิ์ เสนาะคา
นางจีรพร จั่นอุไร
นางศิวาพร แก้วเอียด
นายปรีดา ไกรวาส
นางกาญจนา แก้ววิเศษ
นางวนิดา ชมภู
นายธีรเดช ภูมิจันทร์
นางศรีสุดา คาวีสินธุ์
นางจรรยา จงอัจฉริยกุล
นางอรุณรัตน์ จันทร์แจ้ง
นางทองสุข เชาวันกลาง
นางวิไลรัตน์ ปึ้งผลพูล
นางสาวถวิล โพธิไทร
นางประไพ บุตรโพธิ์
นางสุรางค์ แสงนัย
นางราตรี พวกดี
นางชนิดา ศรีเมือง
นางเพ็ญศรี รุ่งแจ้ง
นายศุภโชติ ดารงรักษ์
นางปราณี ชานาญกิจ
นางสาววิภาวัลย์ นบนอบ
นางพัชราภรณ์ เกตุวรชัย
นางสาวสุดา สูคีรี
นางพรทิพย์ สวนสูง
นางรัตนา แสงใหญ่
นางสาวเรียม ปิ่นวรสาร
นางสมหมาย สมรักษ์
นางจงรัก กะปุกนาก
นางวิไล สดใสญาติ
นางจินตนา ปรีชานุกูล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง
ครู โรงเรียนบ้านคลองขวางบน
ครู โรงเรียนบ้านบึง
ครู โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ครู โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
ครู โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
ครู โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
ครู โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
ครู โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
ครู โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
ครู โรงเรียนวัดนาวง
ครู โรงเรียนวัดนาวง
ครู โรงเรียนวัดนาวง
ครู โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ครู โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ครู โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ครู โรงเรียนวัดบัวหลวง
ครู โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
ครู โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
ครู โรงเรียนวัดบางคูวัด
ครู โรงเรียนวัดบางเดื่อ
ครู โรงเรียนวัดเปรมประชากร
ครู โรงเรียนวัดเปรมประชากร
ครู โรงเรียนวัดผลาหาร
ครู โรงเรียนวัดผลาหาร
ครู โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน
ครู โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า
ครู โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า
ครู โรงเรียนวัดลามหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์)
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ที่
ชื่อ - สกุล
57 นางนิยะดา คุณมาศ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส

58 นางกาญจนา จันทร์เอียด

ครู โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส

59 นางสาวมาลาตี สัตตบุศย์

ครู โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส

60 นางลัดดาวัลย์ บารุงกิจ

ครู โรงเรียนวัดอู่ข้าว

61 นางทิพวัลย์ ราษฎร์ดุษดี

ครู โรงเรียนศาลาพัน

62 นางสมพิศ นิยม

ครู โรงเรียนสามวาวิทยา

63 นางอารี อดิเรก

ครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง

64 นางสายใจ จรณะ

ครู โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ

65 นางจุไรรัตน์ เมืองคา

ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

66 นางสาวพัฒนีวรรณ เพ็ชรชุมพร

ครู โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ

67 นายยุทธการ ขวัญวรากุล

ครู โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2
1 นางกมลภา วงศ์เหลือง

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

2 นางพวงเพชร แสงส่อง

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

3 นางวันทนา สุขษาสุณี

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

4 นางทิพรัตน์ คงเมือง

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

5 นายไพรัข แจ้งเจริญ

ผู้อานวยการโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์

6 นางวรรณา ภางาม

ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบึงบา

7 นายสมศักดิ์ แสงนิล

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีสโมสร

8 นางสาวเพลินตา กะลัมพากร

ผู้อานวยการโรงเรียนคลองสิบสาม

9 นายพิษณุ คนซื่อ

รองผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

10 นางสุทธาสินี ไชยกาล

รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

11 นางมาลี เอี่ยมรัตนโยธิน

ครู โรงเรียนวัดขุมแก้ว

12 นางภคพร นกดี

ครู โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

13 นางวัฒณี เฑียรสิงห์

ครู โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

14 นางพรทิพย์ ศรีรักษ์

ครู โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

15 นางจันทร์ยอง ยืนยง

ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต

16 นางสุรีย์รัตน์ ทองลักษณ์ศิริ

ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต

17 นางนิรมล กรมสุริยศักดิ์

ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต

18 นางธิติกานต์ กอแก้ว

ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต

19 นางจรรยา เพชรนิล

ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต

20 นางวไลวัณย์ โพธิ์มะฮาด

ครู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

21 นางอัจฉรา รงค์ทอง

ครู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

22 นางศุภรา มีสามเสน

ครู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
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ที่
ชื่อ - สกุล
23 นางณัฐธิดา เพ็ชรสว่าง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

24 นางทิวาพร พงษ์ศรีทอง

ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม

25 นางสาวสุรีย์พร รุ่งวิทยานุวัฒน์

ครู โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

26 นางเพ็ญสุข คนซื่อ

ครู โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

27 นางจงกลนี ธรรมบารุง

ครู โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

28 นางบังอร สาลี

ครู โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

29 นายสมนึก สร้อยระย้า

ครู โรงเรียนวัดราษฎรบารุง

30 นางผการัตน์ จันทร์รุ่งเรือง

ครู โรงเรียนวัดราษฎรบารุง

31 นางเปรมฤดี พรมเสน

ครู โรงเรียนวัดราษฎรบารุง

32 นายสรายุทธ์ เมฆปั้น

ครู โรงเรียนคลอง ๑๑ ศาลาครุ

33 นางอาพร มิกราช

ครู โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ

34 นางสุพรรณศรี สุดจิตร์

ครู โรงเรียนวัดพวงแก้ว

35 นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์

ครู โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์

36 นางจินตนา วรรณทอง

ครู โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี

37 นางสุรีย์ทิพย์ ทองศรี

ครู โรงเรียนวัดโสภณาราม

38 นางประภา น้อยสถิตย์

ครู โรงเรียนวัดโสภณาราม

39 นางสายสุนีย์ สุขทิพย์คงคา

ครู โรงเรียนวัดมงคลรัตน์

40 นางสุนทรี แก้วมณี

ครู โรงเรียนวัดทศทิศ

41 นางสมร สนั่นเสียง

ครู โรงเรียนกลางคลองสิบ

42 นางสมศรี จันทร์ไพศรี

ครู โรงเรียนกลางคลองสิบ

43 นางศรุดา วิทยาอุปถัมภ์

ครู โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส

44 นางสาวมาเรียม แสงสีนิล

ครู โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส

45 นางสาวศรีเวียง เต่าสุวรรณ

ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

46 นางสาวนงนุช แก้วเก้า

ครู โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์

47 นางเพ็ญจันทร์ สินชู

ครู โรงเรียนวัดกลางคลองสี่

48 นางอานวย คาตรี

ครู โรงเรียนวัดคลองชัน

49 นางสุรีพร พลเจริญ

ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น

50 นายสุรชัย ปั้นสนิท

ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น

51 นางบุญเกื้อ พินิจกลาง

ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น

52 นางสุนัน หวานชิต

ครู โรงเรียนวัดดอนใหญ่

53 นางบุบผา สุขสมบัติ

ครู โรงเรียนวัดโปรยฝน

54 นางอุมาภรณ์ วิเชียรรักษ์

ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์

55 นางจาเรียง ประดับเวทย์

ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายสุวรรณ จันทร์ศรี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร
ศึกษานิเทศก์
นายสุชาติ กาญจนาประดิษฐ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลทับสะแก
นายเฉลิมเกียรติ แย้มพราย
ผู้อานวยการโรงเรียนธนาคารออมสิน
นายสมชาย ช่วยชูหนู
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย
นายกิตติ กรยืนยง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
นายนิพล พื้นผา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองมงคล
นายเชาว์ ผาเป้า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาราษฎร์บารุง
นางภิรมย์ โมรา
ผู้อานวยการโรงเรียนประชาพิทักษ์
นายสุเทพ เขียวงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
นายสุรศักดิ์ สายนาค
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าขาม
นางบุญดี ศรีกระจิบ
ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
นางกนกวรรณ ชะตา
ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
นางกิตติยา สังคะหะ
ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
นางจรรยา จันทร์ศรี
ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
นางสมใจ ชื่นจิตต์
ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
นางอ่อนศรี จันทศร
ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
นางราตรี รัตนชล
ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
นางวิภาภรณ์ จั่นเพชร
ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
นางกัลยา พลกุล
ครู โรงเรียนบ้านท่าฝาง
นางสาวจันจิรา ขาวสอาด
ครู โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บารุง
นางลายอง เรืองฤทธิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
นางสมพร เหรียญประดับ
ครู โรงเรียนบ้านหนองปุหลก
นางยุพิน ขาทวี
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าพุ
นางสาวบุญล้อม เพียรเสมอ
ครู โรงเรียนด่านสิงขร
นางถาวร อรชุน
ครู โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต
นายขจร สายสกล
ครู โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
นายจรัล เพียรเสมอ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
นางอาไพ ใยบารุง
ครู โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
นางราพึง จัดภัย
ครู โรงเรียนอนุบาลทับสะแก
นายณรงค์ ศรีสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
นางสวงค์ ผลประดิษฐ์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
นายเริงศักดิ์ เขาใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
นางสาวประกอบ กิ่งสามี
ครู โรงเรียนประชาพิทักษ์
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ที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ชื่อ - สกุล
นางสาคร ชูจันทร์
นางวรรณภา สุขสาราญ
นางมารยาท อุณหะสูต
นางสมหมาย สุสุทธิ
นางสาเนาว์ จันทร์ชูกลิ่น
นางกัญญารัตน์ ลิมปิวรรรณ
นางเปรมวดี ไชยรีย์
นายสมชาย จันทร์ประทับ
นางบังอร ชูทิพย์
นางสาวนงเยาว์ เซ่งบุญตั่น
นางนิภา ช่วยวงค์
นางรพีพรรณ ศรีทองคา
นางพรทิพา สังวรกาญจน์
นางนันท์ทิวา พิบูลพนิตพงศ์
นายอาพล จักร์แก้ว
นางธนิศานันท์ รฐาคงสินธนชัย
นางปราณี ส่งเสริม
นางจรรยา ศรีสุข
นางบุญสม สุขไพบูลย์
นางมณฑา ทองชุมนุม
นางวาณี สวัสดิ์พิบูลย์
นางวันณา รักษาชัฎ
นางฉลวย สังขวิจิตร
นายสิทธิไชย จิตต์รังษี
นางวาสนา ศิริสมบัติ
นางอุไร ศิริธรรม
นายบุญเพ็ง อุนารัตน์
นายมานัส สมมิตร
นางอัญชิษฐา ศรีจันทร์
นายสมเกียรติ ลอยบ้านแพ้ว
นายสุรพล คงเจริญ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านดอนทราย
ครู โรงเรียนวัดดอนยาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองมงคล
ครู โรงเรียนธนาคารออมสิน
ครู โรงเรียนธนาคารออมสิน
ครู โรงเรียนธนาคารออมสิน
ครู โรงเรียนธนาคารออมสิน
ครู โรงเรียนบ้านวังน้าเขียว
ครู โรงเรียนบ้านวังน้าเขียว
ครู โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
ครู โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
ครู โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
ครู โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
ครู โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
ครู โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร
ครู โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1
ครู โรงเรียนบ้านท่าขาม
ครู โรงเรียนวัดถ้าคีรีวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านทองมงคล
ครู โรงเรียนบ้านทรายทอง
ครู โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
ครู โรงเรียนวัดดอนตะเคียน
ครู โรงเรียนบ้านไชยราช
ครู โรงเรียนบ้านไชยราช
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
ครู โรงเรียนบ้านมรสวบ
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
ครู โรงเรียนวัดนาหูกวาง
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)
ครู โรงเรียนวัดทุ่งประดู่

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
1 นางสมสวย เจียรนัย
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
2 นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บารุง)
3 นางสุชัญญา ชิวปรีชา
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาหรุ (วิงประชาสงเคราะห์)

257
ที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ชื่อ - สกุล
นางราตรี ประกอบชาติ
นางจิตรา ดิษฐเณร
นางชลิตา กองแก้ว
นางทิตติญา ชาญวารินทร์
นางปวีณา บุญมี
นางระเบียบ ชุมภูแก้ว
นางสังเวียน แสงนิล
นางพูนทรัพย์ ดีตลอด
นางยุพิน รัตนาธรรมวัฒน์
นายสมปอง บุญเกิด
นางพเยาว์ ดีหะริง
นายไพฑูรย์ ปักษาศิลป์
นางสาวอัมพรรณี สาลีวรรณ์
นางนงเยาว์ ปักษาศิลป์
นางสุทาทิพย์ ตันตินิมิตรกุล
นางรัชฎากร มูลวงค์
นางประคอง พฤกษ์เสถียร
นางสาววีนา พุทธาภิบาล
นางปวีณา เสือกลิ่น
นางถวิล ฐิติกูล
นางตรีนุช ภพพินิจ
นายนาครินทร์ ดวงธนู
นางนัยนา ทนหงษา
นางลภัสรดา จิตต์พะวง
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ สุขประเสริฐ
นางนวลพรรณ บัวงาม
นางอาไพ ทับทิมแดง
นางสาวอารีย์วรรณ จันทมณี
นายกาพู คงแถวทอง
นางอัจฉรา ชูแก้ว
นางปราณีต โสภา
นางอารี จิตรดารงค์
นายพเยาว์ พูลพิพัฒน์
นางนิภา ภูทัศน์

ตำแหน่ง - สังกัด
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากน้าปราณ
ครู โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง
ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง
ครู โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง
ครู โรงเรียนบ้านยางชุม
ครู โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
ครู โรงเรียนบ้านไร่บน
ครู โรงเรียนบ้านไร่บน
ครู โรงเรียนบ้านหนองเกด
ครู โรงเรียนบ้านหนองเกด
ครู โรงเรียนวัดกุยบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
ครู โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
ครู โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
ครู โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
ครู โรงเรียนบ้านบน
ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง
ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน
ครู โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน
ครู โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
ครู โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า)
ครู โรงเรียนบ้านตาหรุ (วิงประชาสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย
ครู โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน)
ครู โรงเรียนบ้านหนองซอ
ครู โรงเรียนบ้านวังข่อย
ครู โรงเรียนบ้านเนินพยอม
ครู โรงเรียนบ้านทับใต้
ครู โรงเรียนอานันท์
ครู โรงเรียนอานันท์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม

258
ที่
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื่อ - สกุล
นางเพ็ญสุข ไทยอุดมทรัพย์
นางสาวสมัชญา บุญเรือง
นางนพวรรณ จุลกะนาค
นางอลิสา ใบแย้ม
นางไพริน พรหมม่วง
นางกมลรัตน์ อ่อนทรัพย์
นางสุบรรณ ทิพย์เนตร
นางจุไรพร เผือกผุด
นางโสภิณ วงษ์วรุณ
นายวีระวัฒน์ อยู่ยืด
นางอรุณ ลิ้มเทียมรัตน์
นางสุนีย์ ชิวปรีชา

ตำแหน่ง - สังกัด

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1
นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางประดับ เทพศักดิ์ดา
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
นายผดุงเกียรติ สมมิตร
ศึกษานิเทศก์
นางศุภาวีร์ สิทธิภาณุพงศ์
ศึกษานิเทศก์
นางสวลี ยิ้มสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเนินหอม
นายปราโมทย์ ผลพฤกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
นายวิชิต สีมะพริก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระข่อย
นายชานาญ จันทวงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
นายสุพัฒน์ ศรีสิทธิสกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบุฝ้าย
นายธนพัฒน์ ชัยลัทธกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
นางลัดดา จันทร์ศรี
ครู โรงเรียนบ้านโคกพนมดี
นางสาวฐิติรัตน์ ตรีวิริยะ
ครู โรงเรียนบ้านโคกพนมดี
นางรัมภาพร ใจผ่อง
ครู โรงเรียนวัดลาดวน
นางวิริยะ วงศ์งาม
ครู โรงเรียนวัดลาดวน
นางปฏิญญา บัวเผื่อน
ครู โรงเรียนบ้านเนินหอม
นางสุวรรณี นิลผึ้ง
ครู โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
นางบุญธรรม ผาสุข
ครู โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม
นายโสภณ ผาสุข
ครู โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม
นางประจวบ แกมนิล
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
นายวิโรจน์ จันทร์แย้ม
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี
นางวรันธร ศรีสมพงษ์
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี
นางกาญจนา มากผล
ครู โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม

ครู โรงเรียนวไลย
ครู โรงเรียนบ้านพุใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านบางปู
ครู โรงเรียนบ้านหนองคาง
ครู โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ครู โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม
ครู โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านศาลาลัย
ครู โรงเรียนบ้านศาลาลัย
ครู โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
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ที่
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
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๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
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๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
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๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

ชื่อ - สกุล
นางอาไพ สารีบท
นางสุวรรณา วังวล
นางอรุณ รวดเร็ว
นางพรสวรรค์ ประยูรยวง
นางสุรีรัตน์ แก้วประเสริฐสม
นายทวีศักดิ์ กิตติรัตน์
นางกัลยา กิตติรัตน์
นางบุษบา แดงงาม
นางขจรศรี เพ็ชร์เหมือน
นางสานอง มานะต่อ
นางสมเพชร งามวงษ์
นางปรีญา เหลืองทอง
นางสาวศราวินี กิตติวงศกร
นางสาวจินตนา พนมเชื้อ
นางจารูญ เขียนแก้ว
นางนิตยา ไชยพงษ์
นายวรการ ไชยพงษ์
นางวิไลรัตน์ อุ่นเรือน
นายกิตติ ทุมมี
นางพยอม รุณดิษฐ์
นางอรณี วงภา
นางอรุณี จตุรพร
นายสมทบ เกตุคุ้ม
นางสุมาลี สนามน้อย
นายวสันติ์ เยือกเย็น
นายเทพนม สนับบุญ
นางสุนันท์ เคียรประเสริฐ
นายแผน ผาสุข
นางบุญถม ภู่เผือก
นางประคอง นวลสุวรรณ์
นางประภาวัลย์ วรอิสรีย์
นางชนิตา จิตรภักดี
นายสุชล นาคพงษ์
นางพรศรี บุญเพื่อน
นางอารีวัลย์ จันทร์แดง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
ครู โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
ครู โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
ครู โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
ครู โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
ครู โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
ครู โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม
ครู โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม
ครู โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
ครู โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
ครู โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
ครู โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน
ครู โรงเรียนวัดหัวกรด
ครู โรงเรียนวัดหัวกรด
ครู โรงเรียนวัดหัวกรด
ครู โรงเรียนวัดทุ่งสบก
ครู โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ครู โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ครู โรงเรียนวัดโคกเขื่อน
ครู โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว
ครู โรงเรียนประชุมเขตศึกษา
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
ครู โรงเรียนบ้านประเถท (โพธิพิทยาราม)
ครู โรงเรียนบ้านหว้าเอน
ครู โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
ครู โรงเรียนบ้านหนองชะอม
ครู โรงเรียนบ้านหนองชะอม
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ที่
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
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๗๗
๗๘
1
2
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4
5
6
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8
9
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายประสิทธิ์ หมั่นการ
ครู โรงเรียนวัดบ้านโนน
นายวิรัช ผจญ
ครู โรงเรียนวัดบ้านโนน
นางวงเดือน ใจกล้า
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
นางทัศนีย์ บุญใช้
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
นางสาราญ พวงศรี
ครู โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
นางศศิภา มาลาสี
ครู โรงเรียนบ้านโป่งไผ่
นางนฤมล บุญส่ง
ครู โรงเรียนบ้านแหลมไผ่
นางอาภรณ์ ประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน
นางผ่องพรรณ อรุณทัต
ครู โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้า
นายสมหมาย พารารักษ์
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
นางสาวรัศมี ต่อแต้ม
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
นางสุรภี ชื่นชม
ครู โรงเรียนบ้านบางขาม
นายพิมลศักดิ์ อรรคสาร
ครู โรงเรียนวัดหนองคุ้ม
นางกุหลาบ บุญเทียน
ครู โรงเรียนวัดบุยายใบ
นายสมชาย โสดาวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านคลองสอง (ราษฎร์บารุง)
นางฉลวย ศรีขา
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา
นางทัศนีย์ พุ่มประสาท
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
นายโสภณ บัวส่องใส
ครู โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
นายเด่นชัย แจ้งเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์
นางชุติมา เพชรจิตต์
ครู โรงเรียนบ้านประพาส
นางกุลธิดา โพธิ์ศรี
ครู โรงเรียนวัดไผ่งาม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 2
นายสมาน ธีรภาพธาตรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่
นายนิรันต์ จันทรา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก
นายสมบูรณ์ เติมแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล
นายปรีชา กระจ่างโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขากระแต
นางการุณี สิงห์แก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกหอม
นายพงศธร อร่ามวิทยานุกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
นางสายหยุด จิราวัสน์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
นางเนตรทราย บุญสุทธิ์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
นางสาวสญาฤดี วรศิลป์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
นางศิริลักษณ์ สื่อสกุล
ครู โรงเรียนบรรหารวิทยา
นางปิยะทิพย์ ไพรหาญ
ครู โรงเรียนบ่อทองวิทยา
นายอภิชาติ นันทรังษี
ครู โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
นางดาเราะ คนเสงี่ยม
ครู โรงเรียนบ้านคลองร่วม
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15
16
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45
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48

ชื่อ - สกุล
นายณรงค์ พรมภักดิ์
นางเพ็ญนภา บุญเจียม
นางชูศรี งอพา
นางสุจิตรา เจริญผล
นายสุรินทร์ สร้อยมณี
นางฐานิธิชล แสงทอง
นางปราณี ชอบบุญ
นางสุปราณี โค้วตระกูล
นายสมจิตร สินธุสุวรรณ
นางศิริลักษณ์ คงวัฒน์
นายพรต ทับสาร
นางมธุรสร จันทร์ธรรม
นายกาธร บัวเผื่อน
นางทิติยา พันธ์วิไล
นายสิทธิศักดิ์ เชาวกิจ
นายคารณ กงแก้ว
นางสาววาสนา รัตนะ
นางจินมณี เทพศิลป์
นางสมควร แก้วธรรม
นายศุภกิจ พุทธไทย
นางปรีณารัชต์ ธนัญไพสิฐ
นายสัมฤทธิ์ เฟื่องสารวจ
นายสุชาติ องค์ยา
นายวิเชียร ภูมี
นายประมวญ เงินมา
นายสมพงษ์ ย้อยยด
นางสาววรนุช สื่อสุวรรณ
นางสาวปราณี สกุลสา
นายโอฬาร ทาหมอก
นางชนม์นิภา แววพิลา
นางนาฏยา เรืองศรี
นางโสภา บุญเพ็ง
นางธนภร สุขประเสริฐ
นายไกรสร พรเลิศ
นางสุพร แพนลา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านคลองระกา
ครู โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น
ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านโคกสั้น
ครู โรงเรียนบ้านโคกหอม
ครู โรงเรียนบ้านชาโสม
ครู โรงเรียนบ้านชาโสม
ครู โรงเรียนบ้านซ่ง
ครู โรงเรียนบ้านซ่ง
ครู โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล
ครู โรงเรียนบ้านท่าสะตือ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
ครู โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง
ครู โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
ครู โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา
ครู โรงเรียนบ้านพระปรง
ครู โรงเรียนบ้านวังดินสอ
ครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ครู โรงเรียนบ้านวังบัวทอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองคล้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
ครู โรงเรียนบ้านหนองนาใน
ครู โรงเรียนบ้านหนองนาใน
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ครู โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
ครู โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
ครู โรงเรียนวัดโคกอุดม
ครู โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร
ครู โรงเรียนวัดปากแพรก
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ที่
49
50
51
52

ชื่อ - สกุล
นายทรงศักดิ์ อรรคนิมาตย์
นางวิมล รัตนศักดิ์ดา
นางวรรณพร ท่าประเสริฐ
นายทวี ทบธรรม

ตำแหน่ง - สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1
นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางประทีป แก้วเลี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางสมพิศ แสงสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นางจงจิตร สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นายเฉลิมราช อินทไชย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง
นางสาวพูลสุข บุญละเอียด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาหยี
นายณรงค์ อินชะนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกโตนด
นายอานาจ ภักดีโชติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกอแลบีเละ
นายสุดินทร์ ปีแนบาโง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนรัก
นางสาวผาสุข ณุวงศ์ศรี
ครู โรงเรียนปูยุดประชารักษ์
นางจินดา ชูสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านดอนรัก
นางเพ็ญทิพย์ บุญกุศล
ครู โรงเรียนบ้านดอนรัก
นางกัลยา เสนพรหม
ครู โรงเรียนยะหริ่ง
นางวนิดา ใจแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านรูสะมิแล
นางเรวดี ชูสกุลวงศ์
ครู โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
นางชาครีย์ ฉิมประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต
นางภิญโญ เอียดปราบ
ครู โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต
นางนวลสวาท ภัทรานนท์
ครู โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
นางจิณท์วรา นฤมิตชิตนันท์
ครู โรงเรียนบ้านยาบี
นางสาวละม้าย แซ่สิม
ครู โรงเรียนบ้านยาบี
นางสาวใยนุน สาและ
ครู โรงเรียนบ้านปาเระ
นางอุมาพร ดวงเจริญวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
นางเอื้ออารีย์ ศรีโชติช่วง
ครู โรงเรียนบ้านมะรวด
นางสันธนาภรณ์ สระทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
นางเครือวัลย์ รัตนรามศรี
ครู โรงเรียนบ้านค่าย
นางซานีดาห์ หะยีวันฮูเซ็น
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
นางคอแอเซาะ หะยียามา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
นางอัจฉรา สีสงแสง
ครู โรงเรียนบ้านเคียน
นางสุมีนา เจะมะ
ครู โรงเรียนบ้านบางปู
นางสาวอาเซีย วิลัยเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านบางปู

ครู โรงเรียนวัดวัฒนารังษี
ครู โรงเรียนอนุบาลนาดี
ครู โรงเรียนอนุบาลนาดี
ครู โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์
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31
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37
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42
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44
45
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48
49
50
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65

ชื่อ - สกุล
นางสาวกัสหม๊ะ อาแว
นางพรรณี คณานุรักษ์
นางพิไลวรรณ ศรีรัตนสุข
นางดาลัด กิ่งพะโยม
นางกาญจนา อ่อนศรีทอง
นางน้อย ทองบุญล้อม
นางสาวอารีย์ ประจิน
นางฮูมัยดา เบญจสมิทธิ์
นายบุคตี หะยีเจะแว
นางสาวมลจิรา เกปัน
นางละม้าย สร้อยสุนทร
นางพิกุล สาวโยเคน
นางอาอีซะห์ ฮัศศอลีฮีน
นางนูรียะห์ หะยีแยนา
นางบีเดาะ วาเย็ง
นางคอลีเยาะ หะมะ
นางซารียะห์ ปะลาวัน
นางแวแย บอสู
นายปรีชา กาญจนารัตน์
นางสีตีมารีแย สตาปอ
นายอับดุลเลาะ ดือราแม
นางสาวชยุดา เจ๊ะอาแว
นางอุษณีย์ ชูวิเศษ
นางนวลแข แซ่ลิ่ม
นางยุภา เรืองมณี
นายมามะนาเส เจ๊ะอาแว
นางสาวจานงค์ นุ้ยศรีดา
นางสาวภัทรียา มุซายี
นางวนิดา ชูนิรันดร์
นายบุญสม คงนุรักษ์
นางสุรางคนา นิภิรมย์
นางสาวดุษณี จันทร์แดง
นางรัตนา อนันตศาสน์
นางแมะซง แวดาโอะ
นางวัฒนา อีซอ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านบางปู
ครู โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง
ครู โรงเรียนบ้านไผ่มัน
ครู โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
ครู โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
ครู โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม
ครู โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม
ครู โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา
ครู โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ
ครู โรงเรียนบ้านดอนนา
ครู โรงเรียนบ้านปะกาจินอ
ครู โรงเรียนบ้านลางา
ครู โรงเรียนบ้านท่าน้าตะวันตก
ครู โรงเรียนบ้านท่าน้าตะวันตก
ครู โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
ครู โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
ครู โรงเรียนบ้านบานา
ครู โรงเรียนบ้านบานา
ครู โรงเรียนบ้านบานา
ครู โรงเรียนบ้านบานา
ครู โรงเรียนบ้านจือโระ
ครู โรงเรียนวัดควน
ครู โรงเรียนวัดควน
ครู โรงเรียนบ้านคาโต
ครู โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านปรัง
ครู โรงเรียนบ้านท่าน้า
ครู โรงเรียนบ้านสระมาลา
ครู โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์
ครู โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2
นายสม พุ่มแก้ว
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายกาธร แผ้วสะอาด
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นายวีระ โกวิทางกูร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
นายนพพงศ์ คงประจักร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนประ
นายมะยะโกะ เจะยะปาร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านละหารยามู
นายอิสมาแอล บาดง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกูวิง
นายประสาท จินากุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านด่าน
นางสุขุมาล ศรีไหม
ครู โรงเรียนบ้านนาประดู่
นางโสภาพร ศิริเสถียร
ครู โรงเรียนบ้านป่าไร่
นายสืบ แก้วทอง
ครู โรงเรียนบ้านควนลังงา
นางอุไร ชูช่วย
ครู โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
นายประมูล ศิริเสถียร
ครู โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
นางสุนทรียา แก้วเขียว
ครู โรงเรียนบ้านเกาะตา
นางละออ โสมจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านเกาะตา
นางลมัย พรหมสีทอง
ครู โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
นางอรนุช อินชะนะ
ครู โรงเรียนวัดภมรคติวัน
นางอัญชุลี ขุนเมือง
ครู โรงเรียนวัดมะกรูด
นางสาวละออ บุญยอด
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
นางหนูกลั่น ศรีสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านดอนเค็ด
นางปัทมา กาโฮง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน
นางฮาลีเมาะ ดูมิแด
ครู โรงเรียนบ้านสิเดะ
นางภรรคภิลัย ไกรษร
ครู โรงเรียนอนุบาลยะรัง
นางนุชิดา เจ๊ะเฮง
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ)
นางสิริรัฐ ทองคา
ครู โรงเรียนบ้านสะกา (ธันวาศิลป์)
นางฮาซือน๊ะ เจะเฮง
ครู โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ
นางผ่องแผ้ว ปานะสี
ครู โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
นางอาไพวรรณ วาที
ครู โรงเรียนบ้านโคกเหรียง
นางเพลินพิศ ไชยการ
ครู โรงเรียนบ้านปลักปรือ
นางสาวฮามีดะ ดาราแม
ครู โรงเรียนบ้านควนประ
นางอรน้อม ขวัญพัทลุง
ครู โรงเรียนบ้านนาเกตุ
นางกานดา ศรีสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านควนลาแม
นางสาวพรรณพร วิวัฒสวัสดินนท์ ครู โรงเรียนบ้านล้อแตก
นางปิยนัยน์ แดงวิไล
ครู โรงเรียนวัดมะกรูด
นางน้อย อินทรพรหม
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
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ที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ชื่อ - สกุล
นางสาวจารุกาญจน์ สามแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านดอนเค็ด
นางอมรรัตน์ บุญมี
ครู โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ
นางรอปียะ นิสนิ
ครู โรงเรียนบ้านบูโกะ
นางแวซง หะยีสอเฮาะ
ครู โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ
นางสะปินะ กาซอ
ครู โรงเรียนบ้านระแว้ง
นางอารี ดิษฐวงศ์
ครู โรงเรียนวัดเกาะหวาย
นางสมใจ หวานเปราะ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม
นางสาวปาลารัตน์ กสิวุฒิ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม
นางอารีพร เทียนทุมพันธ์
ครู โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม
นางอันธิกา เด่นสอและ
ครู โรงเรียนตลาดปรีกี
นางสุดจิตร์ เฮ้าประมงค์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน
นางปิยาภรณ์ ศิลาพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านอินทนิล
นางสุจิตรา โกวิทยากร
ครู โรงเรียนบ้านอินทนิล
นางยามารีเยาะ เจะเลาะ
ครู โรงเรียนบ้านแขนท้าว
นางหามีด๊ะ สะอิ
ครู โรงเรียนบ้านปานัน
นางมณี เทพสุวรรณ์
ครู โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา)
นางสาวพิมพ์ใจ วงค์อรพินท์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน
นางฮามีด๊ะ เจะแม
ครู โรงเรียนบ้านคลองทราย
นางนิภา สหวิริยะสิน
ครู โรงเรียนบ้านวังกว้าง
นายเจ๊ะอุเซ็ง ยะโกะ
ครู โรงเรียนบ้านวังกว้าง
นายเอกภพ ชูช่วย
ครู โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายอับดุลฮามิด เง๊าะ
นายสมนึก เบ่าล่าย
นายอัมรัน แวหะมิ
นางยากีย๊ะ นีซะ
นางจันธิรา จันทร์เงิน
นางอัสนะ ยีสาแม็ง
นางวิมลรัตน์ อนุกูล
นายรอซาลี ปะไมสูรี
นางเพ็ญทิพย์ ราชสุวรรณ
นางสาลินี สะนิวา
นายมูฮาหมัดยามิน วารัม
นางอาซีเยาะ ปาทาน
นางอารีย์ วามะ

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสารวัน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปลักแตน
ครู โรงเรียนบ้านกาหงษ์
ครู โรงเรียนบ้านกระจูด
ครู โรงเรียนบ้านปล่องหอย
ครู โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
ครู โรงเรียนบ้านละอาร์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า
ครู โรงเรียนบ้านโตะบาลา
ครู โรงเรียนบ้านบน
ครู โรงเรียนบ้านบน
ครู โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง

ตำแหน่ง - สังกัด

266
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
14 นายอับดุลเลาะ สาเหาะ
ครู โรงเรียนบ้านสือดัง
15 นายมะราวี สาบา
ครู โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว
16 นางสาวสัมมนา สะอีดี
ครู โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 1
1 นางจุฑามาศ รอดภัย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
2 นางสุรีรัตน์ จันทร์ลอย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหันตรา (เวชสมาน ราษฏร์นุกูล)
3 นายสาโรจน์ ตะปะสา
ผู้อานวยการโรงเรียนสุดินสหราษฎร์
4 นายบุญเลิศ โตสมบุญ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
5 นายวิรัช จันทร์ศักดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระงาม
6 นายปฏิญญา ไตรพรหม
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดระโสม
7 นายวุฒิ สอนคง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์
8 นางสุชีลา สุดสังเกตุ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บารุง)
9 นางประคอง ฐิตะสุต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสร้าง (สาริต ภู่เงิน อนุสรณ์)
10 จ่าสิบเอกสุกฤษฎิ์ มายุศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์ )
11 นางกัษวรรณ ชโลธร
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)
12 นายชานนท์ เรียนกิจ
ครู โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมรินทร์อุปถัมภ์)
13 นางสาเร็จ กล้าหาญ
ครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวชสมาน ราษฏร์นุกูล)
14 นางบุษรินทร์ วุฒิพิศาล
ครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบารุง)
15 นายคมสัน กระจ่างเย่า
ครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบารุง)
16 นางบริสุทธิ์ โต๊ะแสง
ครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบารุง)
17 นางสาวพรรณวิไล เสียงชื่นจิตร ครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบารุง)
18 นางสมร บุญวัฒน์
ครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง)
19 นางกชามาส ชมกุหลาบ
ครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง)
20 นางพรรุ่ง สุทธิลักษณ์
ครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง)
21 นางนิตยา จันทราวุฒิ
ครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง)
22 นางนภาภรณ์ พรภัทรประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง)
23 นางศจีพร ภาคเดช
ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
24 นางสาวมาลี หล่อประเสริฐ
ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
25 นางแน่งน้อย โพธิ์ศรี
ครู โรงเรียนวัดตูม (สิริปุญยาประชาสรรค์)
26 นายปภพ ภุมรินทร์
ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
27 นางสุดา สุขวิเศษ
ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
28 นางรัตนา พุ่มไสว
ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
29 นางอัญชลีวิไล อุณหะชาติ
ครู โรงเรียนวัดทาใหม่
30 นายทิพากร ราชวังเมือง
ครู โรงเรียนวัดกษัตราธิราช (ไพจิตรวิหารการบารุง)
31 นายสมบูรณ์ วรรณมุข
ครู โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)

267
ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื่อ - สกุล
นางบุษบง รัตนากรานต์
นางจันจิรา วิไลวานิช
นายสุเทพ ผลภาค
นางวนัสนันต์ คงมณี
นางรุ่งวารี แก้วเสนา
นางเยาวภา นาโควงษ์
นางเกศินี ธีรศิลป์
นายไพรัตน์ เวชการ
นางณัฐกฤตา เฉิดบุญเพ็ญ
นางขวัญชีวา ศิริโชติ
นางวิมลรัตน์ กระจกรูป
นางฉวีวรรณ สุภสุข
นางภรณี สุวรรณทรัพย์
นางจินตนา มะโรงรัตน์
นางอุไร ไม้เลี้ยง
นางกัญจน์สุรีย์ รอดทุกข์
นางสุชีรา เอกผล
นางวิไล แสงทอง
นางสอิ้ง ธาราทรัพย์
นายประหยัด ใจชื่น
นางกรรณิกา ศุภรัตน์
นางสาวเยาวลักษณ์ คนึงหมาย
นายวิเศษ กองสุจิต
นางสุรัตน์ อ่อนจีระ
นางสาวบุปผา สิงหฬ
นางบรรจบ เกาะแก้ว
นางสุภีร์ พิมพา
นางอุไร จันทราวุฒิ
นางสาวภัทมน พันธุมิตร
นางสาวรัชญา เกิดพิพัฒน์
นางณัฏฐนันท์ อภิญญา
นายสัญญา จุลปานนท์
นางประภาศรี รักซ้อน
นางภัทราพร กรึงไกร
นางสุภา บุญพึ่ง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)
ครู โรงเรียนประตูชัย
ครู โรงเรียนประตูชัย
ครู โรงเรียนประตูชัย
ครู โรงเรียนประตูชัย
ครู โรงเรียนประตูชัย
ครู โรงเรียนประตูชัย
ครู โรงเรียนประตูชัย
ครู โรงเรียนประตูชัย
ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ครู โรงเรียนวัดสะตือ
ครู โรงเรียนวัดบัวงาม
ครู โรงเรียนวัดแค
ครู โรงเรียนวัดแค
ครู โรงเรียนวัดศาลาลอย
ครู โรงเรียนวัดสามเรือน "จนุสสโรอนุสสรณ์"
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา"
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา"
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา"
ครู โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)
ครู โรงเรียนบ่อแร่
ครู โรงเรียนวัดทุ่งมน
ครู โรงเรียนวัดบึง
ครู โรงเรียนวัดบึง
ครู โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร"
ครู โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร"
ครู โรงเรียนวัดนางคุ่ม
ครู โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)
ครู โรงเรียนวัดมเหยงค์
ครู โรงเรียนวัดมเหยงค์
ครู โรงเรียนวัดปรีดาราม

268
ที่
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

ชื่อ - สกุล
นายสมชาย รักซ้อน
นางสมพิศ ดนตรี
นายบุญเรือง ดวงภักดีรัมย์
นางวรรณี ขลังธรรมเนียม
นายสมคิด ขลังธรรมเนียม
นายวิวัฒน์ นิลศิริ
นางสุนทรี สักการะ
นางจินตนา รัชนีกร
นางสาวนวลพรรณ สมถวิล
นางสาวภิรมย์ ชุ่มสนิท
นางทัศนีย์ ดีเลิศ
นางนาตยา ศรประสิทธิ์
นางเพทาย ปานทับ
นางเกษม ธารมัต
นางมนชยา สุผล
นางศิริพร ชูสง่า
นางสาวสมพิศ ประสงค์เงิน
นางบังอร แผนพรหม
นางพัชรี ผ่องถ้อย
ว่าที่ร้อยตรีวันชัย แข็งงาน
นางสิริเพ็ญ ชานาญกิจ
นางยุพา การะเวก
นางอัจฉรา ถึงสุข
นางสาวบุญส่ง ด้วงฟัก
นางสมพร ทับสิงคลา
นางสมศรี ช่วยชาติ
นางศิริพรรณ ชูศรี
นางสาวฉวี ศรีกล่า
นางสาวมาลี เฉลิมวัย
นายเอกชัย สุขหลาย
นางกรรณิกา ฟองสินธุ์
นายพีระพงษ์ แย้มศรี
นางรัตนา ผลหมู่
นายจารูญ สมอารมณ์
นางอริยาภรณ์ สุขเคหา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดปรีดาราม
ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)
ครู โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบารุงประชาวิทยา)
ครู โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบารุงประชาวิทยา)
ครู โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)
ครู โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์ )
ครู โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)
ครู โรงเรียนวัดนาค
ครู โรงเรียนวัดนาค
ครู โรงเรียนวัดพระงาม
ครู โรงเรียนวัดบางเดื่อ
ครู โรงเรียนวัดอินกัลยา
ครู โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดบ้านม้า
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ครู โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์ )
ครู โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์ )
ครู โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง
ครู โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
ครู โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร"
ครู โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
ครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์
ครู โรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บารุง"
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 647)
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 647)
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์
ครู โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
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102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางบังอร เกษมสิน
ครู โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
นางประภาพรรณ ผลสันต์
ครู โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
นายวันชัย จี่เอี่ยม
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บารุง)
นางมลฤดี มีวุฒิสม
ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
นางสาววิไล เพ็ชรักษ์
ครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
นายสนิท ธรรมตา
ครู โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม
นายสาเริง หร่ายวงศ์
ครู โรงเรียนวัดธรรมจริยา
นางสาวจารุศรี กลิ่นพิบูลย์
ครู โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
นางนรินพิไล ไผ่พูล
ครู โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่
นางศรัญญา เลาะฟอ
ครู โรงเรียนมุสลิมบารุง
นางสาวพรรณิภา คุมมานนท์
ครู โรงเรียนวัดลาดทราย
นายสุเวช ชวดรัมย์
ครู โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์
นางสาเริง นัยศิริ
ครู โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์
นางสุณี อยู่สุข
ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
นางกิตติมา วาปีทะ
ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
นายกล้าณรงค์ รุ่งเรือง
ครู โรงเรียนวัดบ้านหีบ
นางศรีพรรณ รุ่งเรือง
ครู โรงเรียนวัดบ้านหีบ
นายเรวัศ รุ่งอนันต์
ครู โรงเรียนวัดไทรงาม
นางทัศนีย์ รุ่งอนันต์
ครู โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บารุง)
นายวิทยา จุฑาธัชชัย
ครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
นายสุรพล สุวรรณชู
ครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
นางประภา พันธ์รักษ์
ครู โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์ )
นางสุนันทา ศรีสุวรรณ
ครู โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บารุง)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายวิเชียร จั่นบารุง
นางเตือนใจ สุขสมศักดิ์
นางสมใจ นรินทร์นอก
นางพินิจ แสงอรุณ
นายลาเพย เย็นมนัส
นายสมนึก อ่าพันธ์
นายโสภณ โฮมหุ้มแก้ว
นางสมพิศ ลาสอน
นางเต็มศิริ พานทอง
นายวัฒนา หามนตรี
นายไพศาล ไหวฉลาด

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บารุงวิทย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ชื่อ - สกุล
นายวีระ ทองลิ่ม
นางสาวนันท์นภัส บางบาล
นางสาวเมธาพร รักแดน
นางปราณี กองจินดา
นายอารมย์ ยินดี
นางดารา สัญญเดช
นายวีระ วายนต์
นางกรรณิกา พูลศิลป์
นางนารี แก้วแสงเอก
นางกรุณา จันทร์สุก
นางภารดี อินทรักษาทรัพย์
นางวิไลรัตน์ มียะสนธิ์
นางสาวยุพา พงษ์ไพโรจน์
นางสาวขวัญตา พรรณปัญญา
นางบุญเรือน ขาน้อย
นางสาวปราณี ไกรเดช
นางนิภาภรณ์ มุ่งดีกลาง
นางยุพยงค์ ศักดิ์ศรี
นางวิเชียร อ่าพันธ์
นางปภาวี โอฬาฤกษ์
นายบุญเลิศ อินทร์สนอง
นายสง่า ราตรีโชติ
นางมาลี พรเจริญ
นางนงลักษณ์ ชูตินันทน์
นางมนชิดา ไกรไธสง
นางธัญญรัตน์ เฉลิมโฉม
นางสาววรรณวิภา ผกามาศ
นางชวนพิศ เวชมี
นางวิรงรอง เพ็งพงษ์
นางยุพิน ลาภเวช
นางรัตติยา คันธรักษ์
นางพวงเพ็ญ วิศนุนาถนคร
นางศิริพร เกิดแก้ว
นางสาววิภาวรรณ ทรัพย์บุญ
นางปานฤทัย พงษ์พานิช

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
ครู โรงเรียนวัดมฤคทายวัน
ครู โรงเรียนคชเวกวิทยา
ครู โรงเรียนโคกตาพรหม
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก
ครู โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี
ครู โรงเรียนวัดสุนทราราม
ครู โรงเรียนวัดกระแชง (จันทไพโรจน์วิทยา)
ครู โรงเรียนวัดสนามไชย
ครู โรงเรียนศรีบางไทร
ครู โรงเรียนศรีบางไทร
ครู โรงเรียนวัดสง่างาม
ครู โรงเรียนวัดเชิงเลน
ครู โรงเรียนวัดเชิงเลน
ครู โรงเรียนวัดศิริสุขาราม
ครู โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์ )
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
ครู โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์ )
ครู โรงเรียนวัดแจ้ง
ครู โรงเรียนวัดบางบาล
ครู โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์ )
ครู โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์ )
ครู โรงเรียนวัดขวิด (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 123)
ครู โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
ครู โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
ครู โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
ครู โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)
ครู โรงเรียนวัดเชิงท่า
ครู โรงเรียนวัดเชิงท่า
ครู โรงเรียนชุมชนวัดกาแพง
ครู โรงเรียนปราสาททองวิทยา
ครู โรงเรียนปราสาททองวิทยา
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

ชื่อ - สกุล
นายโกศล อินถาวร
นางสาวสุวรรณา ไวยศิลป์
นางเดือนฉาย สว่างแสง
นางสาวอนงค์นุช ลัคน์สิริโภคิน
นางสมพิศ สุดวิลัย
นายปรียะฉัฐม์ ผาสุกะกุล
นางพยงค์ จิระพงษ์
นางคนึง บุญถนอม
นางอัจฉรียา อินทวงษ์
นางสุขุมาลย์ แม้นเหมือน
นางทมพการ เวทการ
นางจารุพรรณ ลาภานิกรณ์
นางณีริดา ชาดิษฐ
นางสมบูรณ์ มากประมูล
นางอัจฉรา สุขวดี
นางทองสุข นวลชื่น
นางคารมย์ พานทอง
นายบุญเลิศ ฉิมชั้น
นางสาวศรีเวียง วงษ์ภมร
นางสาวอุทิศ สราญชื่น
นางพิศวงษ์ ฉิมชั้น
นายประดิษฐ์ ขาทอง
นางสาวพลับพลึง บุญรามณรงค์
นางบังอร อับดุลฟาก๊ะ
นางมัยรัตน์ อาทวัง
นางตรึงตา เรืองปราชญ์
นางนฤดี แสนยานุภาพ
นางอมรา นวลฉวี
นางอัมพร รัมมะเกษ
นายช้วน จิตรโสภา
นางประเทือง หอมระรื่น
นายวิชัย เต่าทอง
นางสาวปลิดา เนื้อทอง
นางทุเรียน เต่าทอง
นางจรินทร์ทิพย์ ศรีทับทิม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ (ตาบลบ้านโพ)
ครู โรงเรียนวัดทาเลไทยโปรดสัตว์
ครู โรงเรียนวัดทาเลไทยโปรดสัตว์
ครู โรงเรียนวัดบ้านสร้าง
ครู โรงเรียนวัดทาใหม่
ครู โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร
ครู โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราปัตย์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราปัตย์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนวัดเปรมปรีชา
ครู โรงเรียนวัดบางเคียน
ครู โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนวัดบ้านแค
ครู โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
ครู โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)
ครู โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)
ครู โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์
ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยา
ครู โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
ครู โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
ครู โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
ครู โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม
ครู โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
ครู โรงเรียนวิทยานนท์
ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ครู โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์ )
ครู โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
ครู โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
ครู โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต
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ที่
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายเนตร หมวดจุ้ย
ครู โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต
นางสาวไพลิน ตรีวิสูตร
ครู โรงเรียนวัดบ้านแพน (ศรีรัตนานุกูล)
นางรชตวรรณ แก่นมณี
ครู โรงเรียนวัดบ้านแพน (ศรีรัตนานุกูล)
นายสมบุญ ไตรบุตร
ครู โรงเรียนวัดสามตุ่ม
นางพูลศรี แก้วคุ้ม
ครู โรงเรียนวัดคู้สลอด
นางยุพิน บัวพล
ครู โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
นางสาวณัฐอนงค์ มาตราเงิน
ครู โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
นางปวริชษา ธวัชอุดมธาดา
ครู โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน
นางสุดใจ ศิริมานะกุล
ครู โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน
นางสุมาลี ลิมป์ปิยพันธ์
ครู โรงเรียนชายนาพัฒนา (สาเนียง สนิทอุปถัมภ์)
นางสาวสมพิศ นิลเจียระไน
ครู โรงเรียนวัดกลาง(ประมวญราษฎร์บารุงวิทย์)
นางวาสนา กลิ่นบารุง
ครู โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
นางสาวชูศรี ธีระมิตร
ครู โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
นางปิยนุช หามนตรี
ครู โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์
นายณัฐภัทร ประคุณคงชัย
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
นางอุษณีย์ ดัสดุลย์
ครู โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)
นางสุขณีรัตน์ ฤกษ์วีรี
ครู โรงเรียนวัดไชยภูมิ
นายลาใย บุญแคล้ว
ครู โรงเรียนวัดไชยภูมิ
นายสมศักดิ์ ชาญณรงค์
ครู โรงเรียนวัดไชยภูมิ
นายเสนาะ ไกรทอง
ครู โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ
นายสมนึก ทรัพย์วิเชียร
ครู โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์
นางองุ่น ขาทอง
ครู โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายประถม เชื้อหมอ
นางชไมพร ปวงคา
นางนงลักษณ์ จาปานคร
นายสุรศักดิ์ สมศรี
นายทินกร พุ่มวิเชียร
นายนันทพล ฟูสีกุล
นายธงชัย กัลยา
นางพัชรินทร์ ศรีทอง
นายอุทัย บุญประสิทธิ์
นายศุภจิต ขาวแดง
นางรุ่งทิพย์ เกิดศรี
นางสาวอุไร มอญแก้ว

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจาป่าหวาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค่า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่อิง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอิงโค้ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
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ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อ - สกุล
นางรวงทอง ครองไชย
นางคนึงนิจ ทวีคา
นางเสาวลักษณ์ สอนอินทร์
นายจานงค์ ดวงแก้ว
นางสาวศรีวรรณ ศรีวิราช
นางนงคราญ วงศ์ขัติย์
นางทัศนีย์ สมศรี
นางพวงพิศ ปิงเมือง
นางสาวผุสดี คามี
นางสุพรรณ สันทราย
นายเชวง ยอดวงศ์
นางจินดา ภัสสรโยธิน
นายถนอม นาแพร่
นางปราณี สมประสงค์
นางวรรณา คามี
นางวาสนา กันทะวงศ์
นางพยอม งามเมือง
นางสาวอาพิล วิชัยโน
นางสมพร เสมอใจ
นางจรรยา สุขดี
นางยุคันธร ทิวาศิริ
นางศรีนวล คงสุนทร
นายณรงค์ศักดิ์ หล่อวงศ์
นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์
นายบารมี โพธิมา
นายอนุชา ขุนอ้อย
นางสุธาสินี กุณหลวง
นางประเทืองศรี กันตา
นางวรรณา ศิริพันธุ์
นายประหยัด กันธิมา
นายณรงค์ชัย ดารงพุฒิเดชา
นางพรทิพย์ ตุ้ยดี
นางอมรา ธุระ
นางอาไพร วิเศษนอก
นางพิศวาส สุปินะเจริญ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
ครู โรงเรียนบ้านไร่
ครู โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้
ครู โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้
ครู โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้
ครู โรงเรียนบ้านจาป่าหวาย
ครู โรงเรียนบ้านจาป่าหวาย
ครู โรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ 17)
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเคียน
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ครู โรงเรียนบ้านแม่กา
ครู โรงเรียนบ้านแม่กา
ครู โรงเรียนบ้านแม่กา
ครู โรงเรียนบ้านสาง
ครู โรงเรียนบ้านสาง
ครู โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านต๋อม
ครู โรงเรียนบ้านต๋อม
ครู โรงเรียนตาบลสันป่าม่วง
ครู โรงเรียนตาบลสันป่าม่วง
ครู โรงเรียนตาบลสันป่าม่วง
ครู โรงเรียนบ้านต๊าพระแล
ครู โรงเรียนบ้านต๊าพระแล
ครู โรงเรียนบ้านต๊าพระแล
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า
ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน
ครู โรงเรียนบ้านภูเงิน
ครู โรงเรียนบ้านศาลา
ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
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ที่
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ชื่อ - สกุล
นางอนงค์ ทองเนียม
นางนันทนิตย์ มุกสิก
นางพยง กาศลังกา
นางอาพร คงอยู่
นางปัทมาภรณ์ พุ่มวิเชียร
นางอานวย เมฆบุญส่งลาภ
นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์
นายพงษ์ศักดิ์ มูลเมือง
นายสมบูรณ์ เลิศคา
นายสิงห์คา คันธวงศา
นางณัฐพร ขันแก้ว
นางรัชนี กัลยา
นางจุฬารัตน์ จารัส
นายพงษ์ศักดิ์ ผัดโกน
นายสังวร จันทร
นางกิ่งทอง วงศ์ชัย
นางอัญชลี อินยาศรี
นายอรุณ วังกาวรรณ
นายทวี หวานเสียง
นางศรีรัตน์ ศรศิริ
นางกัญนิภา บุญมาวงศ์
นายธนู สุวรรณเลิศ
นางลดาวัลย์ วิชา
นางมัณทนา สักออน
นางโฉมยง อินต๊ะสุวรรณ
นางจุรีรัตน์ สุขอินต๊ะ
นางสุดารัตน์ สีทิอ้าย
นางพิกุล พันธุ์ปัญญา
นางอรัญญา สุขเกษม
นางแสงอรุณ นัดดากุล
นางพัชนีย์ ทนันชัย
นางพิมพา อดเหนียว
นายบุญเย็น วีระตา
นางศิรินทร์ทิพย์ วิชัยโน
นางชลิดาวรรณ มณีพรม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ครู โรงเรียนบ้านจาไก่
ครู โรงเรียนบ้านจาไก่
ครู โรงเรียนบ้านดง
ครู โรงเรียนบ้านดง
ครู โรงเรียนบ้านดง
ครู โรงเรียนบ้านค่า
ครู โรงเรียนบ้านค่า
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี
ครู โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
ครู โรงเรียนบ้านถ้าประชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านถ้าประชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านปิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ครู โรงเรียนบ้านแม่พริก
ครู โรงเรียนบ้านใหม่
ครู โรงเรียนบ้านใหม่
ครู โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
ครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
ครู โรงเรียนบ้านดงอินตา
ครู โรงเรียนบ้านดงอินตา
ครู โรงเรียนบ้านดงอินตา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก
ครู โรงเรียนบ้านแม่จว้า
ครู โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้
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ที่
83
84
85
86
87
88
89
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายเสงี่ยม สารเก่ง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า
นางเทียมจิตร แสงกล้า
ครู โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง
นางจันทร์จิลา พรมรินทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองสระ
นายชานาญ ศิริประยงค์
ครู โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ
นายสมพงษ์ มหานิล
ครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
นางวนิดา จันทร์งาม
ครู โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ (สุทัศน์อุปถัมภ์)
นายธัชชัย อุเทศบุญญโชติ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
นายอภิชัย ศรีเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
นายประเวศน์ ขันตา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
นายยศวัจน์ โพธิถิระพงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
นายปาน สุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปง
นายสิงห์ทอง มุณีแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
นายสังคม กล้าหาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
นายถวัลย์ แสงสว่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขุนกาลัง
นายบุญธรรม ประสานสกุลเหมาะ รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
นางวรรณภา สัตบุษ
ครู โรงเรียนปัวพิทยา
นางสายฝน ภิญโญ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
นายเรืองฤทธิ์ สุโพธิณะ
ครู โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
นางอรพิน พรหมปา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
นางศิริธร วงศ์ใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านร่องค้อม
นางสุวลักษณ์ รวมจิตร
ครู โรงเรียนบ้านพวงพยอม
นางนุชศิริ สุวรรณกุล
ครู โรงเรียนบ้านยางขาม
นางศรีทอง อินถา
ครู โรงเรียนบ้านดู่
นางพรศรี อภิภัชผ่องใส
ครู โรงเรียนบ้านแก
นางอาริตา มั่งมูล
ครู โรงเรียนบ้านท่าม่าน
นายชัยยุทธ ทารัตน์
ครู โรงเรียนบ้านถ้าผาลาด
นางนิลาวัลย์ สร้อยสวิง
ครู โรงเรียนบ้านถ้าผาลาด
นางไพรินทร์ หงษ์สี่
ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
นางนฤมล สุขใสบูลย์
ครู โรงเรียนบ้านยางขาม
นางพิมพรรณ เชื้อหมอ
ครู โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
นางนุชจรินทร์ คุณารูป
ครู โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
นายวราวุธ เผ่าใจมา
ครู โรงเรียนบ้านสถาน
นายนิเวช วงศ์ขุนทอง
ครู โรงเรียนบ้านสันปูเลย
นางอรุณรัตน์ การะเกตุ
ครู โรงเรียนบ้านควรดง

276
ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ชื่อ - สกุล
นายสกุล อินทนนท์
นางวิลาวัลย์ รัตนประยูร
นางเสาวลักษณ์ ทนทาน
นางบุญมี ศรีประเสริฐ
นายคณิต สมฤทธิ์
นายเมธี พึ่งพุทธ
นางคาเอ้ย มูลศรี
นางไตรทิพย์ เชื้อสะอาด
นายวีระชาติ เบญจาภิวัฒน์
นางเพลิน บุญยศยิ่ง
นางพจนา พัวพันธ์พิพัฒน์
นางสาวฉวีวรรณ์ มาระแซม
นางพูนผล สัมพันธสิทธิ์
นางวิไลวรรณ เครือมูล
นางราตรี มูลศรี
นางพาพร อุ่นเมือง
นางอัมพร บุญชุม
นางแววตา กลาสี
นางอัมพร ฟองสินธุ์
นางผ่องพรรณ ศรีจันทร์
นางทิพาพร เจือกโว้น
นายมานะ จรอา
นางพิกุล จิตหาญ
นางสง่า โยธาดี
นางรัญจวน ฟูคา
นายสากล ก๋องติ๊บ
จ่าสิบเอกจเร วิฤทธิ์
นายเกรียงศักดิ์ บุญยศยิ่ง
นางอัมพวรรณ ศรีจันทร์
นายล้วน ชนะพิมพ์
นางภาวิณี พระวิสัตย์
นางอรุณนี หาญพงศ์เจริญ
นายนันทวัฒน์ ทนทาน
นายสมปอง เสมอใจ
นางแสงหล้า ใจแก้ว

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านปงใหม่
ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคา(วัดพระธาตุสบแวน)
ครู โรงเรียนบ้านแม่ทาย
ครู โรงเรียนบ้านฝายกวาง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมอก"ราษฎร์อนุกูล"
ครู โรงเรียนบ้านม่วง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา109(บ้านร่องส้าน)
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา109(บ้านร่องส้าน)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านสบบง
ครู โรงเรียนบ้านร่องแมด
ครู โรงเรียนบ้านป่าสัก
ครู โรงเรียนบ้านดู่
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
ครู โรงเรียนบ้านดอนเงิน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแต
ครู โรงเรียนบ้านบุญเรือง
ครู โรงเรียนบ้านฝายกวาง
ครู โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋า
ครู โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
ครู โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านหย่วนเชียงคา(นาคโรวาท)
ครู โรงเรียนบ้านจุน
ครู โรงเรียนบ้านฮวก
ครู โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก อ.จุน
ครู โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านดอนมูล
ครู โรงเรียนบ้านยางขาม
ครู โรงเรียนบ้านแม่ทาย
ครู โรงเรียนบ้านป่าคา
ครู โรงเรียนบ้านไชยสถาน
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ที่
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางบุปผา วงศ์ใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านปง
นางณัฐกานต์ ยะเกตุ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง
นางสาววิไลลักษณ์ หลักเมือง
ครู โรงเรียนบ้านป่าคา
นางวันดี มณีชมภู
ครู โรงเรียนบ้านน้าจุน
นายเจริญ มูลคา
ครู โรงเรียนบ้านฮวก
นายกิตติพงษ์ แตโช
ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
นางบัวศรี โพธิศาสตร์
ครู โรงเรียนบ้านร่องย้าง
นางจุฑารัตน์ เบญจาภิวัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น
นางสาวสุรีย์ แก้วมาลี
ครู โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
นางชวณัฏฐ์ ภิรบรรณ
ครู โรงเรียนบ้านดอนเงิน
นายศรีจันทร์ เผ่ากันทะ
ครู โรงเรียนบ้านพวงพยอม
นางเพราพิศ ศรีจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง
นางสาวสุภาพร บ้านกลาง
ครู โรงเรียนบ้านโจ้โก้
นางสาวทัศนีพร สุริยวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
นายศักดา ชานาญญา
ครู โรงเรียนบ้านดอนมูล
นางวณิชชา พรมเมือง
ครู โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
นางนิภา ชัยก๋า
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแต
นายเดชา สาวงศ์ตุ้ย
ครู โรงเรียนบ้านแฮะ อ.ปง
นางลาวัลย์ หาญจริง
ครู โรงเรียนบ้านแฮะ อ.ปง
นางอารีย์ ทาเกิด
ครู โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
นายสังเวียน บุตรภักดี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางอาพันธ์ มีผล
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นายประพนธ์ รวมสกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านริมทะเล
นายวีระ สืบพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองเหีย
นายสมยศ ผลอินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนคุระบุรี
นายพีระพล หวังจิตต์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่านุ่น
นายประภาส โรมินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางม่วง
นายสมพล เพ็งงาน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
นายอนุตร์ ขอสันติวิวัฒน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาแก่น
นางวดาพร รัศมี
ครู โรงเรียนเมืองพังงา
นางสาววชิรา ทรายทอง
ครู โรงเรียนวัดปัจจันตคาม
นายวัฒนา ดิษฐาน
ครู โรงเรียนวัดปัจจันตคาม
นางนภสวรรณ ทศกาญจน์
ครู โรงเรียนวัดปัจจันตคาม

278
ที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อ - สกุล
นางประไพ พวงแก้ว
นางลดาวัลย์ ภัทรปกรณ์
นางอมรทิพย์ คงคา
นางพรรณี พลายสิน
นางกุลณัฐฐา เศรษฐกุลลักษณ์
นางกฤษณา สุวรรณสาม
นายประกอบ มัชฉากิจ
นางกาญจนา เจริญฤทธิ์
นางอรทัย เอียบสกุล
นางผณิตา เวชพันธ์
นางวีณา นามคา
นางจริยา ชัยสิทธิ์
นางชวนชื่น ชัยสิทธิ์
นางดวงรัตน์ เดชดานิล
นางยุพดี สีหดาเนิน
นายดล เก็บทรัพย์
นายบุญเลิศ สุทธิศักดิ์
นายนิยม ปลูกไม้ดี
นายทนงค์ พลสิทธิ์
นางศิริกาญจน์ อุ่นทรัพย์
นางพเยาว์ ตันสกุล
นางนวลตา จงจิตร
นางสาลี ขันภักดี
นายสมทรง เทพพิกุล
นางสุมาลิน ทองเจือ
นายสุพจน์ ทองเจือ
นายสุนทร จรุงการ
นางฉวีวรรณ สมบูรณ์
นางสุมณฑา จรุงการ
นายประกอบ บุญกลาง
นางคนึงนิจ วิจิตร
นางเพียรดี ไกรปก
นางนัดดา ประทาน
นางสาวราตรี หมาดสตูล
นางศิวพร สิทธิวงศา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา
ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา
ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา
ครู โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า
ครู โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า
ครู โรงเรียนบ้านกลาง
ครู โรงเรียนเกาะปันหยี
ครู โรงเรียนเกาะไม้ไผ่
ครู โรงเรียนวัดนารายณิการาม
ครู โรงเรียนวัดนารายณิการาม
ครู โรงเรียนบ้านรมณีย์
ครู โรงเรียนบ้านรมณีย์
ครู โรงเรียนบ้านรมณีย์
ครู โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์ )
ครู โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์ )
ครู โรงเรียนบ้านริมทะเล
ครู โรงเรียนบ้านย่าหมี
ครู โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
ครู โรงเรียนบ้านคุระ
ครู โรงเรียนบ้านคุระ
ครู โรงเรียนบ้านบางวัน
ครู โรงเรียนคุระบุรี
ครู โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร
ครู โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
ครู โรงเรียนบ้านเขาเปาะ
ครู โรงเรียนบ้านแหลมหิน
ครู โรงเรียนบ้านในหยง
ครู โรงเรียนบ้านบากัน
ครู โรงเรียนบ้านท่านุ่น
ครู โรงเรียนบ้านท่านุ่น
ครู โรงเรียนบ้านท่านุ่น
ครู โรงเรียนบ้านบางม่วง
ครู โรงเรียนบ้านน้าเค็ม(คาฟูร,์ บ.บริคไทย,บ.อีดีเอฟอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านบางเนียง
ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง
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ที่
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางขรินฐทิพย์ ลิ่มภัทรเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านบางด้ง
นางมณฑา ชามะสนธิ์
ครู โรงเรียนบ้านบางกรัก
นางลลนา เหล็กขนาย
ครู โรงเรียนบ้านบางกรัก
นายจรัส กลิ่นเกษร
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)
นางจุไรรัตน์ สดวกกิจ
ครู โรงเรียนวัดนิโครธาราม
นางมะลิ จงไกรจักร
ครู โรงเรียนวัดนิโครธาราม
นางวัลลดา คงสามารถวัฒนา
ครู โรงเรียนวัดนิโครธาราม
นางอารมณ์ พลายสิน
ครู โรงเรียนวัดนิโครธาราม
นางยุวดี อุ่นเสียม
ครู โรงเรียนอนุบาลทับปุด
นางวินัย ชนะศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
นางสุจิตรา สิริสวัสดิ์พิพัฒน
ครู โรงเรียนวัดโคกสวย
นายเสวก ใจกล้า
ครู โรงเรียนบ้านคอกช้าง
นางกัลยา ผกากรอง
ครู โรงเรียนวัดปัตติการาม
นางกาญจนา ทศนุต
ครู โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดมทักษิณอนุสรณ์)
นางอาภรณ์ วังเมือง
ครู โรงเรียนบ้านนาแฝก
นายอุทร สิงห์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
นายสาเริง พงษ์ทองหล่อ
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
นางสาววาสนา จงไกรจักร
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
นางกรรวี กาฬปักษ์
ครู โรงเรียนบ้านลาแก่น
นางอุดมพร ตัณฑกิจ
ครู โรงเรียนบ้านใหญ่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายสุนาจ แก้วสุข
นางลัดดา รัตนพันธุ์
นายประดิษฐ นวลแก้ว
นายสมนึก อ่อนคง
นายสมเดช ฤทธิ์คง
นายสมเกียรติ ชูบัว
นายปองคุณ สังขมณีวงศ์
นายสุพัฒน์ ณ พัทลุง
นายประภักดิ์สิทธิ์ ช่วยเนียม
นายอนุชิต ทองเอียด
นายศักดิ์ชัย วุฒิพงศ์
นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์
นายยอดยิ่ง มากแก้ว
นายวิจารณ์ อนุมณี

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนดินแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนกุฎ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแจ้ง (ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพิกุลทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทรโกบ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใสอ้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนศาลา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโงกน้า

280
ที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื่อ - สกุล
นายรัญช์วภพ ในเรือน
นายอรุณ ชูดา
นายวิน ผอมนุ่ม
นายกิตติ สงสุข
นายสมปอง สงนุ้ย
นางอรพินท์ ช่วยเนียม
นางสุภาภรณ์ สมวงศ์
นายสมมาตร ทองปาน
นางสุธาสินี เกษตรสุนทร
นางละม้าย โพธิ์ทอง
นางนัดดา ทองต้ง
นางพิมล จันทรทิณ
นางสมใจ พรหมแก้ว
นางอาพร แสงแก้ว
นางนงลักษณ์ สุขเกื้อ
นางจรรยา มุลเมฆ
นางขจรจันทร์ ทองอุปการ
นางจารุณี ไชยบุรินทร์
นางเจษฎาภรณ์ คงชู
นางอุไรวรรณ คงผอม
นางพกุลกาญจน์ เทอดวีระพงศ์
นางยุพดี เรืองเรน
นางนงเยาว์ ทองช่วย
นางรัตนะพิณ เทพหนู
นางสุภารดี กุลมณี
นางยินดี ชูดา
นางอมรา ประสานพจน์
นางประภาพรรณ หนูแสง
นางจรรยา ชูสุวรรณ
นางอัมภรณ์ หนูหล่อ
นางยุพิณ พุทธศรี
นางสาวฐิตาพร เต็มยอด
นางอรุณแจ่มสุข ชนะชัย
นางอภิรดี สุวรรณสะอาด
นางเพ็ญศรี ธนนิมิตร

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนโหนด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งยางเปล
ผู้อานวยการโรงเรียนประชารัฐบารุง 2
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ครู โรงเรียนวัดเขาแดง
ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง
ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
ครู โรงเรียนวัดแจ้ง (ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดโงกน้า
ครู โรงเรียนบ้านสวนโหนด
ครู โรงเรียนบ้านสวนโหนด
ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา)
ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน
ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน
ครู โรงเรียนวัดบ่วงช้าง
ครู โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร
ครู โรงเรียนวัดโคกชะงาย (ติสสโรอานวย)
ครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดท่าสาเภาเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา)

281
ที่
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ชื่อ - สกุล
นางปรีดา บุญสิทธิ์
นางสาวฐานิตา จตุรพัฒนานันท์
นายพันธ์ศักดิ์ นาคเกลี้ยง
นางมานิตย์ มีชู
นายพล ชุมชัยโย
นางระวิวรรณ คาคันธฤทธิ์
นางผัสพร มานันตพงศ์
นางอารีย์ หนูอ่อน
นายชาติไทย ชูเชิด
นางชูศรี ฤทธิ์คง
นายอรรถวิทย์ กรดเต็ม
นางณัฐชยา ขุนพลช่วย
นางวลัยพร คะเณย์
นางปิรัณยา เกตุสุวรรณ
นายชื่นใจ นวลยัง
นางสาวทิพย์ภาภรณ์ อินทรอักษร
นางปลื้มจิตร ไชยนาพงษ์
นางยินดี รามทอง
นางอวยพร มานันตพงศ์
นางจิรภา จันทพัฒน์
นางกัลญา ทองชูดา
นายโกมล ช่วยจันทร์
นางเพ็ญพิชชา สุทธิยาภรณ์
นายเกษม คงเรือง
นายคล่อง สินดา
นายสุทธิรัก แป้นด้วง
นางบุปผา สุขทอง
นางวิรวัลย์ สถาพรจตุรวิทย์
นางปรียา นิ่มชนะ
นางคาจิต เรืองศรี
นางสาววนิดา วัฒนวิจิตร
นางภูริศา ทองหนู
นายเจษฎา แก้วมาก
นางสารภี แก้วมาก
นายแฉล้ม ทองเรืองนิ่ม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา)
ครู โรงเรียนบ้านธรรมเถียร
ครู โรงเรียนวัดควนปันตาราม
ครู โรงเรียนบ้านสานักกอ
ครู โรงเรียนบ้านเตง
ครู โรงเรียนวัดเขาทอง
ครู โรงเรียนวัดประดู่เรียง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง
ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน
ครู โรงเรียนวัดควนแพรกหา
ครู โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้
ครู โรงเรียนบ้านควนพลี
ครู โรงเรียนบ้านควนพลี
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
ครู โรงเรียนบ้านโคกโดน
ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด
ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด
ครู โรงเรียนวัดโพรงงู
ครู โรงเรียนวัดโพรงงู
ครู โรงเรียนวัดโพรงงู
ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่
ครู โรงเรียนวัดตะแพน
ครู โรงเรียนวัดตะแพน
ครู โรงเรียนวัดตะแพน
ครู โรงเรียนบ้านหัสคุณ
ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์)
ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
ครู โรงเรียนบ้านไสกุน
ครู โรงเรียนบ้านไสกุน
ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านลานข่อย
ครู โรงเรียนบ้านลานข่อย
ครู โรงเรียนบ้านลานข่อย

282
ที่
85
86
87
88
89
90
91

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสุวรรณดี สิทธิชัย
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าดา
นางพิกุล ไชยกาฬ
ครู โรงเรียนวัดบ้านนา
นางพรรษสร อินทรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์)
นายจรัญ เถรแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
นางสาวเพ็ญศรี สงด้วง
ครู โรงเรียนวัดพังดาน
นางบุญประสพ สยามพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง
นายสวัสดิ์ หวานแก้ว
ครู โรงเรียนวัดลาใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

นายสัมภาษณ์ เผ่าภาสสกุล
นายสมบูรณ์ กลีบโกมุท
นายชัย ขุนณรงค์
นายอาซิส มุมีน
นายสะอาด สามารถ
นายพยูน พูลเกตุ
นางสุคนธ์ สุระกาแหง
นางอิศรา ตาดทอง
นายสุภาพ ถิ่นกาญจน์
นางเพ็ญศรี แสงแก้ว
นายนิพนธ์ บุญเลี้ยง
นางกุศล จงรักษ์
นางสาวมานี หนุนอนันต์
นางละออ ซิ้วเตีย
นายอาหมัด เกตสมัน
นางพงศ์ศรี คาทอง
นางทิพวัลย์ ยั่งยืน
นางปัณณพร หงสกุล
นางสมหมาย แสงจันทร์
นางลัดดา เพชรนุ้ย
นายสมพร ชูกาล
นางนิภา คชวงศ์
นางนฤมล ผลามิโช
นางสมบูรณ์ จอมนุ้ย
นางสุทีป เทพชนะ
นางอุสาห์ ศีลบุตร
นายสุนันท์ สุวรรณวงศ์

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางขวน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนเพ็ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดาเนิน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนางคา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่านางพรหม
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองธง
ครู โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
ครู โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน
ครู โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
ครู โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ
ครู โรงเรียนวัดแหลมดินสอ
ครู โรงเรียนวัดหานโพธิ์
ครู โรงเรียนวัดหานโพธิ์
ครู โรงเรียนวัดหัวควน
ครู โรงเรียนวัดหวัง
ครู โรงเรียนวัดลอน
ครู โรงเรียนวัดพระเกิด
ครู โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
ครู โรงเรียนวัดไทรพอน
ครู โรงเรียนวัดท่าดินแดง
ครู โรงเรียนวัดท่าดินแดง
ครู โรงเรียนวัดท่าดินแดง

283
ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ชื่อ - สกุล
นางสมจิต หนูพิชัย
นางนีรมล ศิริรัตน์
นายปรีชา ฤทธิเดช
นางวิชชุดา บุญส่ง
นายโสภณ แก้วเดิม
นางเสาวณี ไชยรักษ์
นางสาลี สามัคคี
นายวิรุฬห์ คมเด็น
นายบุญทวี มะหมัด
นายเปรม หนูมาก
นางสุดใจ ดาช่วย
นายถาวร ดาช่วย
นางวิจิตรา มากหนู
นางรัชนีย์ ธรรมภิบาลอุดม
นายวิโรจน์ ไชยสุนทรกิตติ
นางอติกา ขุนณรงค์
นางจินตนา พรหมเหมือน
นายอารมณ์ นุ้ยเนียม
นายสวัสดิ์ จอมนุ้ย
นายสมหมาย คงแก้ว
นางผ่องพรรณ โหดสุบ
นางศิริ สุวรรณมณี
นางแน่งน้อย บัวทอง
นางจาริณี แก่นทอง
นางนวลน้อย ชูชื่น
นางเจือน ทองอินทร์
นายวิจิตร จันทร์อินทร์
นางวารุณี เพชรย้อย
นายวิเชียร พรหมนวล
นายอุหมาด โส๊ะหรี
นางจิรภา ชูช่วย
นางมาเหรียม แหละกุบ
นางอัจฉรา โรจน์ประกาศิต
นางกานดา ขวัญปลอด
นางจรินทร์ สมัครพงค์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดโตนด
ครู โรงเรียนวัดควนเผยอ
ครู โรงเรียนวัดควนเผยอ
ครู โรงเรียนวัดควนเคี่ยม
ครู โรงเรียนวัดเขาวงก์
ครู โรงเรียนมิตรมวลชน 1
ครู โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว
ครู โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
ครู โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง
ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง
ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150
ครู โรงเรียนบ้านวังปริง
ครู โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช
ครู โรงเรียนบ้านน้าตก
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
ครู โรงเรียนบ้านท่าลาด
ครู โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
ครู โรงเรียนบ้านต้นประดู่
ครู โรงเรียนบ้านโคกสัก
ครู โรงเรียนบ้านควนยวน
ครู โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์
ครู โรงเรียนบ้านควนประกอบ
ครู โรงเรียนบ้านควนประกอบ
ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านเกาะหมาก
ครู โรงเรียนบ้านเกาะเสือ
ครู โรงเรียนบ้านเกาะนางคา
ครู โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
ครู โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ
ครู โรงเรียนวัดสังฆวราราม
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางเยาวนารถ ศรียา
ครู โรงเรียนวัดพระเกิด
นายเหิม คงขา
ครู โรงเรียนวัดปัณณาราม
นางสาวสุคนธ์ ทองสีอ่อน
ครู โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
นางอุทัย จันเขียว
ครู โรงเรียนวัดนาปะขอ
นายสนอง ทองเอม
ครู โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์
นางอานวย ชูเพชร
ครู โรงเรียนวัดควนโก (ไพศาลประชาอุปถัมภ์ )
นางอุไร ดาช่วย
ครู โรงเรียนวัดเขาวงก์
นายสมภพ เดชอุดม
ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
นายสุระพล มะนะโส
ครู โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
นายรงณ์ ทองต้ง
ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง
นางลลิดา พสุธา
ครู โรงเรียนบ้านหนองธง
นางเบญจมาศ แป้นทอง
ครู โรงเรียนบ้านยางขาคีม
นายสุรพงศ์ พรรณราย
ครู โรงเรียนบ้านม่วงทวน
นางชนิกร สุพรรณชนะบุรี
ครู โรงเรียนบ้านพน
นางศิรินันท์ ปานจุ้ย
ครู โรงเรียนบ้านป่าแก่
นางมาลี ไชยศรี
ครู โรงเรียนบ้านป่าแก่
นายรยศ ยงหนู
ครู โรงเรียนบ้านน้าตก
นายธวัชชัย ภักดีวานิช
ครู โรงเรียนบ้านท่าเชียด
นายชวลิต ชูเรือง
ครู โรงเรียนบ้านต้นสน
นายเสรี ไชยสมุทร
ครู โรงเรียนบ้านต้นประดู่
นางสาวกฤษณา แสงขา
ครู โรงเรียนบ้านต้นประดู่
นางสาววัชรี ออกวะลา
ครู โรงเรียนบ้านโคกสัก
นายอัมพร ทองสอน
ครู โรงเรียนบ้านควนแหวง
นายเช้า นวลนิ่ม
ครู โรงเรียนบ้านควนหมอทอง
นางสุพิศ ชูช่วย
ครู โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์
นางจาเนียร เยาว์นุ่น
ครู โรงเรียนบ้านควนประกอบ
นายเรืองเดช คาดีบุญ
ครู โรงเรียนบ้านควนประกอบ
นางเลขา ไพชานาญ ณ พัทลุง
ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางสาวบุญอมร ไทยประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นายสุเทพ บุญวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นางสมจิตร งามพิมาย
ศึกษานิเทศก์
นางสาวทองปอน พิรา
ศึกษานิเทศก์
นายปิติ วิทยการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสายคาโห้
นายธวัช เต็งสุวรรณ์
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ชื่อ - สกุล
นายไพบูลย์ อยู่สุข
นายวิเชียร บารุงมา
นายสุเชษฐ์ คุณนิธิกร
นายสุนทร อนันทชัย
นายอิทธิเชษฐ์ โกเศศสุขชูโชค
นายอดุลย์ ศรีทิพย์
นายวิศิษฏ์ แสงดอกไม้
นางสาวธิดา สว่างเพียร
นางพิมพ์ใจ สีแดง
นายวันชัย บุญทั่ง
นางสมพิศ ชื่นอารมย์
นางสาวสุดใจ ก๊กมาศ
นางปฤษณา ศรีปัญญา
นางไพศุภา ศีติสาร
นางพะเยาว์ โพธิ์อยู่
นางสุวรรณ์ ปรึกษาพรมราช
นางส้มลิ้ม ตรงต่อกิจ
นางอารีย์ เพ็งยอด
นางลัดดา พงษ์ประไพ
นางสุกรี สังวรกาญจน์
นายพิพัฒน์ จันทร์สุขวงศ์
นางสมทรง บุตรวงศ์
นางสาวกนกวรรณ เสาวรภย์
นางณัฐนันท์ เปียวัฒน์
นางบุญญิสา อศวบุญโชด
นายบุญเสริม กองทรง
นางพรทิพย์ ทิมพงษ์
นางมาลี พิจิตรวิไลเลิศ
นางศิวพร สุทธิประภา
นางสมพิศ สดสี
นางสังวาลย์ คงเมือง
นางออมสิน ขาบัณฑิตย์
นางอุทัยวรรณ ลีลาวัฒนกิจ
นางอุไร เอี่ยมราคิน
นางกาญจนา นาคฤทธิ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเนินขวาง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยางตะพาย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านบุ่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังอ้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโนนป่าแดง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ครู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ครู โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ
ครู โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ
ครู โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ
ครู โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ
ครู โรงเรียนบ้านไดชุมแสง
ครู โรงเรียนบ้านไดชุมแสง
ครู โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
ครู โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
ครู โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์
ครู โรงเรียนวัดดงกลาง
ครู โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1)
ครู โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม
ครู โรงเรียนวัดหนองนาดาพิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหัวดง
ครู โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)
ครู โรงเรียนวัดเขารูปช้าง
ครู โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง
ครู โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
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ชื่อ - สกุล
นางสาวนิลวรรณ ครุฑหลวง
นางภัณฑิรา กองนิล
นางลดาพิมพ์ ขจรกลิ่นสมฐวี
นางศรีนวล ไตรธรรม
นายสุวิจักขณ์ เคหะวัฒนานนท์
นางประภา กฤษวงษ์
นางสาวสุนันท์ ปิยะวงศ์ลาวัลย์
นายบุญยัง กฤษวงษ์
นางสุนีย์ อิสรางกูล
นางบุญเลื่อน เถื่อนชื่น
นายสมชาย เถื่อนชื่น
นายสมศักดิ์ บุญเกิด
นางสาเนา จันทพิมพ์
นางจันทนา นิ่มวงษ์
นางเพยาว์ สงวนสัตย์
นางมานิต เสือนาราง
นายวิไล งามสม
นางลมัยพร อ่อนชูศรี
นางสุภาภรณ์ อยู่สุข
นางอารีย์ อินทร์โพธิ์
นางอัมพร ทองไพบูรณ์
นางบรรจง กิจจาจารย์
นายจเร มาเนียม
นางนพวรรณ มะมา
นางสาวแก้วใจ ใจผ่องใส
นางนพภาภรณ์ สุขประเสริฐ
นางวิจิตรา เพ็ชรคล้าย
นางสุนันทา เรือนสวัสดิ์
นายนภาดล บัววังโป่ง
นายกมล มุทุจัด
นางประไพ ปิติคาม
นายวิชัย โพธิ์ขา
นางสมศรี ณะเสน
นางสกุล สุดตา
นางบรรจง เกษรสุข

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม
ครู โรงเรียนอนุบาลสามง่าม
ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่
ครู โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79
ครู โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม
ครู โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก
ครู โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก
ครู โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก
ครู โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก
ครู โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้
ครู โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้
ครู โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
ครู โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
ครู โรงเรียนบ้านหนองขานาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองขานาง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส
ครู โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง
ครู โรงเรียนวัดหนองหลวง
ครู โรงเรียนบ้านเนินขวาง
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน
ครู โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
ครู โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
ครู โรงเรียนบ้านยางสามต้น
ครู โรงเรียนบ้านท่ากระดาน
ครู โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม
ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
ครู โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
ครู โรงเรียนบ้านถ้าคะนอง
ครู โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
ครู โรงเรียนบ้านยางตะพาย
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านยางตะพาย
นางสาวนงนุช ทิพยโสตถิ
นางเกษร เมืองสุข
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ครู โรงเรียนวัดโนนป่าแดง
นางจุฑาทิพย์ มัญชุวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านปลวกสูง
นางจันทร์ฉาย ขามั่น
ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
นางณัฐพร มธุรส
ครู โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
นายธันย์ วรรณโชดก
ครู โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์
นางสาวนาฏเฉลียว อ้นอินทร์
ครู โรงเรียนวัดบ้านนา
นายพจน์ เขียวขจรเขต
ครู โรงเรียนบ้านหนองริ้น
นางลัดดา พุ่มแก้ว
ครู โรงเรียนวัดวังตะขบ
นายสนอง พูลโพธิ์
ครู โรงเรียนวัดโนนสะเดา
นางอภัย ไชยวิลยศ
ครู โรงเรียนวัดโนนสะเดา
นางกัญฑณิช แสนยากุล
ครู โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย
นางฉลวย เกตุดี
ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์
นางเฉลย ธีรทัพเทวัญ
ครู โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1)
นางสาวเฉวียน นิลทอง
นางสาวณัฏฐกานต์ ด่านเมฆพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา
นางเดือน นาควิสุทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์
นายธงชัย สาคร
ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน
นางปนัดดา เตชะละออศรี
นางประภาภรณ์ อมรสุรินทวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์
ครู โรงเรียนบ้านสวนแตง
นางมานิตย์ คชลี
ครู โรงเรียนบ้านตลุกหิน
นายสุกาญจน์ ศิวเวทพิกุล
ครู โรงเรียนวัดหนองปล้อง
นางสุจิตรา ศรีนรคุตร
ครู โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม
นางอัจฉรา ม่วงหมี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 2
นายประวิตร วิริยม
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายบานเย็น มูลเที่ยง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางประเสริฐ สิงห์เวียง
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางญาณิศา ศิริวัฒนากุล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นายสกุล หุ่นวัน
ศึกษานิเทศก์
นางสิริเพ็ญ แพงศรี
ศึกษานิเทศก์
นางสาวสุรินทร์ นาคดี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
นายสานิตย์ พุดทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนวังก้านเหลือง
นายอรุณ เอี่ยมสะอาด
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
นายสมพงษ์ นรพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพร้าว
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อ - สกุล
นายสมหวัง เขียวสวาท
นายปาธาน อยู่สวัสดิ์
นายสุนทร สุขรื่น
นายพินิจ พวงทอง
นางศรีอุไร วัฒนกุลชัย
นางพัชรินทร์ ทองอ่อน
นายประดิษฐ์ เอมจั่น
นางมานิจ สิงห์ทอง
นายสาธิต มะหะสุ
นายสมยศ คาบัว
นางคนึง ลาวเพ็ชร
นางมาลา อิทธิวันทยะกูล
นางบุญรัตน์ ขันคานันต๊ะ
นางจุฑารัตน์ ศกุนะสิงห์
นายมนตรี ทับทิมเกิด
นางราพึง ขวัญแก้ว
นายอดุลย์ เพ็ชร์รัตน์
นางวิเชียร ปานแก้ว
นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์สอน
นางมาเรียม ศิลลา
นายธนะพันธุ์ อุ่นวรรณ
นางสาวสุจินันท์ ป้อมจันทร์
นายกมล สุขสว่าง
นางดารารัตน์ ศรีนาราง
นางวันเพ็ญ อ่อนโชติ
นายพิเศษศักดิ์ ภัทรสิริธนวัชร์
นางบรรจง ช่างด้วง
นายชิน ใจบุญ
นายเสถียร พุ่มไพจิตร
นางวรรณิภา เม่นบางผึ้ง

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ
ครู โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง
ครู โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่
ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง
ครู โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านเขานกยูง
ครู โรงเรียนบ้านเขาพระ
ครู โรงเรียนบ้านเขาพระ
ครู โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต
ครู โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
ครู โรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"
ครู โรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์"
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง "ราษฎร์สามัคคี"
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง "ราษฎร์สามัคคี"
ครู โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ"
ครู โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง
ครู โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
ครู โรงเรียนบ้านวังบงค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหวาย
ครู โรงเรียนบ้านแหลมรัง "ราษฎร์บารุง"
ครู โรงเรียนบ้านแหลมรัง "ราษฎร์บารุง"
ครู โรงเรียนวัดขวาง
ครู โรงเรียนวัดเขาทราย

นายธนกฤษณ์ อินกองงาม
นายไสว เพิ่มพรม
นางปิยาภรณ์ แจ้งจันทร์
นายบุญเชิด โสตะ
นางสาวสมลักษณ์ นิติสกุลชัย

ครู โรงเรียนวัดเขารวก
ครู โรงเรียนวัดเขาส้าน
ครู โรงเรียนวัดคลองข่อย
ครู โรงเรียนวัดไดอีเผือก
ครู โรงเรียนวัดต้นชุมแสง
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ที่
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ชื่อ - สกุล
นางธันยธรณ์ ทานศรี
นางสาวณัฐนิสา วีรวิกรม
นางสาวศรีสวรรค์ อุ่นวัน
นางสมพร บุญทั่ง
นายทวีป ฮวบกอง
นายเอนก ศรีศาสตร์
นายวินัย คาหมู่
นายราเชนทร์ ใจชาญ
นายถาวรณ์ เผือกพูล
นางสาวนงเยาว์ คร้ามกลั่น
นางวรรธนา ทับทอง
นายพิทยา ภู่นา
นางอักษร ไล้สมบูรณ์
นางสาวอรอุษา เหล่าวีระไชย
นายสุนันท์ รวีพรสัมฤทธิ์
นางเบญจมาศ อ่อนคา
นายชวลิต วัฒนกุลชัย
นางพเยาว์ แสงกล้า
นางยุพิน อาสว่าง
นางประเสริฐศรี สอนภักดี
นางอารี จันทรคณา
นางพัชรี อินทานทุม
นางสุนทรีย์ ไทยเจริญ
นายสุเทพ เทศขา
นางสาวรติกร หมอนเมือง
นางสมพร อินบัวทอง
นางดุษฎี ศรีประเสริฐ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดต้นชุมแสง
ครู โรงเรียนวัดต้นชุมแสง
ครู โรงเรียนวัดต้นชุมแสง
ครู โรงเรียนวัดทับปรู
ครู โรงเรียนวัดทับหมัน
ครู โรงเรียนวัดธงไทยยาราม
ครู โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ
ครู โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ
ครู โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้า
ครู โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้
ครู โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ
ครู โรงเรียนวัดบึงน้ากลัด
ครู โรงเรียนวัดป่าแดง
ครู โรงเรียนวัดป่าแดง
ครู โรงเรียนวัดป่าแดง
ครู โรงเรียนวัดป่าแดง
ครู โรงเรียนวัดป่าแดง
ครู โรงเรียนวัดป่าเรไร
ครู โรงเรียนวัดพร้าว
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย
ครู โรงเรียนวัดลาประดาใต้
ครู โรงเรียนวัดลาประดาใต้
ครู โรงเรียนวัดลาประดาใต้
ครู โรงเรียนวัดวังไคร้
ครู โรงเรียนวัดวังแดง
ครู โรงเรียนวัดวังตะกู
ครู โรงเรียนวัดวังหว้า

นางธรรมเนียม เซนักค้า
นางสาวพัชรินทร์ โมขศักดิ์
นายมนตรี ฉิมพุฒ
นางสาวประภัสสร แก้วแกมแข
นายสุรศักดิ์ ผู้ภักดี
นางนันทกา ผู้ภักดี
นายสุริยน ทองบ่อ

ครู โรงเรียนวัดวังหินเพลิง
ครู โรงเรียนวัดสัตตวนาราม
ครู โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา
ครู โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา
ครู โรงเรียนสานักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
ครู โรงเรียนสานักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
ครู โรงเรียนสานักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
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ที่
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางลัดดา ชาดี
ครู โรงเรียนสี่แยกเขาดิน
นายประพันธ์ ขุนไชย
ครู โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสาโรง)
นางจุไรรัตน์ เทียนปั่น
ครู โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสาโรง)
นางสุพัตรา วรเลิศ
ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
นางเฉลียว ปิ่นสุข
ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
นางปรางมาศ ศรีอาไพ
ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
นายวินัย มีเย็น
ครู โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบารุง"
นางวรรณฉวี คานนท์
ครู โรงเรียนอนุบาลอาเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)
นางสมพร วังคีรี
ครู โรงเรียนอนุบาลอาเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)
นางวงษ์เดือน อินทร์พรหม
ครู โรงเรียนอนุบาลอาเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)
นางกุหลาบ มนูญธรรม
ครู โรงเรียนอนุบาลอาเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

นางวิมล ธรรมวุฒิกุล
นางสมภาพ แพ่งสุภา
นางวันทนา ไศลทอง
นางอนงค์ รอดละม้าย
นายเพชร มะลิพรม
นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม
นายสุวัฒน์ ศิริลักษณ์
นายชุมพล เอี่ยมสะอาด
นายธรรมนูญ สายทอง
นายสมยศ ภู่เทศ
นายมานะ กองเสียงสังข์
นางสาวลดาวัลย์ สุขใจ
นางพิศมัย เสือเดช
นางไพรวัลย์ ศรีสัตนา
นางสุดาภรณ์ โกมลสิงห์
นางเบญจา จันทร์บุรี
นางยุพินพร วิชาพร
นางวิไลพร ทองอยู่
นางประนอม ภักคินี
นางสาเนียง อุทัยมา
นางเนียมเพ็ญ จงสกุล
นางบุญแทน งามชมภู
นายยุทธ จริยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีวนาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ่อวิทยบางระกา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางแขวนอู่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน
ผู้อานวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
ครู โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง
ครู โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดสระโคล่
ครู โรงเรียนวัดสระโคล่
ครู โรงเรียนวัดสระโคล่
ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม
ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
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24
25
26
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33
34
35
36
37
38
39
40
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45
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47
48
49
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54
55
56
57
58

ชื่อ - สกุล
นางนวลพรรณ ชูศิริ
นายผดุงกิจ พ่วงเฟื่อง
นางสุภาณี สร้อยสังวาลย์
นางเยาวศิริ สวัสดิโชค
นางสาวอุสาห์ สนองวงศ์
นางพัชรี กองเต็ก
นางผ่องพรรณ สิริวัฒนปองกร
นางนิตยา จันทร์เมือง
นางวรรณา ม่วงทอง
นางเจียมจิตร์ ขุนทองนุ่ม
นางคนึง หวังมนิดากุล
นางสมพิศ จันทร์ทวี
นางชนิดา ศิริวัฒน์
นางจินตนา จากยางโทน
นางจิระพร มีมะโน
ว่าที่ร้อยตรีนพดล มูลแก่น
นางสุรีย์พร แสงสุวรรณ
นางนิรมล พุ่มไม้
นางวัฒนา โคกทอง
นางสุทธาทิพย์ ทองศรี
นางบุญชู ตันสมบูรณ์
นางวรรณวนิดา เกษหอม
นางละเอียด หน่ายทอง
นางสวนีย์ แก้วแจ้ง
นางศศิธร สงวนศิลป์
นางสาวส้มเกลี้ยง ธูปบูชา
นายสมบัติ บัวสาเริง
จ่าสิบเอกกษิดิศ เกษรประทุม
นางชูศรี พึ่งศรีศัย
นางอุษณีย์ ด้วงบ้านยาง
นางนัยนา สุวรรณวัจน์
นางนัชดากร ชัยลังกา
นางจันทนา ซื่อตรง
นางธมลวรรณ ตระกูลฤกษ์ชัย
นายพงศธร บัวทอง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
ครู โรงเรียนจ่าการบุญ
ครู โรงเรียนวัดอรัญญิก
ครู โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านพลายชุมพล
ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ครู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ครู โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
ครู โรงเรียนวัดศรีวนาราม
ครู โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนวัดเนินมะคึก
ครู โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)
ครู โรงเรียนสะพานที่ 3
ครู โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ามัน
ครู โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก
ครู โรงเรียนวัดจุฬามณี
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง
ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่
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ที่
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

ชื่อ - สกุล
นางวราภรณ์ อ่าพูล
นางเบญจวรรณ วงศ์สารัตน์
นายอภิญญา จันทร์สละ
นางกัญญารัตน์ เกตุศรีศักดา
นางจุรีรัตน์ เพ็ชรตุ่น
นางสุณี สว่างวรรณ
นางชรินทร์ คงสัมมา
นางวิภา สร้อยระหงษ์
นายอุทิตย์ คุ้มแพทย์
นางบังอรศรี ชัยรัตน์
นางวสภา ประทีปะจิตติ
นางณัฐนันท์ คาเหล็ก
นางพิกุลทอง สุภากาย
นางพิไลรัตน์ ภูมิดี
นางอรพินท์ จิราพงษ์
นายวิทยา ชุติปัญญาภรณ์
นางสาวสุภารัตน์ ห่านตระกูล
นายชุมพล กันธิวาท
นางกาญจน์กมล สุขสมทิพย์
นางทัฏฏิณี ดวงทิพย์
นางจารัส โฉมห่วง
นายจาลอง ทองดอนง้าว
นางฉวิตา พิมพ์สุข
นางจันทวรรณ ไตรสีห์
นายชาญณรงค์ รอดทิม
นางปิยนุช รอดทิม
นางสมหมาย พูลสวัสดิ์
นางสาวรุ่งลักษณ์ สารถี
นางอนงค์ ปานเพชร
นางสาวศุภิสรา ชาติสุนทร
นางขวัญยืน พ่วงรอด
นายนิพนท์ คตสุข
นางสุนิต กลิ่นแข
นายธราธร พิริยะสุทธิ์
นางพิกุลทอง ยศปัญญา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
ครู โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
ครู โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)
ครู โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านแม่ระหัน
ครู โรงเรียนวัดจอมทอง
ครู โรงเรียนวัดจอมทอง
ครู โรงเรียนวัดจอมทอง
ครู โรงเรียนบ่อวิทยบางระกา
ครู โรงเรียนบ่อวิทยบางระกา
ครู โรงเรียนบ่อวิทยบางระกา
ครู โรงเรียนคลองวัดไร่
ครู โรงเรียนบางระกา
ครู โรงเรียนบางระกา
ครู โรงเรียนบางระกา
ครู โรงเรียนบางระกา
ครู โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์
ครู โรงเรียนวัดวังเป็ด
ครู โรงเรียนวัดวังอิทก
ครู โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์
ครู โรงเรียนวัดแตน
ครู โรงเรียนวัดพรหมเกษร
ครู โรงเรียนวัดหนองขานาง
ครู โรงเรียนวัดคุยขวาง
ครู โรงเรียนวัดบ้านดง
ครู โรงเรียนวัดบ้านดง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยชัน
ครู โรงเรียนบ้านย่านใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านคุยมะตูม
ครู โรงเรียนบ้านบัวจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านบัวจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์
ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย
ครู โรงเรียนบ้านเสวยซุง
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุลา

293
ที่
94
95
96
97
98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายสมพงษ์ เหลืองทอง
ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์
นายศศิวัฒน์ โพธิ์ทอง
ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์
นางรุ่งทิวา เจียรใจรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม
นายเสริมเกียรติ มีแหยม
ครู โรงเรียนบ้านพันเสา
นายทองดา สิงห์ลอ
ครู โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์
นางนิภา สิงห์ลอ
ครู โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2
นางกัลยา ลิมานนท์ดารงค์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นายอดุลย์ เสือสราญ
ศึกษานิเทศก์
นายบรรเทิง ทานะขันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
นายพัชร พวงรุ้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบุใหญ่
นายวุฒิ ดีใจงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
นายสุนทร กลิ่นน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์ดาริ
นายพชร สินพูล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึงพร้าว
นายแสวง นันตะนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงพลวง
นายวุฒิชัย อินทโชต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังไม้ตอก
นายอัมพร อัตตโน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองงา
นายสมหวัง บุญผ่อง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
นายสัญชัย แสงสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
นายสาราญ มีผึ้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม
นายบุญเลิศ ชูรา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาพราน
นางลาพึง พรหมมา
ครู โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม
นายสมพงษ์ ตัณฑุลอุดม
ครู โรงเรียบ้านยางโทน
นางนงนุช ทองเพ็ง
ครู โรงเรียนศึกษาลัย
นางจิรวรรณ ไทยกล้า
ครู โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์
นางอินทิรา รัตนโมรา
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
นายทองทศ ธีระแนว
ครู โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
นางสาวมานิต บุญกระจ่าง
ครู โรงเรียนวัดบึงลา
นางสาวนวลลัดดา อ่าสิงห์
ครู โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม
นางนิ่มนวล พาศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสระพัง
นางเปรมิกา มาดหงสา
ครู โรงเรียนบ้านหนองสระพัง
นางสาวสาคร หินตั้ง
ครู โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์ )
นางเครือ เกิดสมบูรณ์
ครู โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา
นางกฤษณา เสงี่ยมอยู่
ครู โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส
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ที่
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ชื่อ - สกุล
นางวาสนา ถมอรัตน์
นางวาริชา วิรบุตร์
นางลาดวน อนันนิล
นางอรพรรณ หาญธัญกรรม
นางสุณา ทองนาค
นางพวงเพชร ศิริลักษณ์
นางณวษร ลิ้มตระกูล
นางณัฐรินทร์ เมธิชัยธนานนท์
นางอภัยวรรณ กฤษณะเกษตร์
นางเฉลย คุณประทุม
นางนงลักษณ์ แก้วเขียวเหลือง
นายพัฒนา รักษาเกียรติ
นางสาวสุรีย์ เพ็ชรภู่
นางอุบลรัตน์ คงแสง
นายมานิจ จันทร์ประตูมอญ
นางนิภา กุลจู
นางสุขุมาล ภู่ห้อย
นายศุภกิตติ ศักดิ์ประเสริฐ
นายเสวก วันรักชาติ
นางสมประสงค์ ราชเหลา
นางสุรัตน์ หอมบุปผา
นายบันลือศักดิ์ เกตุศรีบุรินท์
นายเวช เชื้อบุญมี
นายอมร โพธิ์ศรี
นางประมวล ชื่นใจชน
นายวิรัช ดอนอุบล
นายราเพย ฉิมศิริ
นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้า
นางภัทร์ภรณ์ณิชา สุริยันต์
นายพิชัย อยู่ม่วง
นางเจริญศรี ปั้นกล่า
นายมานะ ขานิ่ม
นางจิราภรณ์ จันทร์ประดิษฐ์
นางภิรมย์ โคกทอง
นางรัตนาภรณ์ พวงรุ้ง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
ครู โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
ครู โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
ครู โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
ครู โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
ครู โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
ครู โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
ครู โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านวังพรม
ครู โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ครู โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ครู โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ครู โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ครู โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนบ้านวังดินสอ
ครู โรงเรียนบ้านวังดินสอ
ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
ครู โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม
ครู โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ครู โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง
ครู โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง
ครู โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ครู โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก
ครู โรงเรียนบ้านสะเดา
ครู โรงเรียนบ้านสะเดา
ครู โรงเรียนบ้านน้าพรม
ครู โรงเรียนบ้านปากยาง
ครู โรงเรียนบ้านนาพราน
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ครู โรงเรียนบ้านแถววังน้าใสสามัคคี(คุรุราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านแถววังน้าใสสามัคคี(คุรุราษฎร์บารุง)
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสาอางค์ จันทร์ศรีเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านคลองเป็ด
นางจาเนียร โพธิเกิด
ครู โรงเรียนวัดวังพิกุล
นายไตรมิตร ขยันกิจ
ครู โรงเรียนบ้านเข็ก
นายกฤติเดช จักรแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านซารัง
นายไชยยันต์ บุศยารัศมี
ครู โรงเรียนบ้านซารัง
นางสาวประนอม จักรแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านน้าปาด
นางปราณี มีศิล
ครู โรงเรียนบ้านน้าปาด
นายบุญยง ใจเที่ยงธรรม
ครู โรงเรียนวัดปลวกง่าม
นายพทรียศักดิ์ บุญธรรม
ครู โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
นางเกตมณี นาวีระ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย
นางนิ่มนวล ทองดอนแอ
ครู โรงเรียนบ้านวังขวัญ
นายสมพงษ์ จันทร์อักษร
ครู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุข
ครู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
นางอุษา ชัยเสนา
ครู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
นางอารดา อินทร์กาแพง
ครู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
นางพัชรากร หนิมพานิช
ครู โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
นายประทวน พิมพ์พก
ครู โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย
นายมานพ ขุนกาแหง
ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 3
นายวิเชียร ทรงศรี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายประเจต หาญอยู่
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นางสุภาพร ขาช้าง
ศึกษานิเทศก์
นายสมชัย ทองปลิว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน
นายถวิล สระทองตัน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง
นางนัยน์ปพร ปิ่นทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
นายวสุภัค จันทร์บรรจง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้ากุ่ม
นางอรพิน ภารังกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
นางจรัญญา ทองหล้า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสนามไชย
จ่าสิบเอกนินนาท ชานาญยา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)
นายนรินทร์ ชูโตศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)
นายสมศักดิ์ ชุ่มกลัด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดน้าคบ
นายสมศักดิ์ คุ้มพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าหักศึกษา
นางรวิพันธุ์ แจ้งโถง
ครู โรงเรียนบ้านน้าคลาด
นางธนิดา รอดโพธิ์
ครู โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
นายอนุวัฒน์ กันแย้ม
ครู โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
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ที่
ชื่อ - สกุล
17 นางฉลอง จันทร์ทรง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าไซ

18 นางสาวสยุมพร บุญเครือพวง

ครู โรงเรียนบ้านท่าหินลาด

19 นางอนงค์ศรี นครไทยภูมิ

ครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา

20 นายสิทธิโชค พรหมแดน

ครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1

21 นางดวงพร คงสีไพร

ครู โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย

22 นางธาริณี คงปันนา

ครู โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว

23 นายมนู อินลองพล

ครู โรงเรียนบ้านนาหนอง

24 นายอนันต์ คาชู

ครู โรงเรียนบ้านนาหนอง

25 นางบุญรัตน์ รังแก้ว

ครู โรงเรียนบางยางพัฒนา

26 นางรัตนา งามสม

ครู โรงเรียนบ้านแยง

27 นางรุ่งอรุณ มีเทศ

ครู โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม

28 นางละเอียด ทองหนู

ครู โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม

29 นางสาวประเทือง อ้นสิงห์มา

ครู โรงเรียนวัดทับยายเชียง

30 นางกันยาศิริ น้อยรุ่ง

ครู โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

31 นางทัศนีย์ เรืองโชติ

ครู โรงเรียนชุมชนดิฎฐอารุง

32 นางลักขณา จันทร์โต

ครู โรงเรียนวัดท่าช้าง

33 นางบุญเลิศ คุ้มพวง

ครู โรงเรียนวัดวังมะด่าน

34 นางระวิ ขวัญแย้ม

ครู โรงเรียนวัดวังมะด่าน

35 นายอานวย ยิ้มใย

ครู โรงเรียนวัดวังมะด่าน

36 นายทวีป ขวัญแย้ม

ครู โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา

37 นางสาเนียง บุญเสมา

ครู โรงเรียนผดุงวิทยา

38 นางทิวาพร สุขใส

ครู โรงเรียนวัดท้องโพลง

39 นายสมจิตร เลื่อนลอย

ครู โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม

40 นายนิคม กลิ่นปาน

ครู โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)

41 นายลภัส ช่างประดิษฐ์

ครู โรงเรียนวัดห้วยดั้ง

42 นางสุมาลี นาคดี

ครู โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

43 นายดา นาคดี

ครู โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

44 นายประมวล สายแก้ว

ครู โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

45 นางอุบลศรี ตุนาโป่ง

ครู โรงเรียนราษฎร์บารุง

46 นางสาวสมจิตร สีสุกใส

ครู โรงเรียนวัดสนามไชย

47 นางสาวทับทิม สีสุกไฮ้

ครู โรงเรียนวัดสนามไชย

48 นางวันดี รศพล

ครู โรงเรียนวัดวังวน

49 นางอัญญา ภักดี

ครู โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา

50 นางณัฐนันท์ธร อินต๊ะขิน

ครู โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา
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ที่
ชื่อ - สกุล
51 นางเยาวภา กิจอิ่มลาภ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา

52 นางรวีวรรณ มาแก้ว

ครู โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์

53 นายเรวัตต์ บุญลือ

ครู โรงเรียนวัดวงฆ้อง

54 นางสมจิตร์ คารักษ์

ครู โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ

55 นางนภาพร มั่นคง

ครู โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ

56 นางศรีสมร ทองประเสริฐ์

ครู โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ

57 นางสุชาดา มั่นคง

ครู โรงเรียนบ้านบึงวิทยา

58 นายไพรินทร์ ประวันนา

ครู โรงเรียนบ้านบึงวิทยา

59 นายสุทิน แย้มเสมอ

ครู โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)

60 นางพรพินิจ อยู่รอด

ครู โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)

61 นางอาพร ทองกร่า

ครู โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)

62 นายมนตรี อ่อนทอง

ครู โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)

63 นางกันต์ปภัสสร์ ประสิทธิผล

ครู โรงเรียนบ้านท่ากระดุน

64 นางศศิภัทร จากยางโทน

ครู โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)

65 นางสมปอง มุกข์ดา

ครู โรงเรียนวัดโบสถ์

66 นางกอบแก้ว เพ็ชรเอี่ยม

ครู โรงเรียนวัดโบสถ์

67 นางทิพย์วรรณ ฮองกุล

ครู โรงเรียนวัดโบสถ์

68 นางพรภัทร อ่าปลอด

ครู โรงเรียนบ้านคลองช้าง

69 นางหนึ่งฤทัย โพธิ์พา

ครู โรงเรียนบ้านคลองช้าง

70 นางภิรมย์ ไมตรีจิต

ครู โรงเรียนวัดน้าคบ

71 นายสมจิตร์ ทองมั่น

ครู โรงเรียนวัดน้าคบ

72 นางบุญรักษา ชูศรี

ครู โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย

73 นางสนม ชุมสายญาติ

ครู โรงเรียนบ้านน้าหักศึกษา

74 นางสาวพัฒนี คุ้มท้วม

ครู โรงเรียนวัดนาขาม

75 นางวรรณา ศรีชมภู

ครู โรงเรียนวัดเสนาสน์

76 นางชนานาถ เศวตเศรนี

ครู โรงเรียนวัดเสนาสน์

77 นางจันทร์จิรา ทองบุศย์

ครู โรงเรียนวัดเสนาสน์

78 นางเรณู อินแตง

ครู โรงเรียนวัดเสนาสน์

79 นางสุรีรัตน์ สุดสังข์

ครู โรงเรียนวัดเสนาสน์

80 นางอมรา แดงโสภณ

ครู โรงเรียนบ้านหนองปลิง

81 นางนฤมล อุ่นเรือน

ครู โรงเรียนวัดบ้านน้อย

82 นางสาวอรสา บุณพัฒนศักดิ์

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม

83 นายณรงค์ นิ่มนุช

ครู โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน

84 นายรัชตะ มากศรทรง

ครู โรงเรียนบ้านน้าโจน
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1
นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายเชิดศักดิ์ สว่างแวว
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางอัจฉรา วธาวนิชกุล
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นางวีริน หอมหวล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์)
นายเสรี ศรีสุขใส
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง(ธรรมโชติประชาธร)
นางเพทาย แสงกระจ่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองมะขาม
นางสาวพัชรินทร์ เนื่องอ้น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเนินรัก
นางสาวรุ้งทอง ทัศนาลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขาย้อย
นางนุชลี คล้ายวันเพ็ญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท้ายตลาด(วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)
นางรัฐรพี เชื้อทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยางน้ากลัดเหนือ
นางจาเนียร ดวงเดช
ครู โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา)
นางสุวารี ช่อผกา
ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
นางไพรัตน์ แสนสาราญ
ครู โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
นางสาวจิตตรา หนูนาค
ครู โรงเรียนวัดอินทาราม
นายบรรลือ ทีฆกุล
ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
นางละม่อม อารีราษฎร์
ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
นางละออ โคตรวงศ์
ครู โรงเรียนหาดเจ้าสาราญ(พรหมานุกูล)
นางสาวมาเรียม สามนคร
ครู โรงเรียนบ้านบ่อโพง
นายประจิน ไกรเพชร
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
นางสาวสมปอง คาหอม
ครู โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
นางบุบผา แก้วแดง
ครู โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
นางสมควร โตระพิมาย
ครู โรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)
นางสาวนงลักษณ์ ชูทัน
ครู โรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)
นางชนิตา ฉายอรุณ
ครู โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง(ธรรมโชติประชาธร)
นายอดิเรก รุ่งอโนทัย
ครู โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง(ธรรมโชติประชาธร)
นายวิเชียร โสมนัส
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะขาม
นางสุมาลี พูลทัศน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะขาม
นางปทุมพร เกตุสุข
ครู โรงเรียนวัดมณีเลื่อน
นางสุรีย์ พวงหอม
ครู โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)
นางเกษร บุญดี
ครู โรงเรียนวัดกุฎ(ิ ชุ่มประชารังสรรค์)
นางอุบล บุญชู
ครู โรงเรียนวัดหนองส้ม
นางสุภาพร ทรัพย์แก้วยอด
ครู โรงเรียนบ้านเขาย้อย
นางสมควร คาทิพย์
ครู โรงเรียนบ้านเขาย้อย
นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรรัตน์
ครู โรงเรียนวัดยาง(เย็นประชาสรรค์)
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสุมาลี สายสงวน
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา)
นางสาววิสูตร สมยา
ครู โรงเรียนบ้านแหลม
นางสาวฐปนีย์ ผลเจริญรัตน์
ครู โรงเรียนมิตรภาพที่ 34
นายจลพิชญ์ สรรพอุดม
ครู โรงเรียนมิตรภาพที่ 34
นางวิมล กันพร้อม
ครู โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)
นางเตือนใจ นาคนคร
ครู โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)
นางสาวอารยา เพิ่มชัย
ครู โรงเรียนบ้านคลองมอญ
นางสาราญ น้าจันทร์
ครู โรงเรียนวัดกุฎ(ิ นันทวิเทศประชาสรรค์)
นางสาวจงกล ชาติทอง
ครู โรงเรียนวัดกุฎ(ิ นันทวิเทศประชาสรรค์)
นางละเอียด มีศรี
ครู โรงเรียนวัดกุฎ(ิ นันทวิเทศประชาสรรค์)
นางสาวจิตรา ขวัญยืน
ครู โรงเรียนวัดปากอ่าว(ญาณสาครวิทยาคาร)
นางสมร พิชยานุวรรต
ครู โรงเรียนวัดปากอ่าว(ญาณสาครวิทยาคาร)
นางธวัลรัตน์ พรทวีทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านสามแพรก
นางทัศนีย์ จาปาแก้ว
ครู โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)
นางสาวประทิน โพธิประเสริฐ
ครู โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)
นายอนุโรจน์ คุ้มเสาร์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอานวย)
นางวรัญากร ร่มโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านบางหอ(โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)
นางวันเพ็ญ นักรบ
ครู โรงเรียนบ้านบางหอ(โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)
นายอร่าม พุ่มดอกไม้
ครู โรงเรียนวัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)
นางเพลินนภา สุวรรณสาริด
ครู โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
นางสาวบรรจง กายนาคา
ครู โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
นางปรียา สัญญขันธ์
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
นางประสาน กลิ่นอุบล
ครู โรงเรียนวัดสมุทรโคดม
นางลัดดาวรรณ จานงบุตร
ครู โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192
นางอารีย์ ราตรี
ครู โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192
นางอมรา สุขโข
ครู โรงเรียนบ้านหนอรี
นางสมหมาย เลื่อนแป้น
ครู โรงเรียนบ้านยางน้ากลัดใต้
นายสุนทร หอมจันทร์
ครู โรงเรียนหาดเจ้าสาราญ(พรหมานุกูล)
นางสาวบุญตา ยั่งยืน
ครู โรงเรียนวัดท้ายตลาด(วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)
นางเตือนจิตร อิงปัญจลาภ
ครู โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2

1
2
3
4

นายสมาน คชกฤษ
นางเสนาะ สุขสงวน
นางวัฒนา เมืองงาม
นายประทีป เมืองงาม

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองขานาง
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ที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชื่อ - สกุล
นายวีระ โอบอ้อม
นายบุญชู แก้วชิงดวง
นายธนาวุฒิ แก้วน้อย
นายเสริ่น ปานแก้ว
นายณัฏฐ์ชานันท์ ศรีสิทธิชูชาติ
นางสาวพัชรี โต๊ะเฮง
นางสาวสุภาพ บุญประเสริฐ
นางสุชาดา สีสง่า
นางประทีป คล้ายคลึง
นางศศิประภา สาครสิทธิศักดิ์
นางประณีต แจ้งสุวรรณ
นางสายใจ เกื้อกูล
นายน้อม กรุดนาค
นางสาวเพ็ญศรี หนูน้อย
นางละเมียด กันน้อย
นางสาวสุภาพร พ่วงเพ็ง
นางสุภัทรา งดสันเทียะ
นางทิพย์อาภรณ์ วงศ์กมลาไสย
นายเอนก ใจธรรม
นางปวันรัตน์ ทองคุ้ม
นางณัฐวรินทร ภูธนศิริชนิสรา
นางสาวกองแก้ว ศุภอักษร
นางจตุพร นิลงาม
นางจริยา ศรีอาพรรณ
นายสุวิทย์ ไตรพฤกษชาติ
นางเบญจมาศ เนียมเงิน
นางวันเพ็ญ ปุญญาธิกุล
นางสาวอารี อิ่มจิตต์
นายคมกริช สตารัตน์
นางวันเพ็ญ หิ่นเก่า
นางจิราภรณ์ วัชรภูมิ
นางนวพร คงพูล
นางโสภาพรรณ เนียมหอม
นางสาวพูลศรี ขาอินทร์
นางราเพย ส่งสี

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด
ครู โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา)
ครู โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา)
ครู โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา)
ครู โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์ 1)
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์ 1)
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์ 1)
ครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
ครู โรงเรียนบ้านโป่งแย้
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
ครู โรงเรียนบ้านหนองคอไก่
ครู โรงเรียนบ้านหนองโรง
ครู โรงเรียนบ้านหนองขานาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองขานาง
ครู โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์ )
ครู โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก
ครู โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองเตียน
ครู โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองบ้วย
ครู โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์

301
ที่
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

ชื่อ - สกุล
นางอุไร อุดมประเสริฐ
นางสุทธิศรี กล่อมจิตร์
นางเชนิสา ทวีบูลย์
นางสุรีรัตน์ แตงอวบ
นางตรึงตรา ไม้แก้ว
นางสุภาพ ดีหะสิงห์
นางยุพา โดนสันเทียะ
นางหิรัญญา กมลรัมย์
นางสุนทรี นากสุข
นางวันทยา ช่อพิพฤกษ์
นางลมัย ช้างนะ
นางสาวมาลี อนุสนธิ์
นางรัณภา ปานเจริญกุล
นางสุกัญญา วิงวอน
นางสาววรรณภา เก็งทอง
นางรัตน์ณิชา เร่งกาเหนิด
นางวัณภา ม่วงสมัย
นางยุพาพร พ่อเมือง
นางเพียงใจ ขาทวี
นายชาตรี ทองแท่ง
นางสาคร เปี่ยมสง่า
นางวรุณี บุญประกอบ
นางถิ่น มิตรจิต
นางสาวปราณี เฟื่องฟู
นางสาวบังเอิญ ศรีเมฆ
นางสาวลาเพย นกน่วม
นายสุรสิทธิ์ สุดประโคน
นางสมพร กิ่งทอง
นางธนภรณ์ นกแก้ว
นางหนูการ สิงห์สาย
นางฤทัยวรรณ รากทอง
นางพะเยาว์ สุขแจ่ม
นางนิตยา ไชยคาหาญ
นางสุมาลี ศรีมหันต์
นางจีราวัจน์ บุษยาตรัจ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์
ครู โรงเรียนวัดวังไคร้
ครู โรงเรียนบ้านในดง
ครู โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
ครู โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
ครู โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)
ครู โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)
ครู โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)
ครู โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128)
ครู โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128)
ครู โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านพุตุม
ครู โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง)
ครู โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน
ครู โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านแหลมทอง
ครู โรงเรียนบ้านแหลมทอง
ครู โรงเรียนบ้านแหลมทอง
ครู โรงเรียนบ้านแหลมทอง
ครู โรงเรียนบ้านแหลมทอง
ครู โรงเรียนบ้านแหลมทอง
ครู โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบารุง)
ครู โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)
ครู โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านดอนมะกอก
ครู โรงเรียนบ้านพุหวาย

302
ที่
75
76
77
78
79

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายศุภชาติ แช่มช้อย
ครู โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา
นายทวีศักดิ์ ไม้แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน
นายเผิน คงสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บารุง)
นางพิมพา เลิศอาวาส
ครู โรงเรียนบ้านโป่งสลอด
นางอุบล อ่วมอินจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

นายอานาจ บุญทรง
นางนวลลออ เงินเมย
นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว
นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น
จ่าสิบเอกพินิตย์ ก้อนแก้ว
นายประมาณ โพธิ์จักร
นายวิชัย วิสาระโภชน์
นายวิโรจน์ มาสังข์
นายประสงค์ บุญธรรม
นายประสาท คล้ายกัน
นายพิพัฒน์ บริบูรณ์
นายทวีศักดิ์ ศรีทอง
นายบรรเลง รสฉ่า
นางณัฐกานต์ วัฒนวงศ์พฤกษ์
นางสมทรัพย์ นรินทร์นอก
นางอุบล นิลพลอย
นางสาวธวัลรัตน์ นพรัตน์ขจร
นางรัชดา รสฉ่า
นางวิไล นุชรอด
นางจินตนา แสงประเสริฐสุข
นางนันทวัน ทิพย์สุวรรณ
นางศิลธรรม เดชสองชั้น
นางสารวย มหาราช
นางโสภี เสวตวิหารี
นางอุไร ปรึกษากร
นางสาวอัมพร โอ่คา
นางจาลองรัตน์ รอดช้าง
นายสุรชัย รูปศรี
นางรัศมี บุญซ้อน

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองสาร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังซอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่ากกตาล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสักแห้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังศาล
รองผู้อานวยการโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ครู โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
ครู โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
ครู โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านสะเดียง
ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านนางั่ว
ครู โรงเรียนบ้านคลองสาร
ครู โรงเรียนบ้านท่าพล
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านอมกง
ครู โรงเรียนบ้านป่าม่วง
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30
31
32
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37
38
39
40
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43
44
45
46
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54
55
56
57
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60
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62
63
64

ชื่อ - สกุล
นางสุธากมล ศรีเมฆ
นางวัฒนาพร ศิลกุล
นางทับทิม ศักดิ์เศรณี
นางมะลิ กันหา
นางเนตรนทิพย์ พันรัง
นางเพทาย พริกไทย
นางนันทนา คาคูณ
นายไฉน วุธนู
นางเพ็ญศรี สุทธะ
นางปรานอม สุจริตธรรม
นางนิตยา กองมนต์
นางมะลิ เอี่ยมอ่อน
นางเพ็ญนภา ถือศิลป์
นางจารุพันธุ์ โคตรพงศ์
นายประสาท พวงบุบผา
นางปราณี เพียรเกิด
นางทองเรี่ยน พุ่มภาชี
นางนารถชุรี จุฑาคุปต์
นางรุ่งอรุณ เรืองสกุล
นางนิภา บาเรอวงษ์
นางนิภา พรหมพินิจ
นางอานวยพร เสือเล็ก
นายอาคม มีแสง
นางสาวปิ่นแก้ว ชัยเลิศ
นางสุจิตร จิตรพีระ
นางยุพิน หลวงอินทร์
นางบุญสืบ เอี่ยมจันทร์
นางนันทพร กล้วยหอมทอง
นางศิวารินทร์ อุดแก้ว
นางสุทธิพร บารุงจิตร
นางสาคร บุญเดช
นายไพโรจน์ ฉัตรบุบผา
นายวีรวัฒน์ ทองเพ็ง
นายมานะ แซมสีม่วง
นายนัทธี แสงจันทร์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านป่าม่วง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านคลองบง
ครู โรงเรียนบ้านโนนตะแบก
ครู โรงเรียนบ้านท่ากกตาล
ครู โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านบง
ครู โรงเรียนบ้านนาป่า
ครู โรงเรียนบ้านนาป่า
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้าร้อน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน
ครู โรงเรียนบ้านบุฉนวน
ครู โรงเรียนบ้านวังโค้ง
ครู โรงเรียนบ้านตะเบาะ
ครู โรงเรียนบ้านโตกใต้
ครู โรงเรียนบ้านชอนไพร
ครู โรงเรียนบ้านสักแห้ง
ครู โรงเรียนบ้านสักแห้ง
ครู โรงเรียนบ้านสักแห้ง
ครู โรงเรียนบ้านนายม
ครู โรงเรียนบ้านนายม
ครู โรงเรียนบ้านขมวด
ครู โรงเรียนบ้านขมวด
ครู โรงเรียนบ้านหัวนา
ครู โรงเรียนบ้านเนินสง่า
ครู โรงเรียนบ้านยางกุด
ครู โรงเรียนบ้านระวิง
ครู โรงเรียนบ้านยางลาด
ครู โรงเรียนบ้านกงกะยาง
ครู โรงเรียนบ้านน้าเลา
ครู โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ
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65
66
67
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69
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72
73
74
75
76
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78
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83
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85
86
87
88
89
90
91
92
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94
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96
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ชื่อ - สกุล
นายรัตนพงษ์ ศรีไพรบุรี
นางประภัสสร ทองเหง้า
นางสุจิตรา ฟักผล
นายประสิทธิ์ เหมหาญ
นายปราโมทย์ บุญคง
นายกิตตยุทธ ยังคลัง
นายสุรพงษ์ ทองมาก
นางวัลลา สุขคามี
นางศิริ เทียนพูล
นายประสิทธิ์ บุญยืน
นางรุ่งฤดี พรมพลอย
นางลัดดา เหลืองสุวรรณ
นางสุคานา พายภักดิ์
นางสุธรรมมา สิงห์เส
นายประจักษ์ ใจปาน
นายเฉลิมชัย ชินอาจ
นางศุภลักษณ์ บัวมั่น
นางกาญจนา แก้ววรโชติ
นางนันทยา กัลยาประสิทธิ์
นายนิวัฒน์ พนมสุข
นางสาวรุ่งโรจน์ โพธิ์สา
นางรัตนา แก้วคง
นางอัญชลี จงวัฒนารักษ์
นางสังวร เชิมชัยภูมิ
นางวัชรา เดชกล้า
นายวิรัตน์ สารภี
นายเสฐียร หว่างสิงห์
นางสมเจตน์ บัวคา
นางสาวประจิม บุญยวง
นางสาวทองเปลว แสงสุริยา
นายเฟือ ไชยทอง
นางบัวหลั่น ยุคะลา
นายวิโรจน์ หล่อศิริ
นายวิโรจน์ คาทา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด
ครู โรงเรียนบ้านผาทอง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม
ครู โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น
ครู โรงเรียนบ้านดงขุย
ครู โรงเรียนบ้านหนองระมาน
ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
ครู โรงเรียนบ้าน กม.28
ครู โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
ครู โรงเรียนบ้านวังหิน
ครู โรงเรียนบ้านวังขอน
ครู โรงเรียนบ้านวังชะนาง
ครู โรงเรียนบ้านวังชะนาง
ครู โรงเรียนบ้านดงลึก
ครู โรงเรียนบ้านดงลึก
ครู โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย
ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง
ครู โรงเรียนบ้านสะเดียง
ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านนางั่ว
ครู โรงเรียนบ้านดง
ครู โรงเรียนบ้านป่าม่วง
ครู โรงเรียนบ้านบุฉนวน
ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
ครู โรงเรียนบ้านตะเบาะ
ครู โรงเรียนบ้านตะเบาะ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ครู โรงเรียนบ้านโตก
ครู โรงเรียนบ้านวังจาน
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางภัครดา คงศรีไพร
ครู โรงเรียนบ้าน กม.2
นางกาญจนา สิงห์เวียง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด
นายสกุลชัย ศรีปิ่น
ครู โรงเรียนบ้านผาทอง
นางนันทวรรณ ประสาทเกษการ ครู โรงเรียนบ้านดงขุย
นายสัมฤทธิ์ พานิช
ครู โรงเรียนบ้านหนองกลอย
นางสุราตรี เหล่านภาพร
ครู โรงเรียนอนุบาลชนแดน
นางสาวนนทยา แผนจันทร์
ครู โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ
นางศรัญญา เหมชัย
ครู โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2
นางเจริญ จันทนะ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ ศึกษานิเทศก์
นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์
ศึกษานิเทศก์
นายณรงค์วิทย์ พาคา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวนาเลา
นายสิทธิโชติ มีแสงแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแก่งโตน
นายจเร บัวหลวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย
นายฉลอม ลอดทอน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร)
นายเจตนา แพงขะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งช้าง
นายภัทรพล พรกนกวรกมล
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
นายสมชาย หมื่นเดช
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสว่าง
นายจงรักษ์ สร้อยสน
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาน
นางนพวงศ์ ปาระมี
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกมน
นางสาวกัลยาณี บุญเหลือ
ครู โรงเรียนบ้านนาซา
นางพิสมัย ไสลภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ
นางนิตยา ยาพรม
ครู โรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร)
นายสถิตย์ ฟักฟูม
ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
นางอุบลรัตน์ รัตนชมภู
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
นางจารุวรรณ สังวาลย์
ครู โรงเรียนบ้านวังมล
นางเตือนใจ กินูญ
ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
นายประสิทธิ์ ทองกวด
ครู โรงเรียนบ้านหินฮาว
นางเจียมจิต สุวรรณโภคัย
ครู โรงเรียนบ้านวังบาล
นางพินิจ จันทร์สูง
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม
นางสาวชูศรี ตรีพยัคฆ์
ครู โรงเรียนบ้านน้าอ้อย
นางสุกัญญา สาริน
ครู โรงเรียนบ้านน้าอ้อย
นางลดาวัลย์ วิไลธัญญา
ครู โรงเรียนบ้านนาเกาะ
นางวิภาณี พิมสิงห์
ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
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ชื่อ - สกุล
นางบัวงาม ทีแสงแดง
นางเพ็ญศรี จันทร์พิลา
นายวันชัย รักซ้อน
นางสิริกานต์ บุญมี
นางอัจฉราภรณ์ อ่อนชฎา
นายอภิศักดิ์ ยืนยง
นางวรรณพร หอมจันทน์
นางสาววิไลลักษณ์ เจริญสาร
นางสาวฝน คาใส
นางสาเนียง แสนใจกล้า
นางธัญญรัตน์ วิมลรัตน์
นายชานาญ จันมา
นางนันทิกาญจน์ อินทร์บุหรั่น
นายวิศณุ ลาคา
นางสารวล มุ่งงาม
นางเพชรทอง มาเทศ
นายมนต์ชัย เทศทอง
นางฉลวย ตรีถัน
นายกิตติพงษ์ บุญเรือน
นางสิริกานต์ ช้างอินทร์
นางสาวไพวรรณ หาญแก้ว
นางพัชราภรณ์ แสงมณี
นางรัชนี ทองโย
นางเบญจวรรณ กงจีน
นางทิพย์ดวงพร พาแก้ว
นางสาวพิกุล เบ้าชาลี
นายคารณ ไกรสน
นายวันชัย อินทร์บุหรั่น
นางวรรธนี พรมมาก
นางมัทนา ผิวสานต์
นางสุนีย์ มัชบรรดิษ
นางบุญมี พิมพ์เมือง
นางสีเมือง สุทธิ
นางกรกนก ศรีไสยา
นายสารวย ทัดสอน

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านตาดกลอย
ครู โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
ครู โรงเรียนบ้านกลาง
ครู โรงเรียนบ้านน้าพุ
ครู โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
ครู โรงเรียนบ้านท่าขาม
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
ครู โรงเรียนบ้านหนองแม่นา
ครู โรงเรียนวัดหนองปลาซิว
ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
ครู โรงเรียนบ้านน้าก้อ
ครู โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
ครู โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
ครู โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
ครู โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน
ครู โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ
ครู โรงเรียนบ้านดอยน้าเพียงดิน
ครู โรงเรียนบ้านนาเกาะ
ครู โรงเรียนบ้านสงเปลือย
ครู โรงเรียนบ้านฝาย
ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ครู โรงเรียนบ้านส้มเลา
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านบ่านน้าดุกเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านน้าดุกเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านวังยาว
ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกอก
ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
ครู โรงเรียนบ้านน้าชุน
ครู โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน
ครู โรงเรียนบ้านวังรู
ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
ครู โรงเรียนบ้านนาซา
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ชื่อ - สกุล
นายศิริ สมบูรณ์
นางจิตติมา จันทรวิวัฒน์
นางชูศรี ศรีจริยา
นางสาวรี ฑีฆะบุตร
นางระเบียบ ป้องท้าว
นางสาวอุไร ยกมา
นางนันทพร แสนประสิทธิ์
นางนนท์ปิญา ศตะกูรมะ
นายพุดทอง กองสังข์
นายบัวโฮม เฮ้าปาน
นายสุบัน สมภักดี
นางคมคาย คาเทพ
นางนงลักษณ์ รามศิริ
นางสุรีพรรณ ผดุงกิจ
นางวัลยา ยาพรม
นายกิตติ ศิริดี
นางสาวรัตตินันท์ จิรพัฒนพรรัฐ
นางอารี บัวหลวง
นางอัณชยารัศมิ์ วรปัสสุ
นางสมคิด บุญแจ้ง
นางสุชาดา มั่นคงดี
นางวราภรณ์ แก้วกลิ่น
นางกมลรัตน์ สุริยเมธีกุล
นางราตรี วงศ์อ่อนตา
นางวิมลพร จันทร์มี
นายเรืองวิทย์ จันทร์คา
นางนภาพร ใสยอด
นายระเบียบ โทนกล้า
นางรัตติกานต์ กาละดี
นางบุญนาค เสิกภูเขียว
นางอรชร บางทับ
นายนรุต รักษาศรี
นางพินิจ เจิมจานงค์
นางพรวีนัส กรงไกร
นางอารีย์ ทองคา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านตาดกลอย
ครู โรงเรียนบ้านไร่นางาม
ครู โรงเรียนบ้านแก่งโตน
ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
ครู โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
ครู โรงเรียนบ้านหนองคัน
ครู โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านโจะโหวะ
ครู โรงเรียนบ้านปากออก
ครู โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229
ครู โรงเรียนบ้านห้วยลาน
ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
ครู โรงเรียนบ้านดอยน้าเพียงดิน
ครู โรงเรียนบ้านส้มเลา
ครู โรงเรียนบ้านกลาง
ครู โรงเรียนบ้านวังขอน
ครู โรงเรียนบ้านวังบาล
ครู โรงเรียนบ้านส้มเลา
ครู โรงเรียนบ้านร่องกะถิน
ครู โรงเรียนบ้านดงน้าเดื่อ
ครู โรงเรียนบ้านท่าขาม
ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง
ครู โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
ครู โรงเรียนบ้านตาดกลอย
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
ครู โรงเรียนอนุบาลน้าหนาว
ครู โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
ครู โรงเรียนบ้านหนองไขว่
ครู โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
ครู โรงเรียนบ้านปากดุก
ครู โรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร)
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสาวละมัย พิมเสน
ครู โรงเรียนบ้านนายาว
นายจักรพันธ์ อันโยธา
ครู โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
นางนวรัตน์ นวลจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ
นางศุภลักษณ์ กามล
ครู โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47
นางมะลิ พรมเนตร
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25(บ้านบุ่งน้าเต้า)
นางพิพรรษพร รุกขวัฒนกุล
ครู โรงเรียนบ้านศิลา
นางสาวนิภา ไตรรักษ์
ครู โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองราลึก
นางสมใจ ศิริจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านดอนสว่าง
นางอัญชลี เฮ้าปาน
ครู โรงเรียนบ้านปากออก
นายอดุลย์ ขุนนนท์
ครู โรงเรียนบ้านวังยาว
นางวรรณิกา ศรียา
ครู โรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร)
นายรณฤทธิ์ จันตูม
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
นางกัลยา แดนเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
นางบุษรากร สาราญถิ่น
ครู โรงเรียนบ้านโจะโหวะ
นายสมศักดิ์ แย้มสุข
ครู โรงเรียนบ้านวังขอนดู่
นายสุพล มาศรี
ครู โรงเรียนบ้านบุ่ง
นายประดับ แก้วประสงค์
ครู โรงเรียนบ้านหลักด่าน
นายสมศักดิ์ โพธิ์อ่อน
ครู โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา
นายมนัส ไสลภูมิ
ครู โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
นางกัญญารัตน์ สะอาดใจ
ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
นายประสพ มีตา
ครู โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
นายคารณ บุญจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านวังร่อง
นายวิเชียร วรินทรา
ครู โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
นายกฤษฎิ์หิรัญ ณัฐภัคภัสชัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
นายศักดิ์ชาย เรือนแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโจะโหวะ
นายวีรศักดิ์ ชัยสา
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3
นางสาววิจินต์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางอัญชลี นากแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
นางบุษยพรรณ นาสิงคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี
นายเวียงชัย สิริบริรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง
นายทวี บุญมี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
นายสุทัศน์ วิเศษดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
นายสมชาย สิงห์ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปู่จ้าว
นางสายบัว สอาดพรม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากตก
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ชื่อ - สกุล
นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
นายสมนึก บุญทั่ง
นายอังคาร สุนทรวัตร
นายสมเกตุ ศรีพลัง
นายวิบูลย์ ช้างอินทร์
นายเพชระ เทพวาที
นายสมศักย์ ดีแป้น
นางสุมลมาส พานทอง
นางวิมลรัตน์ ทองเกลี้ยง
นางมาลัย ไกรเพชร
นางสาวสมส่วน สีสัตย์ซื่อ
นางนงไฉน บุญเรือง
นางสุนทร แจ้งสันเทียะ
นายกาพล เจริญใจ
นางสุวารี ธรรมม่วงไทย
นางจันทรา สุ่มหลิม
นางกมลลักษณ์ สิริภัคพัฒนกุล
นางสาวเกษณีย์ ดารงพานิชชัย
นางสัมฤทธิ์ เทียนเงิน
นางมาลีวรรณ โตสารเดช
นางเพลินพิศ ทองจันทนาม
นายบุญเลิศ วันยาสิงห์
นายสุรศักดิ์ สายพิมพ์
นางจาเริญ สินถ่าน
นางวราภรณ์ นากแก้ว
นางพรวิมล บุญหล้า
นางบุญรวม จุฑาเกตุ
นายควง ขุนสันเทียะ
นางศิรินันท์ มั่นต่าย
นางพัชลีวรรณ เศรฐชัย
นายคมสันต์ ชมภู
นางสาวสุวรรณี สิงห์ช่างชัย
นายประยงค์ เหลี่ยมมะลัง
นางฉวีวรรณ เชื้อกุล
นางศรีสวัสดิ์ บุญนิล

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาเฉลียง (เฉลียงทองราษฎร์บารุง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกันจุ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านโคกปรือ
ครู โรงเรียนบ้านบึงกระจับ
ครู โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ
ครู โรงเรียนบ้านสระประดู่
ครู โรงเรียนบ้านเข็มทอง
ครู โรงเรียนบ้านเข็มทอง
ครู โรงเรียนบ้านลานารวย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ครู โรงเรียนบ้านพุขาม
ครู โรงเรียนบ้านพุขาม
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองคล้า
ครู โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
ครู โรงเรียนบ้านบ่อรัง
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ชื่อ - สกุล
นางสมพักตร์ สงเรืองศรี
นางเยาวลักษณ์ อุ่มอยู่
นายศักดิ์ชัย โยมศิลป์
นางสมพิศ สมร่าง
นายสุภาพ วาโย
นางกันต์กนิษฐ์ เขียวสระคู
นายสมมาตร น้อยนาค
นางบัญญัติ สีสัตย์ซื่อ
นายสุรัช กรวยทอง
นายศราวุฒิ พันโสดา
นางวิจิตรา พันโสดา
นายเฉลิมเกียรติ สกุลด่าน
นางวรรณา อ่อนสลุง
นางสุนิตย์ คล้ายเดช
นางรุ่งนภา สังข์สอาด
นายจรัญ ชาวใต้
นางสาวเกษมศรี จันทร์โท
นางภาวี วงษ์เคี่ยม
นางสาววิจิตรา ตะกรุดแจ่ม
นายสุพัน ปะวะเน
นายพงษ์ศักดิ์ ไผ่พงเจริญ
นางไพเราะ ยมจันทร์
นางมณฑกาญจน์ ธาราสุข
นางหทัยกานต์ นาคเทียน
นายกิตติภพ อ่อนท้วม
นายสวัสดิ์ จันทรา
นางปราณี ศรทอง
นางสุดารัตน์ ศรีสุราช
นางสุจินต์ สัตตะบุตร
นางพเยาว์ สนิทไทย
นางนุชนาจ โพธิสาร
นายสมบัติ ปานเงิน
นายสุพจน์ จาเนียร
นายเหรียญ บุญสิน
นายกั๊ก คล้ายใจตรง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
ครู โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์
ครู โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ครู โรงเรียนบ้านวังไผ่
ครู โรงเรียนบ้านวังไผ่
ครู โรงเรียนบ้านวังไผ่
ครู โรงเรียนบ้านน้าร้อน
ครู โรงเรียนบ้านน้าร้อน
ครู โรงเรียนบ้านโคกสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านถ้ามงคลชัย
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
ครู โรงเรียนบ้านสระกรวด
ครู โรงเรียนบ้านสันติธรรม
ครู โรงเรียนบ้านสันติธรรม
ครู โรงเรียนบ้านหนองหมู
ครู โรงเรียนบ้านนาตะกุด
ครู โรงเรียนบ้านนาตะกุด
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด
ครู โรงเรียนบ้านบึงนาจาน
ครู โรงเรียนบ้านม่วงชุม
ครู โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
ครู โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
ครู โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านคลองดู่
ครู โรงเรียนบ้านวังขอน
ครู โรงเรียนบ้านวังขอน
ครู โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ครู โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
ครู โรงเรียนบ้านโคกตะขบ
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
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99
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103
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110
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ชื่อ - สกุล
นายไพโรจน์ จงใจมั่น
นายเชาวฤทธิ์ พ่อค้าทอง
นางยุวดี เกียนแกล้ง
นางอรุณี พรมดี
นายประสาร พรมดี
นางปิยวรรณ หิรัญสิทธิ์
นางจิดาภา เหมือนเพชร
นางธัญพร วชิรานันท์
นางสาววันเพ็ญ คล้ายสุวรรณ์
นางบุษรา รุณทอง
นางฉวีวรรณ อารีรักษ์
นายเชิดศักดิ์ รอดประเสริฐ
นางตันติมา มุยคา
นางกฤษณา คงธนะ
นายบุญมา ชาชานาญ
นางสาวไพฑูรย์ เนียมหอม
นางสาวสายชล ช่างทาร่อง
นางจามีกร อุปการ์
นายเสมอ กิจพินิจ
นางละออ พาแพง
นางสิทธิพร นาราศรี
นางประคอง ประเสริฐ
นางพิศมัย นางแย้ม
นายวินิตร อานวยผล
นางเกศนี อานวยผล
นายสัมฤทธิ์ วนาวัลย์
นางสาวนลิน ป้องภา
นางวิจิตร คุ้มสุวรรณ
นางสาวมะลิวัลย์ หนูคา
นางวิจิตร สารีคา
นางยุพา วิโรจน์สกุล
นางสายธาร บุญเรือง
นางมาลี ชาติเนติวุฒิ
นางฐิติพร ศรีพานิช
นางปนัดดา ลูกแก้ว

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านจัดสรร
ครู โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ครู โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ครู โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ครู โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ครู โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
ครู โรงเรียนบ้าน กม.30
ครู โรงเรียนบ้าน กม.30
ครู โรงเรียนบ้าน กม.30
ครู โรงเรียนบ้าน กม.30
ครู โรงเรียนบ้าน กม.30
ครู โรงเรียนบ้านปากตก
ครู โรงเรียนบ้านนาเฉลียง (เฉลียงทองราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านนาเฉลียง (เฉลียงทองราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้าน กม.35
ครู โรงเรียนบ้าน กม.35
ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง
ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง
ครู โรงเรียนบ้านลาพาด
ครู โรงเรียนบ้านลาพาด
ครู โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
ครู โรงเรียนบ้านท่าสวาย
ครู โรงเรียนบ้านกลาง
ครู โรงเรียนบ้านกลาง
ครู โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
ครู โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
ครู โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
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ที่
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางเกศรินทร์ จงชาญสิทธิโธ
ครู โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
นางวัชรินี นิลมูล
ครู โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
นางจันทร์เพ็ญ ขวัญทอง
ครู โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
นายสมนึก มีสุข
ครู โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
นายสุระ เพชรพิมูล
ครู โรงเรียนบ้านน้าเขียว
นายอนุกูล ขะมันจา
ครู โรงเรียนบ้านบ่อไทย
นางพรจรัส ระตะขันธ์
ครู โรงเรียนบ้านบ่อไทย
นางทองรินทร์ แย้มตาด
ครู โรงเรียนบ้านนาวังแหน
นางศิริมา เทพนวล
ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร
นายพิชาติ สารเดช
ครู โรงเรียนบ้านบึงสามพัน
นางเกวรินทร์ มีสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
นางนัทยา ลือชา
ครู โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
นางเรณู ขันทอง
ครู โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
นายวัฒนา ไพรอด
ครู โรงเรียนบ้านศรีมงคล
นายสมร ภูคา
ครู โรงเรียนบ้านพนมเพชร
นายศุภลักษณ์ อุดมศิริไพศาล
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
นางเพ็ชรา โพธิ
ครู โรงเรียนบ้านลาตะคร้อ
นางมณี มั่นฟัก
ครู โรงเรียนบ้านลาตะคร้อ
นายวิเชียร วุฒินาคธรรม
ครู โรงเรียนบ้านซับบอน
นางวิไลลักษณ์ อยู่สุข
ครู โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
นางใบศรี แซ่โง้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
นางลออ พันธุ์วงศ์
ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
นางวัฒนา แสนใจ
ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
นางขยัน กระทู้
ครู โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นางสุภาภรณ์ สมบัติ
นางช่อผกา ไชยวรรณกูล
นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์
นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย
นายสง่า หมอนเขื่อน
นางนิลลาวัณย์ เรืองรองสมบัติ
นายสมพันธ์ ทิพย์จักร์
นางประมวล เตชวงศ์
นายหอมแต่ง อ่องลออ
นางไพพรรณ จันทร์ทิพย์

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ารัด(พรหมาประชาสงเคราะห์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านในเวียง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่
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11
12
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19
20
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22
23
24
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28
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34
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45

ชื่อ - สกุล
นางสาคร วุฒิรักรังสรรค์
นางพรพรรณ ตื้อยศ
นางคาสุก ศิริอุดมพงศ์
นายณัฐกานต์ นันต๊ะแก้ว
นางชโลบล เนื่องพืช
นางสาวจันทร์เพ็ญ อ่อนน้อม
นางชวนพิศ สมบัตินันทนา
นางพรรณิภา กาศวิลาศ
นายสมเกียรติ นิลเกตุ
นางดวงฤทัย เหมืองจา
นางสุวิมล ขัดแก้ว
นายอานาจ ปัญญาไว
นางพีระพรรณ ใจกลม
นางนาฎสุรีย์ วงศ์อรินทร์
นางปรียนุช เพื่อนฝูง
นางวิไลพร รักเรียน
นางละออ น่วมเจริญ
นางสุธาพร รัตนชมภู
นางทิวาพร วุฒิเมธารักษ์
นางสุมะนา ทองหมื่น
นางวิไลวรรณ ศรีเทพ
นางพีรุดา ถิ่นหลวง
นางศุภลักษณ์ สุวรรณรัตน์
นายพัฒนวิทย์ หอมดอก
นางฟองจันทร์ ข้ามหก
นางสุทธิวรรณ พัฒนจันทร์
นางกาญจนา เครือไทย
นางดารี ร้อนเร็ว
นางสังวาลย์ เมืองพรม
นางอาไพ มูลเมือง
นายวรชวน วันราชัย
นางชุลีพร พิทยากิต
นางอัจฉราภรณ์ จันภิรมย์
นายสุขสมบัติ กาศบัณฑิต
นายบุญราม อจิมา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่
ครู โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
ครู โรงเรียนวัดศรีภูม(ิ ศึกษาประชานุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์)
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
ครู โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ครู โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คาวรรณประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
ครู โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
ครู โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
ครู โรงเรียนบ้านวังโป่ง(ประชาบารุง)
ครู โรงเรียนบ้านวังโป่ง(ประชาบารุง)
ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)

314
ที่
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสาวพัชนี สมศิลป์
ครู โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)
นางอัญชลี ตาขันทะ
ครู โรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บารุง)
นายพงศ์ศักดิ์ ครองสุข
ครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
นางจรรยา เลิศสัจจานุรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)
นางสาวอินทิรา อินองการ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก
นางนฤมล อินต๊ะจัง
ครู โรงเรียนบ้านน้าเลา(น้าเลาวิทยาคาร)
นางนงลักษณ์ วรรณเศียร
ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
นางศศิวรรณ แสงทวี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)
นายชาญชัย ชัยเลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านแม่แรม
นางนันทา พรมไพร
ครู โรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บารุง)
นางยุพิน กรุณา
ครู โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)
นางสุพิน ใจตุรงค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)
นางลัดดาวัณย์ สวัยษร
ครู โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บารุง)
นางพรศรี จิตรวิจารณ์
ครู โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)
นางองุ่น มิ่งขวัญ
ครู โรงเรียนบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบารุง)
นางละออ ทองแท้
ครู โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดารงประชานุเคราะห์)
นางเพ็ญศรี เสนวิรัช
ครู โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดารงประชานุเคราะห์)
นางสังวาลย์ สมบัตินันทนา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ฐาณศรัทธาสามัคคี)
นางจินตนา ธรรมไชยางกูร
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร)
นางลดารัตน์ กันทะวงค์
ครู โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)
นางนิยม ตันจันตา
ครู โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บารุง)
นายธวัชชัย จักรผัน
ครู โรงเรียนบ้านแม่พร้าว
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายสานิตย์ โลหะ
นายเสนีย์ คาหงษา
นายคงฤทธิ์ สนิทชน
นายจงรัก บัวคา
นายจักราวุท ไผทวรรณกุล
นายวิโรจน์ เวียงจันทร์
นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์
นายชยพล นักระนาด
นางวิลาวัลย์ ทองคา
นางประนอม เชื้อวงศ์
นายประภาส เหล็กแก้ว
นางสาววรรณา แผลงศร

ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
ผู้อานวยการโรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสบป้าก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสลก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าโค้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยกูด
ครู โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านน้าฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
ครู โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

315
ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อ - สกุล
นางวาสนา พุฒิธนนนท์
นางสาวสุวิกร แก้วมา
นายนัยวัฒน์ เสียงหวาน
นางกัญจนาภา กึกก้อง
นางสายสวาท มั่งคั่ง
นางเพียงขวัญ กระเสาร์
นางสาวกุศล ปรุณรัตน์
นางวิภาพรรณ วงค์เวียน
นางสาวจารุวรรณ ธะวิชัย
นางจิราวรรณ สุรัตนานุรักษ์
นายกิตติชัย อินต๊ะเสน
นางสดศรี พุ่มพวง
นางสาวสิราวรรณ เพิ่มพูล
นางภิชาภา อมรหิรัญพงษ์
นางพรรณพิศ โลหะ
นางเพลินภัทร เพ็ญธันยาวัฒน์
นางไพรวัลย์ วรสาร
นางศรีมล โกมลรัตน์
นางจินดา เสนาบุตร
นางเครือวัลย์ อยู่เป็ง
นางรจนา สิมะจารึก
นางสาวกุลณา ครูขจร
นายอรรณพ วางโต
นางไพรินทร์ จอมเขียว
นางระวีวรรณ มะนุ่น
นางดรุวรรณ จันทร์ชูชื่น
นายสมชาย สัณหาภิรมย์กุล
นางปภาดา เครื่องแก้ว
นายสมัย ล้อมนะลา
นางพัชราภรณ์ ศรีโพธิ์
นายเทอดพงศ์ ปัญญาฉลาด
นางสาวกรวรรณ พันนพพงศ์
นางสาวจุมพิตา เวียงทอง
นางสุทิน นาสิทธิ์
นางสุภาลักษณ์ ถิ่นจันทร์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านหัวดง
ครู โรงเรียนบ้านหัวดง
ครู โรงเรียนบ้านหัวดง
ครู โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
ครู โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์ )
ครู โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ครู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ครู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ครู โรงเรียนบ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า(ราษฏร์รัฐพัฒนา)
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บารุงวิทย์)
ครู โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
ครู โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร
ครู โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร
ครู โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร
ครู โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านน้าริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านน้าริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)

316
ที่
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางบัวผิน ธรรมโท
ครู โรงเรียนบ้านวังเบอะ
นายธนเทพ รักปลื้ม
ครู โรงเรียนบ้านวังเบอะ
นางกมลพรรณ ปราบหงษ์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก
นางธนาพร ไชยแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านแม่บงใต้
นางสุธิดา แดนดิน
ครู โรงเรียนบ้านแม่บงใต้
นางแสงเดือน สุภาผล
ครู โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ
นางลักษณภูมินันท์ โสภา
ครู โรงเรียนบ้านแม่สิน
นายมนตรี กาศโอสถ
ครู โรงเรียนบ้านสลก
นางวันเพ็ญ กาศโอสถ
ครู โรงเรียนบ้านสลก
นายประหยัด แสนอินทร์
ครู โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่
นางวชิราภรณ์ แดนอ่วน
ครู โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง
นายสมเกียรติ วรรณา
ครู โรงเรียนบ้านวังลึก
นางอรวรรณ แก้วมา
ครู โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)
นางสุดา วิเชียรกันทา
ครู โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ
นางวราภรณ์ ศรีเครือมา
ครู โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ
นายชัยวัฒน์ สัญญา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่
นางอุทัยวรรณ มั่งมี
ครู โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน
นางสังวาล สอนธรรม
ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
นางนงคราญ จิตรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านป่าไผ่
นางสาวณัฐวรรณ ปินใจ
ครู โรงเรียนบ้านสวนหลวง
นางสาวสุทิน มิ่งขวัญ
ครู โรงเรียนบ้านสวนหลวง
นางพิไลวรรณ ชัยสนิท
ครู โรงเรียนบ้านสวนหลวง
นายประเสริฐ กาศเกษม
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกูด
นางศรีนวล คาฝอย
ครู โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
นางพิศมัย ปานเทศ
ครู โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
นางศิริกุล ชุมภูขอด
ครู โรงเรียนบ้านน้าโค้ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต

1
2
3
4
5
6
7
8

นายชาญคณิต นาวีว่อง
นางโสภา อัญโย
นายบุญเลื่อน ลูกอินทร์
นางวรรณา มณี
นางประพิศ อัคสินธวังกูร
นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฎร์
นางกัญญาณี มะลิชู
นางมารศรี เพียรทอง

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหมากปรก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ
ครู โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"
ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ครู โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่

317
ที่
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล
นางอุไร เหง่าสุวรรณ
ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
นางจิระนันท์ ตันศุภนราธร
ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
นางดรรชนี จินะเสนา
ครู โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
นางพรพรหม ยกย่อง
ครู โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
นางฉวีวรรณ โพธิ์ทองคนอง
ครู โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่
นางเสาวณี กาจกล้า
ครู โรงเรียนบ้านม่าหนิก
นางฟ้า ทองตัน
ครู โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบารุง
นางพรรธิวา ตุ้งกู
ครู โรงเรียนบ้านสะปา "มงคลวิทยา"
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นางสุภารีย์ โพนเงิน
นายสายทอง ไตรยะวิภาค
นางเพชรวิชชาญา บุญตรา
นายดารง โทฮาด
นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์
นายวิเชียร สมบัติตรา
นายอภิชาติ ชีวาจร
นายจิตติพงษ์ อุทาทิพย์
นางเย็นใจ โมฆรัตน์
นายวีระชัย มาพร
นายสวัสดิ์ สุวรรณศรี
นายธงชัย ภูสอดสี
นายปฏิญาณ ฮวดวงษา
นายรังสรรค์ ถิ่นสุข
นายนิคม นามบุญเรือง
นายสันติภาพ เจริญจิตร
นายชัยณรงค์ มนตรี
นายสมร นามคุณ
นางวิไลวรรณ เทียบดอกไม้
นายประสิทธิ์ บัวละคุณ
นางเตือนใจ แสงไกร
นายประดิษฐ์ นันสะอาง
นางสาววิไลลักษณ์ มุระดา
นางสายสุณีย์ เมยไธสง
นางพิชนุช บุญมี
นางวัฒนา วงศ์คุลี

ตำแหน่ง - สังกัด

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้อานวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านลาด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคอกม้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่
ผู้อานวยการโรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่าผักหว่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนเกษตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองคูขาด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโสกแดง
ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ครู โรงเรียนบ้านท่าสองคอน
ครู โรงเรียนบ้านท่าสองคอน
ครู โรงเรียนบ้านท่าสองคอน
ครู โรงเรียนบ้านหินลาด
ครู โรงเรียนวันครู 2502
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27
28
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51
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ชื่อ - สกุล
นางชื่นกมล แสนพินิจ
นางจันทร์เครือ โคตรชาดี
นายทรงรัตน์ ศรีสารคาม
นายถาวร เสนากิจ
นายพิชัยฤกษ์ ประเสริฐไทย
นางนิตยา โกษาทอง
นางมาลินี ไชยสถิตย์
นางอัมรา พันสุดน้อย
นางโสภา โยวะผุย
นางถนอมจิต เพียโคตรแก้ว
นางสายสมร ลุนคา
นางรัตติยา เดชบุรัมย์
นางสมบูรณ์ ผลสวิง
นางเครือวัลย์ วงค์นากลาง
นางวันทา สมบูรณ์
นางสุนทร ศรีสมบัติ
นายนิมิตร เรืองเทพ
นางประสาร จันเสนา
นายสนั่น ตะวงษา
นางเวียงงาม อินทะวงษ์
นางปิยาวรรณ เมฆจรัสกุล
นางสมนึก มาพร
นายอุทิศ คันธา
นายสมพร ปัตถะเมฆ
นายศักดิ์ศิริ ศรีสุแล
นางจิรวัลย์ พลศรี
นางศรีประไพ กุลสุทธิ์
นางสาอาง วิริยะ
นางสาวพรพิมล อนุสัย
นายจักรี ไชยมงค์
นางบุญเสริม ปฏิเก
นางสุวรรณา ลาดศรีทา
นายอัครเดช อัครวิสุทธิ์เจริญ
นางสาวจารุณี ไชยธานี
นางผิวผ่อง กันทรพิทักษ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด
ครู โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อ
ครู โรงเรียนบ้านภูดิน
ครู โรงเรียนบ้านภูดิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน
ครู โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง
ครู โรงเรียนบ้านนานกเขียน
ครู โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง
ครู โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ครู โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"
ครู โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
ครู โรงเรียนบ้านโดท่างาม
ครู โรงเรียนบ้านโดท่างาม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านลาด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านลาด
ครู โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น
ครู โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ
ครู โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองตื่น
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
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81
82
83
84
85
86
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ชื่อ - สกุล
นางสายยนต์ ราสุวรรณ์
นางพิศมัย ไชยวงษา
นางณัฏฐนันท์ พัฒนสวัสดิ์
นางพานทอง ศัพท์พันธุ์
นางผ่องศรี แวงวรรณ
นางเฟื่องลัดดา แก้วกองศรี
นายบุญส่ง ยิ่งยง
นางเจนจิรา เพชรกอง
นายชาติชาย โหรากุล
นางละมุล จันทร์แป้น
นายไพรัช ธีรภัคสิริ
นายดิเรกกาญจน์ จานงค์นิตย์
นางหทัยทิพย์ มาศงามเมือง
นางคงกลิ่น ภูแข่งหมอก
นางยุพดี ประนัดทา
นางมุกดา วิเท่ห์
นายศรีเมือง ปิ่นทอง
นางวงเดือน โพธิบัติ
นางวงศ์เดือน จานงค์นิตย์
นางสวรรค์ เหล่าสะพาน
นางสายันท์ วรบุตร
นายวิรัตน์ เหล่าพิเดช
นางศิริพร พิมพ์ภักดิ์
นางฉวีวรรณ แก้วอรุณ
นางมณีรัตน์ วิลาศ
นายจารัส ยศเฮือง
นายธวัช ไชยพร
นางวันเพ็ญ ศิริวงศ์
นางคานึง จันทะนันต์
นางบุษบา ไชยหงษา
นายสงวนเพียร บุตรมูล
นายบันดล อรุณเรือง
นายลิน นุสีวอ
นางอรดี โรจรัตน์
นายทวีศิลป์ พรสีมา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านลาด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านลาด
ครู โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข
ครู โรงเรียนบ้านเหล่า
ครู โรงเรียนบ้านน้าใสม่วงวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า
ครู โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่
ครู โรงเรียนบ้านหัวขัว
ครู โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์
ครู โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น
ครู โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านตาแยหนองคู
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด
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97
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106
107
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110
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123
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ชื่อ - สกุล
นางสาวธนัญภรณ์ ศุภตรัยวรพงศ์
นางแหวนเพชร รัตนพล
นางเสาวคนธ์ คาปลิว
นายสารคาม รัชโพธิ์
นางสุประวีณ์ ธนเดชโชติอนันต์
นางฉวีวรรณ อินศร
นางวิไลวรรณ ชุมพล
นายทองพุทธ ศรีกะกุล
นายถวัน โยธาทูล
นายอาคม สิงพร
นายธงชัย ศรีสารคาม
นางนิภาพร ทุมดี
นายนรินทร์ จันทร์ลอย
นางทองคูณ สมบัติศิริ
นางเพียงพิศ เศษคึมบง
นางวิราวรรณ มูลสาร
นางดวงสุดา กางเกตุ
นางวิรัตนาภรณ์ ปรุงฆ้อง
นางจิตร์สนา บุตรงาม
นางดวงจันทร์ อ่อนนางใย
นางอุบลรัตน์ ชัยประเสริฐ
นางกัลยา ปัสสาโก
นางสาวรัตนา สิงห์พร
นางนฤมล ขามธาตุ
นางบานบุรี ภวภูตานนท์
นางสาวพรรณี จันทร์สุราช
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะรัง
นายสมชาย ดวงปัญญา
นางรัชนีวรรณ ตันติกาธน
นางวิไลวรรณ บุญทัน
นายปรีชา ภวภูตานนท์
นายบุญเลิศ ธนาเดชาวัฒนกุล
นายศาสตรา วาเสนัง
นางพิศมัย เจริญจิตร
นายประทีป ลาสีทัด

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านทัน
ครู โรงเรียนบ้านแสนสุข
ครู โรงเรียนบ้านแสนสุข
ครู โรงเรียนบ้านแสนสุข
ครู โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
ครู โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
ครู โรงเรียนบ้านพงโพด
ครู โรงเรียนบ้านพงโพด
ครู โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง
ครู โรงเรียนบ้านโคกล่าม
ครู โรงเรียนบ้านโคกล่าม
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง
ครู โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์)
ครู โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์)
ครู โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์)
ครู โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์)
ครู โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์)
ครู โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์)
ครู โรงเรียนบ้านเก่าใหม่
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ครู โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง
ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก
ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก
ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก
ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก
ครู โรงเรียนบ้านหนองแก
ครู โรงเรียนบ้านซองแมว
ครู โรงเรียนบ้านหัวนา
ครู โรงเรียนบ้านหัวนา
ครู โรงเรียนบ้านกาพี้เหล่ากา
ครู โรงเรียนบ้านกาพี้เหล่ากา
ครู โรงเรียนบ้านแดงน้อย
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133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
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ชื่อ - สกุล
นายสังเวียน กันฝา
นางไพวัลย์ สุปัด
นายโกสินทร์ สิงหบุตร
นางไพบูลย์ มาหนู
นางนพิศ โยธาราช
นายธนเดช ภาราสิริสกุล
นายฉลาด น้อยตาแย
นายธวัชชัย วิเชียรเพริศ
นางกุสุมา สุนทวงษ์
นายประยงค์ ทองใบ
นายบุญยู้ สุวรรณโคตร
นางประคองทรัพย์ คาดี
นางพิกุล พุดหล้า
นางศิริพร ยวงทอง
นายโสภา กันเมร์
นางวนิดา เจตนะจิตร์
นายสุเทพ ฤาชา
นายชนะ ธนูศิลป์
นายอดุลย์ นาจรูญ
นายรณชิต ลิไธสง
นายโกวิท โคตรไกรสร
นายประยูร ตรีเนตร์
นายพิมพ์ จันทรประทักษ์
นางพงษ์ผกามาศ สืบโมรา
นายนิพล ชาสมบัติ
นางทองสุก อมรสิทธิกุล
นางประเจน แสนวันดี
นางศิริพร สุวรรณภักดี
นางราไพ เอี้ยงเจริญ
นางสาวมารศรี แสงตะวัน
นายวัชรศักดิ์ ไชยพงศ์ธาริน
นายธงศักดิ์ ศรีปัจฉิม
นางบุญเพ็ง รักษาภักดี
นางเพ็ญศรี ศรีรุ่งเรือง
นางศุภลักษณ์ ถิรศิลาเวทย์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่
ครู โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ
ครู โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
ครู โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
ครู โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
ครู โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
ครู โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านวังปลาโด
ครู โรงเรียนบ้านวังปลาโด
ครู โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว
ครู โรงเรียนบ้านโสกภารา
ครู โรงเรียนบ้านดงมัน
ครู โรงเรียนบ้านบัวมาศ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ
ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านศาลา
ครู โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านดอนพยอม
ครู โรงเรียนบ้านดอนพยอม
ครู โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน
ครู โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน
ครู โรงเรียนบ้านหัวหนอง ต.โนนแดง
ครู โรงเรียนอนุบาลแกดา
ครู โรงเรียนอนุบาลแกดา
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
ครู โรงเรียนบ้านหนองเจริญ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า
ครู โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ
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167
168
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางไพรวัลย์ ชีวาจร
ครู โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ
นางสงวน โยธะการี
ครู โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ
นางชัฎดาภรณ์ สระแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน
นายลาเพย สระกาง
ครู โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย
นายประมวล อัคฮาดศรี
ครู โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย
นางลมุล รักษาราช
ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง
นายณรงค์ แก้วดวงดี
ครู โรงเรียนบ้านโสกแดง
นางรัศมี มาอ้น
ครู โรงเรียนบ้านโสกแดง
นายชวาลวิทย์ เทพจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านโสกแดง
นางเพ็ญฉวี พงษ์จงมิตร
ครู โรงเรียนบ้านโคกไร่
นางทัศนีย์ นนทนา
ครู โรงเรียนบ้านโคกลิ่น
นางกนกอร สิงห์โสภา
ครู โรงเรียนบ้านวังแสง
นางลมุล เสนามาตย์
ครู โรงเรียนบ้านวังแสง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2
นายจานงค์ สุดาเดช
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวประภาพรรณ จันโอทาน นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางสาวปราณี วรรณปะเก
ศึกษานิเทศก์
นางพวงพยอม บุญตาแสง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
นายจอมพล กงคูคา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหวาย
นายปริญญา สุวรรณธาดา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสน
นางพรรณี สิงหะสุริยะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาภู
นายคาภีร์ ล่อดงบัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
นายสาเรียง เชาระกา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาข่า
นายโกสิน กันหา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ
นายเทวฤทธิ์ สีหาบุดโต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไก่นา
นายไพบูลย์ เสนามาตย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
นายพิชิต มะหัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น
นายประยูร นางสีคุณ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ
นายเรืองเดช เพ็งจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทัพป่าจิก
นายสุรีย์ บัวรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16
นายสุวรรณ บุตรวิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนกู่สันตรัตน์
นายสุจิตร ปานจาลอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า
นายผัส วึบชัยภูมิ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองระเวียง
นายวานิช จรรยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวหมู
นางกันหา แก้วงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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54
55
56

ชื่อ - สกุล
นายทวี พับไธสง
นางฉวี จันทร์พล
นางบัวไข เทียบโพธิ์
นายวุฒิ เทียบโพธิ์
นายสังคม ทองดวง
นางนงพะงา ปะวะเท
นายไชยยุทธ ลาดเหลา
นายสมบูรณ์ อินอุ่นโชติ
นางสุพัฒน์ ตุนชัยภูมิ
นางละไม ไชยหงษา
นางเพ็ญศรี จันมาศ
นายประยนต์ ทัดวงษ์
นางลาใย ไชยวงษา
นายอดิศักดิ์ ตั้งหลัก
นางปทุมทิพย์ โคตุทา
นายนรากร พละสุข
นางอัญชลี เปรมไธสง
นางศุภลักษณ์ ชัยบาล
นางสุพรรณี ด้วงแหวะ
นางทัศนีย์ มาตรา
นายวิริยุท ปุราชะกา
นายสันติ ปะติเก
นางมยุรี สุดตะนา
นางเพ็งจิตร คชโคตร
นายบุรี ปาปะตัง
นางทองทรัพย์ พรมโชติ
นางอัจฉโรบล โยทัยเที่ยง
นางพิกุล เสนาโนฤทธิ์
นายนราวุธ โคนะโร
นายประเวช สีสุแล
นางนวลจันทร์ พิมพ์สิม
นางมะลิวัลย์ พุ่มอยู่
นางลาวัลย์ ไชยวงษา
นางดวงจันทร์ หารโกทา
นางพนิดา บุญพระธรรม

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงหนองแสง
ครู โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสาโรง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสาโรง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลาเหล่าอีหมัน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลาเหล่าอีหมัน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลาเหล่าอีหมัน
ครู โรงเรียนบ้านกุดน้าใส
ครู โรงเรียนบ้านกุดน้าใส
ครู โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
ครู โรงเรียนบ้านคึมบง
ครู โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม
ครู โรงเรียนบ้านตลาดม่วง
ครู โรงเรียนบ้านปลาขาว
ครู โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน
ครู โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองแดงหนองแสง
ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
ครู โรงเรียนบ้านหนองสระ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่าผดุง)
ครู โรงเรียนกู่สันตรัตน์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง
ครู โรงเรียนบ้านโกทา (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656)
ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน
ครู โรงเรียนบ้านแดงโพงคาแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ
ครู โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
ครู โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี
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57
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69
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ชื่อ - สกุล
นายคาพันธ์ ลีหล้าน้อย
นางฐิติพร เขมะปัญญา
นายบุญมา พงษ์พยัคฆ์
นายบุญเลิศ รินทะ
นางสมพิศ คงทรง
นางสุกัญญา เชาระกา
นางพรพิมล ประทุมทอง
นางภูษณิศา สุนนทราช
นางพูลสุข ป้องชารี
นายไสว พุทธิเสน
นางสุภาณี กลับสุข
นางศศิธร พลยะเรศ
นางเฉลยศรี ชุ่มชูใจ
นายสมบัติ พิรุณ
นางวิไลวรรณ ภูมิศรีจันทร์
นางอุดมพร พลภูงา
นายหนูจันทร์ กามหาวงษ์
นางนิศมา ภูมิศรีจันทร์
นางลัดดาวัลย์ ปาละโค
นายพินิจ กุลแดง
นางฉวีวรรณ อะโน
นางจุฑาทิพย์ จันทร์สุวรรณ
นางโสภา สีกัลยา
นางมยุรี บุญบรรจง
นางปณิตา ปิ่นสุวรรณ
นางสนอง พรมโนนศรี
นายแก้ว กฐินเทศ
นายศักดิ์ แก้วอมร
นายประวัติ ศิริวงษ์
นางสว่าง ปัดสาราญ
นางอัญญารัตน์ พวงศรีคุณ
นายพิชัย ชาติแพงตา
นายชัยวัฒน์ ศรีโนรินทร์
นายอัฒพงษ์ เทียงภักดิ์
นายวุฒิ พลเยี่ยม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชุมชนนาสีนวล
ครู โรงเรียนชุมชนนาสีนวล
ครู โรงเรียนบ้านขามเรียน
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านดง
ครู โรงเรียนบ้านดง
ครู โรงเรียนบ้านดง
ครู โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น
ครู โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น
ครู โรงเรียนบ้านดงเย็น
ครู โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก
ครู โรงเรียนบ้านโนนบ่อ
ครู โรงเรียนบ้านมะโบ่
ครู โรงเรียนบ้านสระแคน
ครู โรงเรียนบ้านสระบาก
ครู โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว
ครู โรงเรียนบ้านหนองแก
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ (พยัคฆภูมิพิสัย)
ครู โรงเรียนบ้านหนองระเวียง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮี
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮี
ครู โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
ครู โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
ครู โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
ครู โรงเรียนบ้านดอนหมี
ครู โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง
ครู โรงเรียนบ้านดงแคน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช
ครู โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง
ครู โรงเรียนบ้านโนนรัง
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124
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ชื่อ - สกุล
นายทองพูน คุณวงศ์
นายศิริพรรณ ละครแก้ว
นางกรรณิการ์ เวียงคา
นางวรรณรัตน์ ศรีรัง
นางทองนาค คาแหงพล
นายจานงค์ คาแหงพล
นายพินิจ บารุง
นางอานวย เทียงดาห์
นางหนูนวล พันธ์ภักดี
นางสมควร ผาวงษา
นายประเทือง ทัพสุริย์
นางสมฤดี สุปะติ
นางพรพนา บรรหารักษ์
นางฉวีวรรณ พร้อมสมุด
นายธนกฤต มะธุเสน
จ่าสิบตารวจสุภาพ จันทฤทธิ์
นางประนอม เที่ยงธรรม
นางสุภาวดี เทพรัง
นางวิสา เวียงวิเศษ
นางทรงศิลป์ วิลัยสิทธิ์
นางทองบน มาระตา
นางรวงทอง โคตรสมบัติ
นายชาวฤทธิ์ สัจเขต
นายชัยวิทย์ ทบชิน
นายมานิตย์ เนาว์แก้ว
นายยงยุทธ ไวบรรเทา
นายโสภณ สิงห์ลี
นายวัลลภ บุญมาตุ่น
นายจักรเพชร พร้อมสมุด
นางสมหมาย วังหนองเสียว
นายวิรัตน์ บุญมาก
นางพรชนก วงภูธร
นางบุญสงค์ โสภากาล
นายพุทธา พลหาญ
นายรัตนพร ปองไว้

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านโนนรัง
ครู โรงเรียนบ้านโนนรัง
ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแปน
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
ครู โรงเรียนบ้านหนองหน่อง
ครู โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง
ครู โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน
ครู โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านก่อ
ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม
ครู โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง
ครู โรงเรียนบ้านแคน
ครู โรงเรียนบ้านโคกไร่
ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านดู่
ครู โรงเรียนบ้านตาแย
ครู โรงเรียนบ้านนาข่า
ครู โรงเรียนบ้านนาเลา
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
ครู โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง
ครู โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง
ครู โรงเรียนบ้านวังจานโนนสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านวังจานโนนสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านสนาม
ครู โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู
ครู โรงเรียนบ้านเสือโก้ก
ครู โรงเรียนบ้านเสือโก้ก

326
ที่
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

ชื่อ - สกุล
นายไสว ยางสา
ครู โรงเรียนบ้านโสกยาง
นางดารา กงคูคา
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ
นางวิภาวี ขจรโมทย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
นายสมหมาย แปนเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล่า
นายเถวียน ประวิเศษ
ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
นายอนันต์ โสภาใฮ
ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
นายทองชัย ภูตะลุน
ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
นายวิพล ปาปะขา
ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
นายประสิทธิ์ พลศรี
ครู โรงเรียนบ้านหัวงัว
นางมณีวรรณ แก้วรังษี
ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
นางละเอียด พรรณศิลป์
ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
นางบัวลา โล่ห์วันทา
ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
นางสมจริง โพคันโย
ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
นายสุรวัฒน์ ปัตตานี
ครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
นายชัชวาล บุบผโชติ
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17
นางมะลิ บุญพา
ครู โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
นายสมศักดิ์ คุ้มสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว
นางเสาวคนธ์ ลาตรินทร์
ครู โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์
นางสาวทัศนีย์ พรหมแดน
ครู โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง
นางทองเลื่อน สมบูรณ์เรศ
ครู โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นางพิศมัย พาณิชย์กุลโรจ
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายดารงค์ ชะนะเพีย
นายสฤษฎ์ น้อยนอนเมือง
นายเติม สีพาไชย
นายเพียรเลิศ ดวงพาวัง
นายสมเกียรติ บูรภักดิ์
นางกาญจนา ศรีพระนาม
นางวลีพรรณ บุญเรือง
นางวัฒนา วันท่าค้อ
นางทิพาพร เหลาพา
นายประยูร นูวบุตร
นางอัจฉรา เจษฎารมย์
นายทองพูล สมคา

ตำแหน่ง - สังกัด

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองโกวิทยกิจ
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองกุงศาลาน้าเที่ยงวิทยากร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคุยเชือก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
ครู โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
ครู โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
ครู โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม

327
ที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื่อ - สกุล
นายณรงค์ ทับวิธร
นายสิทธิพร เขียวในวัง
นายพุทธา อาจสุโพธิ์
นายสัมพันธ์ ศรีฮอแก้ว
นางเพ็ญศรี ถานอาดนา
นายสมจิตร เหล่าเจริญ
นางศุภลักษณ์ ศรีอุ่น
นายปรีชา ศรีคาม
นายรักชัย มณีโชติ
นางอุบลรัตน์ มงคะวิระ
นายณรงค์ ดวงจันทร์ทิพย์
นายมีสิทธิ์ สิทธิจันทร์
นายบุญชนะ มาลาหอม
นางพรรณี น้อยนอนเมือง
นายวฤทธิ์ ยศกาธร
นางรัชนี ไชยโยธา
นางเพ็ญศรี ปุริมศักดิ์
นางอุไรรัตน์ สีพาไชย
นางสมรัก เหล่าภักดี
นางนิอร รุจิรสิโรตม์
นางกัลญาณี โพธิรุกข์
นางกรรณิการ์ ศรีจุ้ยซ้าย
นางสาวนิทราวรรณ สายละคา
นางจินตนา บัวลาด
นายสมจิตร ทิวะสิงห์
นางดอกซ้อน มาบุญธรรม
นางจันทนา พลทองสถิตย์
นางลัคนา คาดี
นายทรงศักดิ์ แสงอาวุธ
นายสุภพ เพชรก้อน
นางกชกร สีทามา
นางวริศรา โกเมน
นางคาปลิว อุปนันท์
นางดวงใจ ทองนพคุณ
นางมะลิซ้อน กันพิพิธ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านวังโพน
ครู โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ
ครู โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง
ครู โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
ครู โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
ครู โรงเรียนบ้านหญ้าขาว
ครู โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
ครู โรงเรียนบ้านป่าปอ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ครู โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู
ครู โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ
ครู โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ
ครู โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ
ครู โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
ครู โรงเรียนบ้านคุยแพง
ครู โรงเรียนบ้านคุยแพง
ครู โรงเรียนบ้านเลิงบัว
ครู โรงเรียนบ้านเลิงใต้
ครู โรงเรียนหนองหอยน้าจ้อยคุรุราษฎร์รังสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสัง
ครู โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง
ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน
ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน
ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน
ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน
ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน
ครู โรงเรียนบ้านแฝกโนนสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านผา
ครู โรงเรียนบ้านผา
ครู โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง

328
ที่
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายสมกิจ เหล่าศรี
ครู โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง
นายสินสมุทร นารอง
ครู โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน
นายรณกร สืบกินนอน
ครู โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน
นางสมทรง สืบกินนอน
ครู โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน
นายวีระ ศรีพลแสน
ครู โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
นายเสน่ห์ สุขวิชัย
ครู โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
นายอานนท์ ไสยโสภณ
ครู โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
นางศรีสุพรรณ ศรีประทุม
ครู โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
นายประชัน สุนทอง
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
นายประสพ พันธุ์ชิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองล่าม
นางหอมแฉล้ม ศรีอรรคฮาด
ครู โรงเรียนบ้านนาทอง
นางขจัด สีโนเรศน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
นางนภาพร พลบารุง
ครู โรงเรียนบ้านขีหนองจิก
นายไสว พันทะชุม
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
นางเพียรลักษณ์ สีดามาตย์
ครู โรงเรียนบ้านกุดรัง
นางบุญเย็น ศักดาคา
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
นางมะลิสด บุญมั่ง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
นางสมร เอกสะพัง
ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง
นายสัมฤทธิ์ ป่าเจือ
ครู โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง
นายดนตรี ศิริพรรณ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
นางพรรณทิพย์ มนัสสิลา
ครู โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง
นางมยุรี ศรีธรราษฎร์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง
นายประภาส พลวิวรรธน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์
นางสุกัญญา สารสวัสดิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลชื่นชม
นายประวัติ นิลรัตน์คา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก
นายศักดา ลาวงศ์
ครู โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
นายธีรวัฒน์ วงษ์อ่อน
ครู โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว
นางนงเยาว์ ตะภา
ครู โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว
นางภาวิณี ละภักดี
ครู โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
นางทิพวรรณ เลพล
ครู โรงเรียนบ้านผักแว่น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
นายมารุต อุปนิสากร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางพัชราลักษณ์ บางทราย
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
นางทวิกา บารุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์

329
ที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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ชื่อ - สกุล
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
นายภูวดล พลอยพันธ์
นายอาทิตย์ ทองรอบ
นางปภาวรินทร์ วงศ์ปิยะหิรัญ
นายสุรชัย กุลวงศ์
นายยุทธศาสตร์ เมืองโคตร
นายอนันต์ ปริปุรณะ
นายวิจิตร คุณพูล
นายทัศน์เทพ เทพสุระ
นายสุเทพ ทองผา
นายศรีเนือง ใสลาเพาะ
นายธีระพล พันธุพาน
จ่าสิบเอกกวีศักดิ์ ช่างทอง
นายสมบูรณ์ ไชยสัจ
นายนาที ผิวขา
นางทองใส โหน่งบึ้ง
นายแสวง ช่างพันธ์
นางสีสวาท นาโสก
นายเฉลิมกรุง นาโสก
นายสายใจ อินผิว
นางปราณี ไตรภูมิ
นางพรสวรรค์ สอนสุภาพ
นายสมจิตร ธิคุณา
นางเบญจพร สุพรหมอินทร์
นายคาพุ โทนแก้ว
นายภูวดล ชาธิราช
นายนัธพงศ์ เบญมาตย์
นายสมหมาย คาลือ
นางสายลาวัลย์ ศรีวรกุล
นางสาวมาลินี เล็กดารงกุล
นางสมจิตร เมืองโคตร
นางดวงจันทร์ วังคะฮาต
นางบัวบาน เชื้อหาญ
นายธาตรี แก้วศรีนวม
นายสมชาย ไวสู้ศึก

ตำแหน่ง - สังกัด
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนคาฮีเบญจวิทย์
ผู้อานวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบาก 2
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพนสวาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 2
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาตีโคกสวาท
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสองคอน
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 2
ครู โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนคาอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนคาอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนนาโสก
ครู โรงเรียนชุมชนนาโสก
ครู โรงเรียนบ้านคาเม็ก
ครู โรงเรียนบ้านดอนม่วย
ครู โรงเรียนบ้านดานคา
ครู โรงเรียนบ้านท่าไค้
ครู โรงเรียนบ้านนาคาน้อย 2
ครู โรงเรียนบ้านนาคาน้อย 2
ครู โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1
ครู โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1
ครู โรงเรียนบ้านนาถ่อน
ครู โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ
ครู โรงเรียนบ้านโนนตูม
ครู โรงเรียนบ้านโนนศรี
ครู โรงเรียนบ้านป่งเปื่อย
ครู โรงเรียนบ้านป่งเปื่อย

330
ที่
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

ชื่อ - สกุล
นายกิตติภงค์ สุวรรณศรี
นางสมคิด เพชราเวช
นายสมพงษ์ ปัททุม
นายสุรสิทธิ์ จันทราภรณ์
นางอารีย์ศรี ธงงาม
นายภิรมย์ สุวรรณไตรย์
นายพูลสุข แสนโคตร
นางพรศิริ ศรีอระพิมพ์
นางมนชิดา ธารพล
นางสุจิตรา คารัศมี
นางอุนากรณ์ บุ้งทอง
นางบริสุทธิ์ พลวงศ์
นายภานุวัฒน์ ห้วยทราย
นางวรินทร คนเพียร
นายเมตตา นาโสก
นางอุษณี พรมดี
นางพรทิพย์ โพธิ์งาม
นายประสิทธิ์ คลังบุญครอง
นางดารณี กุลวงศ์
นางสาวเทวี คนขยัน
นายธวัชชัย นิลโสม
นายพรศรี รัชอินทร์
นายสมบัติ รูปคม
นายรักสยาม แสนสุข
นายณัฐวุฒิ ห้วยทราย
นางเพ็ญศรี ไชยสีหา
นางลักษมี ทองรอบ
นางศิริทิพย์ รักษาศิลป์
นางนริสรา ขวาของ
นายสมจิต คาผาสุข
นายสมยศ ซาเสน
นายปัญญา นราศรี
นางวัชราภรณ์ ศรีลาศักดิ์
นายดารง ขจรเกษ
นางสาวสุขาวดี แสนโคตร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านป่งโพน
ครู โรงเรียนบ้านป่าหวาย
ครู โรงเรียนบ้านป่าหวาย
ครู โรงเรียนบ้านผึ่งแดด
ครู โรงเรียนบ้านผึ่งแดด
ครู โรงเรียนบ้านผึ่งแดด
ครู โรงเรียนบ้านพรานอ้น
ครู โรงเรียนบ้านไร่
ครู โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
ครู โรงเรียนบ้านสงเปือย
ครู โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย(รอดนุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านหนองน้าเต้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด
ครู โรงเรียนมุกดาลัย
ครู โรงเรียนเมืองใหม่
ครู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)
ครู โรงเรียนบ้านค้อ(บ้านค้อวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2
ครู โรงเรียนบ้านช่ง
ครู โรงเรียนบ้านตูมหวาน
ครู โรงเรียนบ้านนาปุ่ง
ครู โรงเรียนบ้านน้าเที่ยงวันครู 2501
ครู โรงเรียนบ้านม่วง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน
ครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง(ราษฎร์สงเคราะห์)
ครู โรงเรียนชุมชนดอนตาล
ครู โรงเรียนบ้านคาดู่
ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1
ครู โรงเรียนบ้านนาป่ง
ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านนามน
ครู โรงเรียนบ้านนามน
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ชื่อ - สกุล
นายทิฐิ รัตนไชยศิริวัฒน์
นางถนอมศรี ไชยสะอาด
นางจิตติมา อินทะปัญญา
นางกนกวรรณ พิกุลศรี
นางธรรมพร ศรีมุกดา
นายชัยวัฒน์ ซาเสน
นายสมบูรณ์ ดีดวงพันธ์
นางคาพันธ์ บุตรกาล
นายประดิษฐ์ จารุภาค
นางสุทธินี ศรเพชร
นางบุษยมาส คาทอง
นายสุพรรณ มิลิวงศ์
นางทองวรรณ ชัยสุโข
นายประพาส เหง้าเกษ
นางอาภา ชูคันหอม
นางปนัดดา อุคา
นางพิมลทิพย์ แสวงผล
นางราตรี ธยาธรรม
นายไพฑูรย์ เรืองแสน
นางลาพูล บุญลี
นางวิไลวรรณ คามั่น
นางปิ่นแก้ว ขันติยะ
นางสาวสมพร นารีนุช
นายวิทยา โสมรักษ์
นายใบคา มหาอุป
นายชาญชัย แก้วศรีนวม
นายอุระ เกรียงสมร
นายพรรณา อาจวิชัย
นายสมบูรณ์ คนขยัน
นายสุนิตย์ เรืองไชย
นายสารศิลป์ พิกุลทอง
นายนพรัตน์ คนหาญ
นายทันวา จันทร์เต็ม
นางอารีวรรณ คาป้อง
นางเฉลียว คู่กระสังข์
นายธีรบูรณ์ ไชยเพ็ชร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านนายอ
ครู โรงเรียนบ้านนาสะโน
ครู โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
ครู โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
ครู โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ (บ้านด่านยาว)
ครู โรงเรียนบ้านคานางโอก
ครู โรงเรียนบ้านคาบง 1
ครู โรงเรียนบ้านคาพอก 2
ครู โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง
ครู โรงเรียนบ้านน้าเที่ยง 2
ครู โรงเรียนบ้านบะ
ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง
ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1
ครู โรงเรียนบารุงพงศ์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนบารุงพงศ์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านคาพี้
ครู โรงเรียนบ้านบุ่ง
ครู โรงเรียนบ้านแวง
ครู โรงเรียนบ้านหลุบปิ้ง
ครู โรงเรียนบ้านแก้งนาง
ครู โรงเรียนบ้านนาหินกอง
ครู โรงเรียนบ้านนาหินกอง
ครู โรงเรียนบ้านโพนแดง
ครู โรงเรียนบ้านโพนไฮ
ครู โรงเรียนบ้านมะนาว
ครู โรงเรียนบ้านสานแว้
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าดง
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางเพ็ญพิศ คุปติปัทมกุล
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าดง
นางโกมุท เบ้าบาง
ครู โรงเรียนบ้านชะโนด 1
นายวุฒิพงษ์ เดชทิศ
ครู โรงเรียนบ้านชะโนด 1
นายสุวรรณศร กุลสุทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านหว้านน้อย
นางรุ่งทิพย์ พัฒนวงษ์ไชย
ครู โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแม่ฮ่องสอน เขต 1
นายสุภาพ กาวิ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางอรุณี ศรีพันธ์ไพบูลย์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นายสมนึก อินทนนท์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
นายประจวบ แก้วสิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
นายบุญผล ชัยเดช
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนางิ้ว
นายมานพ วรรณภิละ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
นางสาวจิราพร สุวรรณะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ปิง
นายจาเนียร งามสงวน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่นาเติง
นายสมจิตร ใจมณี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
นายบุญเจิด ลิ่มกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใหม่
นายสุเทพ ใจแปง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์
นายชินพันธ์ รัตน์ชุนันต์เดช
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
นางอันธิกา อินทกูล
ครู โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
นางสุจิตรา อรัญภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์
นางทัศนาภรณ์ นะคา
ครู โรงเรียนบ้านแม่ปิง
นางพิทธิดา พรหมรังษี
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
นางอุษณีย์ ชัชวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านหมอแปง
นางจตุพร กวีวัฒน์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
นางวิไลวรรณ คาใส
ครู โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)
นางสาวอุดมพร ไวรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านแม่นาเติง
นางศิโรรัตน์ ใจมูล
ครู โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแม่ฮ่องสอน เขต 2
นายจันทร์ วังกัลยา
นายดิเรก ศรีมาลี
นายจาลอง ศรีสวัสดิ์
นายอักษร พรรณโรจน์
นายทวี มโนรัตน์
นายบุญฤทธิ์ ปันดิษฐ์
นายศรีใจ วงค์คาลือ

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ละ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่เงา
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ที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ - สกุล
นางสุพร นิลประยูร
ครู โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
นายญาณกร แสงสุวรรณ์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
นางมณีวรรณ บุญเรือง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
นางทับทิม ปวนะฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณ
ครู โรงเรียนดอนชัยวิทยา
นางรสรินทร์ ใจนันท์
ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
นายสง่า สิทธิ
ครู โรงเรียนบ้านสบหาร
นางบุญศรี เมืองเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านคะปวง
นางสมปอง แสนวิจิตร
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้าดิบ
นางเทียมจันทร์ ยั่งยืน
ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
นางธีรดา เตชะตา
ครู โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
นางปิยาณี วงศ์บุญ
ครู โรงเรียนบ้านแม่คะตวน
นางบัวจันทร์ ฉัตรตันใจ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

นายกาจัด บุญวิทย์
นางลาใย วงษ์โสภา
นายนิรันดร์ พลเกตุ
นายมนูญกิต ขอสุข
นายศิริชัย หัศจรรย์
นายเดวิช ไศลบาท
นายวิคิด อุ่นตา
นายประภาส ศรีแสน
นายบรรจง ปามุทา
นายประยูร ตั้งจิต
นายนรินทร์ นครวงษ์
นายสาลี นาคสุข
นายอานาจ ทองดีเลิศ
นายอุเทพ มีแก้ว
นางนวลเนตร ราตรีสุข
นางรัตนา สมถะนิรันดร์
นางพรชุลีย์ ไตรยะสุทธิ์
นายสุริยันต์ ศิริโสม
นายพัฒนพงษ์ สิงคิบุตร
นางนภิส ธนุยุทธกุล
นางวรรณิต ตรีแสน

ตำแหน่ง - สังกัด

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสิงห์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุดกุง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาเวียงคาศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์
ผู้อานวยการโรงเรียนมหาชนะชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหมือดขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพลไว
ครู โรงเรียนบ้านขุมเงิน
ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอานวยศิลป์)
ครู โรงเรียนบ้านตับเต่า
ครู โรงเรียนบ้านน้าคาน้อย
ครู โรงเรียนบ้านน้าคาน้อย
ครู โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท
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ที่
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ชื่อ - สกุล
นางภิตินันท์ บุญทศ
นางสาลี ไทยโพธิ์ศรี
นายสุขสันต์ แก้วไวยุทธ
นางศุภกานต์ ศรียุทธ
นายสุรีย์ นิลผาย
นางพิมพร ปิ่นคา
นายบุญเลิศ รัตน์อนันต์
นางพรทิพย์ หางนาค
นางสาเริง สายลวดคา
นายสฤษดิ์ โคตรสมบัติ
นายทองพูล กั้วศรี
นางสุเทศ ประชุมพันธ์
นางเสริมสวย วงษ์ไกร
นายจาเนียร ธิมาชัย
นางวันเพ็ญ ศรีชนะ
นางสุรัชนี ศรีปัญญา
นางวิเศษ องอาจ
นางทองม้วน ท่าโพธิ์
นางสมลักษณ์ ภาพันธ์
นายธรรมนูญ พิลา
นางไสว เม้าคา
นายสมเกียรติ พันธ์ศรี
นางคัชรินทร์นี ฝูงดี
นางจารุณี ขันเงิน
นางประคอง จาปาชุม
นายจิตร วิเศษแก้ว
นางประภาศรี วิเชียรซอย
นางดารณี จันทร์ศิริ
นางอัมพร พรมลี
นางชูศรี บุญประสพ
นางสุทธิรักษ์ บรรลือหาญ
นางจิรานุช บังศรี
นางเรืองอุไร เข็มพันธ์
นางเสงี่ยม เชื้อขาว
นายสวัสดิ์ เขียวโข่ง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
ครู โรงเรียนบ้านคาเม็กหนองนางฟ้า
ครู โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน
ครู โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ
ครู โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ
ครู โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม
ครู โรงเรียนบ้านหนองไร่
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนโรงเรียนบ้านคาแดง)
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนโรงเรียนบ้านคาแดง)
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนโรงเรียนบ้านคาแดง)
ครู โรงเรียนเมืองยโสธร
ครู โรงเรียนเมืองยโสธร
ครู โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจาปา
ครู โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจาปา
ครู โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
ครู โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
ครู โรงเรียนบ้านตาดทอง
ครู โรงเรียนชุมชนนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร)
ครู โรงเรียนชุมชนนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านหนองแฝก
ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ครู โรงเรียนบ้านดอนกลอย
ครู โรงเรียนบ้านดอนกลอย
ครู โรงเรียนบ้านคาน้าสร้าง
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ที่
57
58
59
60
61
62

ชื่อ - สกุล
นายพูลศักดิ์ เวียงแก้ว
นายวิทยา รักศิลป์
นางผ่องศรี สุโพธิ์
นายสนั่น เบ้าทอง
นายเชิด แสงกล้า
นายสุนทร บุญตา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
ครู โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
ครู โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน
ครู โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
ครู โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

63 นางอรุณรัศมี ประดับศรี

ครู โรงเรียนบ้านกุดน้าใสจานบกน้อย

64 นายสมัย ประดับศรี

ครู โรงเรียนบ้านกุดน้าใสจานบกน้อย

65 นายยรรยง สาริพันธ์

ครู โรงเรียนบ้านกุดน้าใสจานบกน้อย

66 นางพรรณี คงบุญวาส

ครู โรงเรียนสหประชาสรรค์

67 นายจานงค์ ศิริบุตร

ครู โรงเรียนบ้านน้าอ้อม

68 นางเยี่ยม อยู่หว้า

ครู โรงเรียนวัดบ้านเปาะ

69 นายชวลิต ประทุมชาติ

ครู โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา

70 นางวรรณใส สิทธิศาสตร์

ครู โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา

71 นางวิลาวรรณ์ บุญเดช

ครู โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

72 นางจรัส ขอสุข

ครู โรงเรียนบ้านดอนขะยอม

73 นายสถิตย์ ศรีบัวบาล

ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

74 นางนิภาภรณ์ คาแพง

ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

75 นางพัชรรินทร์ ดิษยโสธรศิลป์

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกู่จาน

76 นางรฐา แสนสวาสดิ์

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกู่จาน

77 นายบุญชู คงดี

ครู โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ

78 นางจันทร์เพ็ญ เสียงใส

ครู โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ

79 นายพรทิพย์ เสียงใส

ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง

80 นางไพจิตร กลิ่นแก้วนพรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านย่อ

81 นางสมคิด สีทอง

ครู โรงเรียนบ้านคาม่วง

82 นางผ่องศรี เรืองแหล้

ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมน

83 นายทวนไท สุดแสน

ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมน

84 นางอุมากรณ์ ถาวร

ครู โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา

85 นางฐิตินันท์ สว่างแสง

ครู โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา

86 นายพิชัย ศรีโชค

ครู โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503)

87 นางกุสุมา พันธ์ศรี

ครู โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503)

88 นางนจพรรณ ภูมิสะอาด

ครู โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์

89 นายรังษี เหล็กกล้า

ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก

90 นางบุษราคัม มาลัย

ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก

336
ที่
ชื่อ - สกุล
91 นายสมัย อินทานุ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก

92 นายรอยรัตน์ พึ่งกิจ

ครู โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

93 นางนิตยา สาโรง

ครู โรงเรียนบ้านโพนทัน

94 นางรัศมี รักษาพงษ์

ครู โรงเรียนบ้านโพนทัน

95 นางคาพูล วงค์อนันต์

ครู โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก

96 นางผานิตย์ วัฒนาไชย

ครู โรงเรียนบ้านผักบุ้ง

97 นายพิชัย อายุยืน

ครู โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

98 นายประจด พรหมพิทักษ์

ครู โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

99 นางสาวอรนุช ทองสมบัติ

ครู โรงเรียนบ้านดงเจริญ

100 นายนเรศศักดิ์ สีหะวงศ์

ครู โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด

101 นางบุญตาม ใจงาม

ครู โรงเรียนบ้านบากเรือ ดอนเรือ

102 นางพรรณี สมเพาะ

ครู โรงเรียนบ้านบากเรือ ดอนเรือ

103 นางรัติกาล โรมพันธ์

ครู โรงเรียนบ้านบากเรือ ดอนเรือ

104 นายไพโรจน์ สายสุด

ครู โรงเรียนบ้านดงยาง

105 นายธรรมนูญ จันทรสาร

ครู โรงเรียนบ้านดงยาง

106 นางวนิดา ปิยรัตนพันธ์

ครู โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม

107 นายวีระชัย ซ่อนบุญ

ครู โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง

108 นายบุญคง สมภาค

ครู โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์ประชาคม)

109 นายวิฑูรย์ โยธารัตน์

ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว

110 นายอุทิศ สว่างวงศ์

ครู โรงเรียนบ้านบัวขาว

111 นายแสวง ช้อยชด

ครู โรงเรียนบ้านหนองตุ

112 นางเจียมจิตต์ แก้วพลงาม

ครู โรงเรียนบ้านหนองตุ

113 นางธัญญ์วรัตน์ มหาชนะวงษ์

ครู โรงเรียนบ้านพลไว

114 นายโสภา ศรีลาอาจ

ครู โรงเรียนบ้านเปือย

115 นายวิชัย ทอนศรี

ครู โรงเรียนบ้านเปือย

116 นายพรสิทธิ์ สายรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง

117 นายบรรจง อุทก

ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง

118 นายสมชาย นันทะเสน

ครู โรงเรียนบ้านสร้างแป้น

119 นางเกษร สายสวาท

ครู โรงเรียนบ้านสงยาง

120 นายอุชัย สายสวาท

ครู โรงเรียนบ้านสงยาง

121 นางชุติมาพร หายเคราะห์

ครู โรงเรียนบ้านสงยาง

122 นางบุญช่วย ภัยแคล้ว

ครู โรงเรียนบ้านเลียบ

123 นายประมวล จันทร์สมัคร

ครู โรงเรียนบ้านยางกลาง

124 นางอัมพร กาจัดภัย

ครู โรงเรียนบ้านยางเครือ
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ที่
ชื่อ - สกุล
125 นางบังอร แสวงศรี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านยางเครือ

126 นายเริงชัย ตั้งมั่น

ครู โรงเรียนบ้านดงจงอาง

127 นางวีระยา ผิวผ่อง

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา

128 นางธนพร คงขุนทด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายคชาภัฎ จูมผา
นางสาวประยูร เรืองศรี
นางสาวิตรี บุญล้น
นางสาวสุจิตรา ทาลีราช
นายศิริพงษ์ ชมภูคา
นายยุทธพล เวฬุวนารักษ์
นายอภิชัย โพธิ์ตาด
นายบรรลุ ทองใจ
นายสังวรณ์ แสงวงศ์
นายบัณฑิต รักชื่อ
นายถาวร สุวรรณพิมพ์
นายถนอม บรรหาร
นายประดิษฐ เม้าคา
นายธนู ว่องไวตระกูล
นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน
นายสุนทร ป้องโล่ห์
นางประกอบ วรรณวิโรจน์
นางบุญเรียง ผังคี
นางสุรินทร์ บุญอ่อน
นางสาอาง กัสนุกา
นางนิตยา สีทาวงศ์
นางวัฒนา ผุดผ่อง
นายประเศียร วามะลุน
นายโภคทรัพย์ สร้อยจักร
นางทิพวัลย์ สุวรรณมุข
นายศักดิ์ชัย เจียรกุล
นายเทียน คุณุ
นายเชิดศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว
นายอนุชาติ นามนนท์
นางสุวรัตน์ วันธานี

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุดแห่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงยาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนหาด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาเวียง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาสร้างช้าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโสกน้าขาว
ครู โรงเรียนกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์
ครู โรงเรียนกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าตาแย
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าตาแย
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าตาแย
ครู โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง
ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง
ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง
ครู โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านคาน้าสร้าง
ครู โรงเรียนบ้านคาน้าสร้าง
ครู โรงเรียนบ้านโนนประทาย
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ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ชื่อ - สกุล
นายเฉลิม วันธานี
นายพัฒนกิจ สมบัติหล้า
นายสมเดช รากทอง
นายเชิดศักดิ์ เมืองแวง
นางประภา กองศรีมา
นางพวงพันธ์ ชาบุตรชิน
นางเยือกเย็น สมภักดี
นางเกษร บานชล
นายกุศล มาสขาว
นางยศสา สนิท
นายบุญลับ สร้อยวิเชียร
นางสุภาวดี สร้อยวิเชียร
นายสมร ศรีวิบูลย์
นางเสาวภา วิสัย
นางละมัย ภารสาเร็จ
นางประนอม จิตรมาส
นางเพชรธีรา สว่างวงศ์
นางณัตฐิณีภรณ์ ทานะเวช
นางเงินตรา ยาวะโนภาส
นายสุวัชร์ สีหานาท
นายสงวน สามารถกุล
นางเบญจวรรณ สีใสลา
นางรัตนาภรณ์ ภวะวิจารณ์
นายสายยนต์ มูลสาร
นายเสริฐ เรียงลิลา
นายโควิน คิดเข่ม
นายวิสัย ขันแก้ว
นายสมบัติ ประธาน
นายถวาย ขันเงิน
นางพัชรี กัลยา
นายยิ่ง พิจารณ์
นางจินดา ม่วงมา
นายประคอง วามะลุน
นางวันเพ็ญ พระสุพรรณ
นางอัมไพร บุญประกอบ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านโนนประทาย
ครู โรงเรียนบ้านโนนประทาย
ครู โรงเรียนบ้านคาผักหนาม
ครู โรงเรียนบ้านคาผักหนาม
ครู โรงเรียนบ้านคาผักหนาม
ครู โรงเรียนบ้านโพดินแดง
ครู โรงเรียนบ้านโพนดินแดง
ครู โรงเรียนบ้านดงสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านกุดแดง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย
ครู โรงเรียนบ้านผักกะย่า
ครู โรงเรียนบ้านผักกะย่า
ครู โรงเรียนบ้านผักกะย่า
ครู โรงเรียนบ้านสุขเกษม
ครู โรงเรียนบ้านสุขเกษม
ครู โรงเรียนบ้านสุขเกษม
ครู โรงเรียนบ้านโพนงาม
ครู โรงเรียนบ้านโพนงาม
ครู โรงเรียนบ้านโคกศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองหมี
ครู โรงเรียนบ้านเตาไห
ครู โรงเรียนบ้านเตาไห
ครู โรงเรียนบ้านเตาไห
ครู โรงเรียนบ้านหนองบาก
ครู โรงเรียนบ้านเชียงเครือคาสร้างบ่อ
ครู โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
ครู โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
ครู โรงเรียนบ้านโพธิญาณ
ครู โรงเรียนบ้านโพธิญาณ
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
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ที่
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ชื่อ - สกุล
นางอุไร มุทุกันต์
นายเกียรติศักดิ์ อินอ่อน
นางวชิราภรณ์ สัตย์ซื่อ
นางพรรณวิไล บุรีศรี
นางปารวี วายโสกา
นางพูลทรัพย์ มหาชัย
นายประมวล โพธิ์พาด
นางวิไลวรรณ ผิวคาสิงห์
นายเล้ง สร้อยแก้ว
นางวิไลลักษณ์ สายศิริวัธน์
นางนิธาดา สายสุข
นายโชติกวัฒน์ หม่องคามี
นางเอื้อมเดือน บุญยศ
นายสมบัติ บุบผาดา
นายสุริยัน หนองสุธรรม
นายประยงค์ ไชยสุทธิ์
นางรพีพรรณ วาริกุด
นายภักดี มูลหลวง
นางสาววิภาดา จันทะมาลา
นางทัศนีย์ มุสิกวัน
นายวิทยา บุญลักษณ์
นางทิพย์วรรณ เมืองพิล
นางมะลิ อาจวิชัย
นางเพ็ญศรี บุญสงค์
นายสมบูรณ์ พิมพ์สิงห์
จ่าสิบตรีกวีศักดิ์ ห้องแซง
นายประจักษ์ สุพล
นายสุนทร กาวัลย์
นางจาเนียร แก้วหาญ
นางรจนี เสนสร
นายสมคิด ทุมจันทร์
นางประชิด ประนาโค
นางวราภรณ์ ไชยบุศย์
นายกมล ชื่นตา
นางราพึง ลูกบัว

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสาโรง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านโคกนาโก
ครู โรงเรียนบ้านนาจาน
ครู โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้ายแยประชาสรรค์
ครู โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ครู โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
ครู โรงเรียนบ้านหนองแคน
ครู โรงเรียนบ้านหนองเลิงคา
ครู โรงเรียนบ้านบุ่งค้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
ครู โรงเรียนบ้านกุดแห่
ครู โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง
ครู โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
ครู โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านห้องแซง
ครู โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคา
ครู โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคา
ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง
ครู โรงเรียนบ้านป่าชาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองบึง
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
ครู โรงเรียนบ้านสมสะอาด
ครู โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
ครู โรงเรียนบ้านาโป่ง
ครู โรงเรียนบ้านาโป่ง
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ที่
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางนุจรินทร์ ศรีวะรมย์
ครู โรงเรียนบ้านดู่ลาด
นางจันทร์เพ็ญ วรรณา
ครู โรงเรียนบ้านดู่ลาด
นายบุญมี แก่งจาปา
ครู โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
นางพุทธชาติ สูงแข็ง
ครู โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
นางราไพ ป้องศรี
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางคุรุราษฎร์ศึกษา
นางอุไรวรรณ คัมภ์ทวี
ครู โรงเรียนบ้านคาครตา
นายสังเวียร ธิมาชัย
ครู โรงเรียนบ้านคาครตา
นางสาวสุภาพร วรรณเชษฐ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม
นางสุกัญญา ทองใบ
ครู โรงเรียนบ้านนาเวียง
นายสุรพงษ์ พรมเสนา
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
นางดวงจันทร์ ธาระรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านบะคอม
นายอดุลเดช ผิวคาสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143
นางสุพร ยอดตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
นางอุษณีย์ เวชกามา
ครู โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
นายวินัย อุไรวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย
นายประสาท จันทวี
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย
นายทวนทอง เอกทวีกูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
นางวิภาวรรณ สุขสงสาร
ครู โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคาไผ่ใต้
นางวรรณภา วิริยะพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคาไผ่ใต้
นายทวี ปุยวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคาไผ่ใต้
นายศรศักดิ์ มหาชนะวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ
นางประดี สีมันตะ
ครู โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
นางจันทร์เพ็ญ เจริญวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านสมสะอาด
นายบุญมี ศรีวะโสภา
ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1
นางระวิวรรณ ธรรมสะโร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางวรรณี เสือสิงห์
ผู้อานวยการโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล)
นายสุบรรณ์ พละพึง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบุดี
นายอุสมาน เบ็นอับดุลเลาะห์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพงยือไร
นายสมาน หงะหงอ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบันนังบูโย
นายสุรศักดิ์ แซ่ด่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
นางจิรภรณ์ รัตตกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บ้านบาโงยบาแด)
นายอุดมศักดิ์ จุนโท
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชมพูสถิต
นายมูฮามัดมาร์ซูกี ยีเฮง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ 175
นางกุหลาบ พรหมศรี
ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา
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ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อ - สกุล
นางสินกรณ์อร สุธาพงศ์อมร
นางวาริน ประดับเพชรรัตน์
นางจันทร์ทิพย์ อัชฌารัศมิ์
นางอาไพ มะสง
นางจินดา วรรัตนานุรักษ์
นางเรณู คลังจันทร์
นางเรณิการ์ สกาวรติกุล
นางดรุณี โรจนสุวรรณ
นายอดินันท์ ตุรงค์โกวิท
นายการิง สะแอ
นางรุหะณี หะยีสะมะแอ
นายกมล บุญแพทย์
นางปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์
นางบุญมา หนูยิ้ม
นางเสาวณิต วัฒนกุล
นางสาวสิริภา โกวิทวิกรัย
นางเสาวณีย์ โชคจุฬางญ์กูร
นายโนรดิง บูสะมัน
นางชมพูนุท เกษตรสุนทร
นายอับดุล เบ็ญลาเซ็ง
นายสุรินทร์ อินทรสกุล
นายวิจิตร ยัญญางกูร
นางอารีย์ หลักทรัพย์
นายต่วนมะกูซี ลอจิ
นายอับดุลฆอณีย์ อาลีกา
นางเอกลักษณ์ แก้วคง
นางสาวสุจินต์ อารีบาบัด
นายประกอบ ปันสรณะ
นางรอกีเยาะ เจะเตะ
นางปาหนัน คุณารักษ์
นางสุธาสินี แวหะมะ
นางยารีย๊ะ โซ๊ะสะอิ
นางพัชราภรณ์ สะเตาะ
นางรัชนี อาสาบาโง
นายอาแซ วาโด

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านพงยือไร
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
ครู โรงเรียนวัดลาพะยา"มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"
ครู โรงเรียนวัดลาใหม่
ครู โรงเรียนบ้านพร่อน
ครู โรงเรียนบ้านสะเอะใน
ครู โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
ครู โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านยะลา
ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา
ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา
ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
ครู โรงเรียนวัดหน้าถ้า (พุทธไสยานุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านบันนังลูวา
ครู โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
ครู โรงเรียนวัดลาพะยา"มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"
ครู โรงเรียนบ้านตลาดลาใหม่
ครู โรงเรียนบ้านจาหนัน
ครู โรงเรียนบ้านจาหนัน
ครู โรงเรียนบ้านคูวอ
ครู โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
ครู โรงเรียนบ้านเจาะบือแม
ครู โรงเรียนบ้านพรุ
ครู โรงเรียนบ้านบือยอง
ครู โรงเรียนบ้านบาโงย
ครู โรงเรียนพัฒนาบาลอ
ครู โรงเรียนบ้านไม้แก่น
ครู โรงเรียนบ้านกาลูปัง
ครู โรงเรียนบ้านเกะรอ

342
ที่
46
47
48
49

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางเจนจิรา คณาคหปตานี
ครู โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
นายดอรอแม จะซอ
ครู โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
นางอุษนันธ์ หะยีตาเฮ
ครู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
นางสนทรา ขันทบัลลัง
ครู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นายอนุมัติ มะรือสะ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางเพ็ญ ชูพงศ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นายศรัทธา ห้องทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองน้าใส
นายสุทิน พรหมเพ็ชร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบาละ
นายพิเชษฐ์ จิตรประสิทธิ์พร
ผู้อานวยการโรงเรียนเขื่อนบางลาง
นายอนุรักษ์ นิแซ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
นางปฐมพร ล่องเซ่ง
ครู โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
นางดรุณี ดะเซ็ง
ครู โรงเรียนท่าละมัย
นางวนิดา วิบูลย์พันธ์
ครู โรงเรียนเขื่อนบางลาง
นางสุวดี ชนะสุมน
ครู โรงเรียนบ้านทานบ
นางเจะรอเมาะ ละมุล
ครู โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)
นายนพดล ไชยมิกัน
ครู โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง
นางธัญญา ไชยมิกัน
ครู โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง
นายสุนิตย์ ลิ่มสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง
นางสาวนิภาพร ยะริง
ครู โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว
นางวรรณี ศรีสุข
ครู โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน
นายวิทยา เงินนาค
ครู โรงเรียนบ้านกาตอง
นางเกษรา นิฮะ
ครู โรงเรียนบ้านปาแดรู
นายอาภรณ์ ชูชื่น
ครู โรงเรียนบ้านตันหยง
นางกนกลักษณ์ เพชรคูหา
ครู โรงเรียนบ้านเจาะตาแม
นางสีตียะแลขอ รอยิง
ครู โรงเรียนบ้านปะแต
นายมูฮามัด บิลหะยีอาบูบากา
ครู โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
นายการิม สะแอ
ครู โรงเรียนผดุงศีลวิทยา
นางหยาดอรุณ ไชยฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านทานบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
นายโกมุท รุยอ่อน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางนริสา ณ ปัตตานี
ครู โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ
นางจงจิตต์ อินทจักร
ครู โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
นางพาธินี ลิ่มสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน
นางสุพัตรา ทองพูล
ครู โรงเรียนบ้านธารน้าทิพย์
นางนฤมล เบ็ญญามา
ครู โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)
นางศิวพร ศรีสวัสดิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์)

1
2
3
4
5
6
7
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ที่
8
9
10
11

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายมะรอฮิง เจ๊ะม๊ะ
ครู โรงเรียนบ้านมาลา
นางอมร ไชยเทพ
ครู โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
นางดาราฉาย อรชร
ครู โรงเรียนบ้านจุโป
นายสุพจน์ ศิริมัญจา
ครู โรงเรียนบ้านจุโป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางเบญจพร สุทธิประภา
นายไพบูลย์ อินทร์งาม
นายทศพล ศีรษะภูมิ
นางกัญจนพร ประมูปถัมภ์
นายวัชรา รัฐถาวร
นายชาญวิทย์ พิมพิรัตน์
นายสมัย ไชยพิศ
นางสุดสงวน ทวีแสง
นายธงชัย พุทธมอญ
นายอุทัย พันธะไชย
นายวรรณชัย มาตย์วิเศษ
นายสุริยะ บุญสิลา
นายทวี คิมหันตา
นายวรพจน์ ปราบสิทธิ์
นายสาเร็จ ไชยเสริม
นายทวีศักดิ์ จันทะคัต
นายสมดี ภูมิเย็น
นายบุญทวี อนันทวรรณ
นายนเรศร์ สังฆะพิลา
นายสุนทร ดวงวงษา
นายวิจิตร ทวีนันท์
นายเสงี่ยม เชื้อลิ้นฟ้า
นายเด่นศักดิ์ อิงอาจ
นายวิชัย ขจรมณี
นายบุญศิลป สีทามา
นายอุทัย โคตรโยธา
นางนวนประภัสสร์ สุทธิไชยา
นายทวี บุญคุ้ม
นางปิยรัศมิ์พร สุขกวี
นายสง่า ชัยพิมล

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่ายาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโนนสาราญ (ประชาสามัคคี)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามพิทยา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าใสเที่ยมแข้
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย
ผู้อานวยการโรงเรียนเวฬุวันวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเบิด
ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์
ผู้อานวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนโนนสีดาวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขือง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพลับพลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านซองแมว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
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ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ชื่อ - สกุล
นางรุศดา พารานะที
นางสมจิต ลาน้าเที่ยง
นางธนวรรณ บูรณปัทมะ
นางอรทัย เดชโยธิน
นางเฟื่องฟ้า ภักดีเหลา
นางเสาวนีย์ สุริยาประภา
นายไพยนต์ พลศรีเมือง
นางเต็มเดือน สุวรรณพันธุ์
นางพวงเพชร อนันต์ภัทรชัย
นายถาวร จันทร์ขอนแก่น
นางเกศนี ธรรมวิเศษ
นางจันทรา คุณารักษ์
นางทับทิม สว่างขจร
นางอุทัยวรรณ อนุพันธ์
นางบานชื่น ผลากอง
นางทัศนีย์ มาตชัยเคน
นางนวลศรี ใจหาญ
นางบริบูรณ์ เครือน้าคา
นางเทียมจันทร์ ลุกลาม
นางนิตยา คาสีแก้ว
นางธนิดา สังฆะมณี
นางสุกัลยา นิวาสวงษ์
นางอมรา มนปราณีต
นางทิพาพร สีบุดดี
นางเจียมจิต สีลาดเลา
นางมะลิวัลย์ โพธิ์ภักดี
นางดวงมาลา มาตย์วิเศษ
นางบัวพันธ์ ไชยพร
นางสว่างจิตร อาษา
นางมณี พิมแพนไชย
นางเกษร อัครบาล
นางฉันทลักษณ์ ศรีจานงค์
นายถิรพล จันทรวารี
นางบุษยา วรรณธานี
นางนุชนภางค์ ประชานันท์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนบ้านเปลือย (สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
ครู โรงเรียนบ้านรอบเมือง (คุรุรัฐประชานุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนบ้านโนนรัง
ครู โรงเรียนบ้านค้อ
ครู โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล (สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล (สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
ครู โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม
ครู โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
ครู โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว
ครู โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย (คุรุรัฐประชาสามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านสงเปลือย (ประชาราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนวัดโนนสาราญ (ประชาสามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านกอกนายูง (คุรุราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านกอกนายูง (คุรุราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์)
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ที่
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ชื่อ - สกุล
นายประทิน โคตา
นางนิตยาพร ไกรเสน
นายพิทยา ผดุงกิจ
นางมาลินี ผดุงกิจ
นางสาวปุญญารัสมิ์ ดามงคล
นายสมศักดิ์ สิงห์ยะบุศย์
นางประภาวรรณ เจริญศิลป์
นางจาปี ยิ่งกาแหง
นายบุญศรี แสงงาม
นางทองเคี่ยม อุดมถิ่น
นางสาวผดุงพร ขันศรีมนต์
นายพณมศิลป์ พันสลาบขวา
นายวีระ เฉวียงวาศ
นางศรีสวรรค์ ทิพย์สุวรรณ
นางกนกวรรณ อิงคประเสริฐ
นายอุทัย วันโพนทอง
นางสิริญา ภักดีสุวรรณ
นางอรนุช วิลัยพิศ
นายประเทือง ชานิกาจร
นายเวทย์ ภักดีสุวรรณ
นางบุญสวน สังฆะมณี
นางณปภัช พรมเวียง
นางละมุล กาเนิดพรม
นางอภิสรา วิเชียรศรี
นางตติยา ทองมา
นางสง่า วงศ์เพชรชารัต
นายศรัณยู ขวาป้องใต้
นางจินดา เตยขาว
นายสว่าง แก้วประสิทธิ์
นายสุวรรณ แสงภารา
นางปฏิมาภรณ์ ปะจะตัง
นางสาวสารวย พลอ่อนสา
นายฤทธิรณ จุปะมะตัง
นายอานวย สารจันทร์
นางสาวพูลสุข นันตะเวช

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามพิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามพิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามพิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
ครู โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านโนนแท่น
ครู โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์)
ครู โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์)
ครู โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์)
ครู โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์)
ครู โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์)
ครู โรงเรียนบ้านปอภาร (ปอภารราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านปอภาร (ปอภารราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านปอภาร (ปอภารราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง
ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
ครู โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ครู โรงเรียนบ้านไม้ล่าว (คุรุราษฎร์พัฒนา)
ครู โรงเรียนบ้านน้าใสเที่ยมแข้
ครู โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
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ที่
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

ชื่อ - สกุล
นายวีระพล พิมพ์วงค์
นายประหยัด ผดุงเวียง
นายเรืองศักดิ์ หงษ์ทะนี
นายสุวภัทร์ ทัพซ้าย
นางเพ็ญศรี คาภูเมือง
นางสมพิศ จันทร์ศรี
นางวิรชา วินทะไชย์
นางพิกุล ปาโส
นางทองใบ กองพิธี
นางนิตยา ศักดิ์คาดวง
นายสัมฤทธิ์ ทีโย
นายอานวย สุวรรณ์
นางรัตนา วรรณภูงา
นางจิราพร รัตนพลที
นายถาวร ปาชนะ
นายสมศักดิ์ ฤทธิรณ
นายสมทรง ก้านจักร
นางรุจิกร โหรี
นางอนุสยา ไชยชิต
นายทองพูน ศรีกระทุ่ม
นางอุไร บุตรสาธรรม
นางกาญจนา สุนทะวงศ์
นางบังอร พลโยราช
นายสิทธิพงษ์ เสณีแสนเสนา
นายบุญจันทร์ พรหมบุตร
นางสาวจันทร์งาม วงศ์นุกูล
นางโสภา จตุรัส
นางพรพรรณ ศรีม่วง
นางวรรณเพ็ญ สวัสดิ์เอื้อ
นางสุภีร์ คาหอม
นางสมสง่า เวียงสิมา
นายสมบัติ ปุรณะ
นางสุภาพ พุดมี
นายผจญ โกมาลย์
นางบุญญาพร อินทรสมบัติ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนรัฐทวิคาม
ครู โรงเรียนรัฐทวิคาม
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านงูเหลือม
ครู โรงเรียนบ้านงูเหลือม
ครู โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกมอน
ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง
ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง
ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง
ครู โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านหัวนาคา
ครู โรงเรียนบ้านอีโคตร (สามัคคีราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนสหคามวิทยาคาร
ครู โรงเรียนสหคามวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านดอนแคน
ครู โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านสวนมอญ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านดู่น้อย
ครู โรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย
ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
ครู โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
ครู โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่
ครู โรงเรียนบ้านมะอึ
ครู โรงเรียนบ้านมะอึ
ครู โรงเรียนบ้านมะอึ
ครู โรงเรียนบ้านธวัชบุรี
ครู โรงเรียนบ้านขาม
ครู โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
ครู โรงเรียนไพศาลวิทยาคม
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ที่
ชื่อ - สกุล
136 นายนพดล หาหอม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนไพศาลวิทยาคม

137 นางปิยวัณย์ ชินอ่อน

ครู โรงเรียนไพศาลวิทยาคม

138 นางโสภา ศรีนาคา

ครู โรงเรียนนาคาเจริญวิทย์

139 นางนวลจันทร์ วิเศษ

ครู โรงเรียนบ้านคางฮุง

140 นางอรุณศรี สุวรรณ

ครู โรงเรียนบ้านไก่ป่า

141 นายชยกร พันธภิบาล

ครู โรงเรียนบ้านดอนชัย

142 นางกฤติมา พันธภิบาล

ครู โรงเรียนบ้านดอนชัย

143 นางประชงจิตร์ พนมพงศ์

ครู โรงเรียนเวฬุวันวิทยา

144 นายไพรัตน์ ศรีโซ้ง

ครู โรงเรียนบ้านราชธานี

145 นางสุวรรณี พวงศรี

ครู โรงเรียนบ้านอีหมุน

146 นางกุลวดี สง่างาม

ครู โรงเรียนบ้านอีหมุน

147 นางวัลลภา ศรีอนุกูล

ครู โรงเรียนบ้านหนองเบิด

148 นางวิไลวรรณ ทะกันจร

ครู โรงเรียนบ้านหนองช้าง

149 นางศิริพร ไกยสวน

ครู โรงเรียนบ้านหนองต่าย

150 นางสารวย บุญประชุม

ครู โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ

151 นางสาววรรณี ศรีสุราช

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บารุง)

152 นางจันทิมา พานอนันต์

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บารุง)

153 นายวิระ สุขวันดี

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บารุง)

154 นางศิริกนก สุวรรณธาดา

ครู โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน

155 นายศุภชาติ บุตรมารศรี

ครู โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์

156 สิบเอกทรงพล ศรีภักดี

ครู โรงเรียนบ้านโสกเชือก

157 นางวราพร ปริโย

ครู โรงเรียนบ้านโสกเชือก

158 นางทองปาน สายวร

ครู โรงเรียนบ้านโสกเชือก

159 นางพวงแก้ว กองพอด

ครู โรงเรียนบ้านโสกเชือก

160 นางวีณา ยิ่งยง

ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา

161 นายธงชัย พันตา

ครู โรงเรียนโนนสีดาวิทยา

162 นายพงษ์สุวรรณ ผาลิกา

ครู โรงเรียนบ้านแคน

163 นางอุไร วุฒิสาร

ครู โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว (เหล่างิ้ววิทยานุกูล)

164 นางพัชรี น้อมระวี

ครู โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว (เหล่างิ้ววิทยานุกูล)

165 นางกิ่งแก้ว บุปผสอน

ครู โรงเรียนบ้านหนองเข็ง

166 นางเพ็ญศรี เกตุแสนวงศ์

ครู โรงเรียนวัดบ้านแพง (จตุคามวิทยา)

167 นางวรัชยา สมประเสริฐศรี

ครู โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ

168 นางทองหลาง จันทร์นี

ครู โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ

348
ที่
ชื่อ - สกุล
169 นางกมลรัตน์ อินจาปา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนดินดาบัวรองวิทยา

170 นางพันณี นรทีทาน

ครู โรงเรียนบ้านคุยค้อ (บัณฑิตประชาสรรค์)

171 นางทองนัด แก้วปัญญา

ครู โรงเรียนดงยางสะแบง

172 นางสมจิตร เวียงสมุทร์

ครู โรงเรียนบ้านพยอม

173 นางบานชื่น โคตรุฉิน

ครู โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี

174 นางสาวสมประสงค์ แสนสวาท

ครู โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี

175 นางเพียร แฝงภูงา

ครู โรงเรียนหัวนางามวิทยา

176 นายธงชัย สิทธิปัญญาพันธ์

ครู โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย

177 นางสาลี ประสาร

ครู โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย

178 นายจาเนียร โคตรมุงคุณ

ครู โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค

179 นางอนรรฆอร ดีสงคราม

ครู โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล)

180 นายเขียน พลประถม

ครู โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์

181 นางหนูทิพย์ บุตรคาโชติ

ครู โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา

182 นางเจียรพรรณ พละรังสี

ครู โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า

183 นายสุรชัย ภูมิผักแว่น

ครู โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า

184 นางราตรี พลเยี่ยม

ครู โรงเรียนบ้านดอนแดง

185 นางสุกัลยา ฤทธิชัย

ครู โรงเรียนบ้านธาตุประทับ

186 นางพลอย วิสุงเร

ครู โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)

187 นางประพิส พันธะไชย

ครู โรงเรียนบ้านหมูม้น

188 นางระวิวรรณ สหัสนา

ครู โรงเรียนบ้านหมูม้น

189 นายสุเมธ ชมภูวิเศษ

ครู โรงเรียนบ้านหมูม้น

190 นางนิภาพรรณ จันทะชานิ

ครู โรงเรียนบ้านเขือง

191 นายวิบูลย์ ปัดโต

ครู โรงเรียนบ้านหนองแก่ง

192 นางกรรณิกา ทวีนันท์

ครู โรงเรียนบ้านเกษมสุข

193 นางพรพรรณ โสภาพล

ครู โรงเรียนบ้านเกษมสุข

194 นางวราณี ขุราษี

ครู โรงเรียนบ้านพลับพลา

195 นายรัฐวิทย์ ขุราษี

ครู โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร

196 นางศุภลักษณ์ อรรคคา

ครู โรงเรียนบ้านจาน

197 นางมยุรี แก้วตา

ครู โรงเรียนบ้านหวายน้อย

198 นายศักดิ์ชัย สุวภาพ

ครู โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา

199 นางนวลจันทร์ ชะยุมาตร์

ครู โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง

200 นายอุทัย วงศ์ชัย

ครู โรงเรียนบ้านเทอดไทย

201 นายประวิทย์ ปาณีนิจ

ครู โรงเรียนบ้านซองแมว
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ชื่อ - สกุล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2

1 นายสิทธิชัย จันทะบุดศรี
2 นายสุวิทย์ สุนทร
3 นายสุพรรณ โฮมประเสริฐ
4 นายเพชร สุ่มมาตย์
5 นายชัยรัตน์ ชลาชัย
6 นายณรงค์ ชัยปฏิวัติ
7 นายสีดา บุตรนาแพง
8 นายทรงจิต สมุทรเขต
9 นายวิมล แสงหัวช้าง
10 นายภาสกรณ์ ปัญญาหาญ
11 นางพิศมัย สอนลา
12 นายบุญสวน คาดี
13 นายจีรพงษ์ วงษ์สามารถ
14 นายสมเกียรติ อามะเหียะ
15 นายเสถียร หล้าแหล่ง
16 นายสายทอง บุดดี
17 นายคุณาวุฒิ เขวาลาธาร
18 นายวิเชียร บุตรบุญชู
19 นายไพบูลย์ พันธ์หนองหว้า
20 นายพูลทรัพย์ มานะดี
21 นายบุญธรรม เหล่าบ้านเหนือ
22 นายพิทักษ์ บัวแสงใส
23 นายเหรียญทอง ท้าวมา
24 นายทรงวุฒิ พงษ์พิทักษ์
25 นางสุรัตน์ มะลีจันทร์
26 นายมณี หัสจรรย์
27 นางบรรลุ คูเมือง
28 นายอุดม จุลศรี
29 นายวีระ ชาติท่าค้อ
30 นางหนูทิพย์ คล้ายหนองสรวง
31 นายสมปอง เวียงนนท์
32 นางบุญเก็ง กาสิงห์
33 นายสมชาติ ชุมพล
34 นางดวงจันทร์ พิเนตร

ตำแหน่ง - สังกัด

ผู้อานวยการโรงเรียนจตุรคามพัฒนา
ผู้อานวยการโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อาเภอปทุมรัตต์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อาเภออาจสามารถ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขวาหรดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแขม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวารีสีสุก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหว่านไฟ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหินกอง
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองอาจสามารถ
ผู้อานวยการโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเป้า
ครู โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
ครู โรงเรียนคาไฮสาโรงวิทยาคาร
ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี
ครู โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
ครู โรงเรียนชีโนวาทธารง
ครู โรงเรียนชีโหล่นวิทยา
ครู โรงเรียนชีโหล่นวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านผา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านผา
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36
37
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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ชื่อ - สกุล
นายคาสิงห์ แสงเสดาะ
นายสมพงษ์ โพธิสาขา
นางเสาวณีย์ พูลลาภ
นางพรทิพย์ จุปะมะตัง
นายเสรี เปจะยัง
นางสมจิตร์ พรมสุทธิ
นายสาราญ บุญกลอย
นายอัมพร วินทะไชย
นายถาวร ผดุงศรี
นายสุทัศน์ เกษตรสินธุ์
นายดอน โพธิ์สูง
นางทองมาก คาหมอน
นายสารวล ภูหินกอง
นางสาเนียง ไชยยงค์
นางขันทอง โพธิคลัง
นางเสาวนีย์ ถวิลไพร
นายโอภาส ดีพลงาม
นายสุวรรณ สอนสนาม
นางประกอบแก้ว สอนสนาม
นางนวลสอาด พิมทา
นายพรมมา ผดุงรัตน์
นายถาวร วรรณสุทธิ์
นายวิสิทธิ์ รักษาชาติ
นางลมุล จงคูณกลาง
นางสุภาพ วรวงศ์
นางสุดใจ ชื่นอารมณ์
นางเยาวลักษณ์ จันทร์ขอนแก่น
นางสุลัย อาจพรม
นางอนงค์ นูเร
นายสุพรรณ มุณีชัย
นางมานิต ทวยหาญ
นางหนูจันทร์ นนทะภา
นายถาวร แจ้งสนาม
นางรสริน อินทะนิน
นายอาคา แสงงาม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
ครู โรงเรียนดงเกลือวิทยา
ครู โรงเรียนดงเกลือวิทยา
ครู โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา
ครู โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
ครู โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
ครู โรงเรียนดอนเสาโฮง (นิคมวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
ครู โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
ครู โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
ครู โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
ครู โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
ครู โรงเรียนไตรคามสามัคคี
ครู โรงเรียนไตรคามสามัคคี
ครู โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
ครู โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
ครู โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
ครู โรงเรียนน้าคาใหญ่วิทยา
ครู โรงเรียนน้าคาใหญ่วิทยา
ครู โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง
ครู โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกุดน้าใส(ผดุงวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
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100
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104

ชื่อ - สกุล
นางหนูแก้ว ไชยรัตน์
นางอภิญญา ธุระพันธ์
นางสาลี จันทร์ดา
นายสมจิต หงส์พิพิธ
นางสาลี ลือจันดา
นางสุพิน ศรีสมบัติ
นายสุพิษ อิ่มทรัพย์
นายอาทิตย์ วงศ์น้าคา
นายวิทยา จุ่นหัวโทน
นายประทัย นัดที
นางสาวหนูเปลี่ยน โต่นวุธ
นางมนิสรา สายสุด
นายอัมพร สายสุด
นายนิคม บุตรโชติ
นางทานอง เมาะลาษี
นายสุเทพ พวงไธสง
นางคานาง แสนสุโพธิ์
นางราตรี พนมใส
นายสมัย มีมา
นางสุภาภรณ์ หอมฟุ้ง
นายชานาญ สุขขา
นายบุญถัน เทียมจันทร์
นายสาราญ ประทุมทอง
นางเกตน์กนก คาพะไม
นางละมัย ชาระมาตย์
นางเจริญ อุทุมพร
นายนิวัฒน์ ขว้างระหัส
นางไสว ด่านซ้าย
นางภันฑิลา มณีวรรณ
นางหนูจิตร ภูทัดฝน
นางอภิญญา ปึ่งพรม
นายสัจชุกร สายบุญมี
นายนิคม วิลาฬ
นายจันทร์ โนมะยา
นายสรรชัย ลักษณะงาม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านข่อย
ครู โรงเรียนบ้านข่อย
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
ครู โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านแขม
ครู โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ครู โรงเรียนบ้านโคกสาโรง
ครู โรงเรียนบ้านงูเหลือม
ครู โรงเรียนบ้านจานใต้
ครู โรงเรียนบ้านจานใต้
ครู โรงเรียนบ้านจานใต้
ครู โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
ครู โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านดงช้าง
ครู โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก
ครู โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก
ครู โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก
ครู โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ
ครู โรงเรียนบ้านดอนขาม
ครู โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
ครู โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี
ครู โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี

352
ที่
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

ชื่อ - สกุล
นางบวร ชมทอง
นางรินรดา สุภิรักษ์
นางปราณี สุขประเสริฐ
นายสมเกียรติ ศิลาเหลือง
นางวัจนาพร อธิมัง
นายสุพล หารคา
นางกุณฑล นนทมา
นางแสงอรุณ ศรีวงษ์กลาง
นางพจนาพร ศรีชนะ
นางประภัสสร ไหวดี
นายมั่นคง ไชยแสน
นายศราวุฒิ โต่นวุธ
นางศิริพร จันทะเลิศ
นายลายอง คาหมอน
นายวรยศ อินทรวรศิลป์
นางละออง สมทรัพย์
นางรัชนี หลักคา
นายสุรวิทย์ จงใจจิต
นางนิ่ม แสนบุญเรือง
นายพิทยา ศรีวิเศษ
นางนงคราญ พารา
นางบรรทม โทนหงสา
นายบุญเส็ง พลละคร
นางประภัสสร โพธิ์เคน
นายทองยศ เพ็งวิชัย
นางจันที ศรีแก้ว
นางจันทรา วงษ์วาสน์
นายไพจิตร วงษ์วาสน์
นางสายใจ นามทะจันทร์
นางอมร สร้อยเสนา
นางสมพักตร อินทร์โท่โล่
นายอมร ใสสูงเนิน
นางจันทนา น้อยแสง
นางเย็นจิต ศรีประเสริฐ
นางสุภาณี ตรีเดช

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านนกเหาะ
ครู โรงเรียนบ้านนา
ครู โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง
ครู โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านน้าคา อาเภอปทุมรัตต์
ครู โรงเรียนบ้านน้าคาน้อย
ครู โรงเรียนบ้านน้าอ้อม
ครู โรงเรียนบ้านโนนจาน อาเภอปทุมรัตต์
ครู โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้
ครู โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด
ครู โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด
ครู โรงเรียนบ้านป่ายาง
ครู โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์
ครู โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์
ครู โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย อาเภอปทุมรัตต์
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย อาเภอปทุมรัตต์
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้
ครู โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้
ครู โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้
ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง อาเภอปทุมรัตต์
ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง อาเภอโพนทราย
ครู โรงเรียนบ้านโพนสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านโพนสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านโพนสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านโพนสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านโพนสะอาด

353
ที่
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

ชื่อ - สกุล
นางแววมณี เจริญสุข
นายจักรพงษ์ วังลาด
นางกิ่งแก้ว ชานาญจันทร์
นายทรงวุฒิ สารรัตน์
นางศิรินารถ วงศ์ขุมเงิน
นางหนูจวน บุญผาสุก
นางบุญชู ภูครองตา
นางนวลใย อินทะชัย
นายบวร โพธิ์สุพรรณ์
นายสัญญา สากระจาย
นางอ้อยทิพย์ มิรัตนไพร
นางสุภัทรา ชารีดา
นางสุภิญญา นนท์อ่อน
นางอรพินธ์ ภูนาใบ
นางพานทอง สุขอุบล
นางสาเนียง อรังศรี
นายอาสิทธิ์ สุขหนองบึง
นางนารี สุวรรณพันธ์
นายคูณ ขจรภพ
นายสมาน พรมเทพ
นายประกาศ อาจเมือง
นางอาภัสรา เอื้อสามาลย์
นางเพชรรัตต์ ธุมา
นายนรินทร์ บ่อชล
นางสกุลตา โชติขันธ์
นางอานวย มาขุมเหล็ก
นางวิลาสินี หล้าโพนทัน
นางรัตนาพร ช้อยชด
นางรัตสุดา สีดามาตย์
นางวงศ์วิไล โพธิจันทร์
นางลักคณาภรณ์ วิรัตน์
นายระเบียบ สีนอก
นางโสรยา พาหวิน
นายหัน เวียงนนท์
นางทองมวน มาตรหลุบเลา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านโพนสูง
ครู โรงเรียนบ้านโพนสูง
ครู โรงเรียนบ้านภูดิน
ครู โรงเรียนบ้านมะกอก
ครู โรงเรียนบ้านเมืองสรวง
ครู โรงเรียนบ้านเมืองสรวง
ครู โรงเรียนบ้านเมืองสรวง
ครู โรงเรียนบ้านเมืองสรวง
ครู โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
ครู โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม
ครู โรงเรียนบ้านสมสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านสมสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านส้มโฮง อาเภอสุวรรณภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านส้มโฮง อาเภอสุวรรณภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านสระบัว
ครู โรงเรียนบ้านสระบัว
ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านสองชั้น
ครู โรงเรียนบ้านสาหร่าย
ครู โรงเรียนบ้านสูงยาง
ครู โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก
ครู โรงเรียนบ้านหนองจาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย
ครู โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย
ครู โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย
ครู โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย
ครู โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
ครู โรงเรียนบ้านขุมเงิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง อาเภออาจสามารถ
ครู โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว
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ที่
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

ชื่อ - สกุล
นางจันศรี สาระภักดี
นายจารูญ ธุระพันธ์
นายชัยบรรณ์ โวหารกล้า
นางพัชรีย์ ไสยฮาตวงษ์
นางสาเภา ก้านจักร
นางภัทรพร มะลิซ้อน
นางสมจิตร วงษ์ศรีมี
นางอุทัยทิพย์ จงจิตต์
นางพูนสวัสดิ์ ศรีสระคู
นางนพรัตน์ จันทร์ดอกรัก
นางกฤษณา วรฉัตร
นางชื่น บาบุญ
นายวีรวัตร ศรีชาคา
นางอรทัย ศรีชาย
นายสาเริง ศรีตะวัน
นายอิสระพงศ์ แสงคุณ
นางไพรวัน พงไพร
นายจรินทร์ ภักดีศรี
นางจินดา พรมศร
นางสุจิตร แก้วคาไสย์
นางจารัสรักษ์ สีหะวงศ์
นางอัมพร สุขประเสริฐ
นายดิลก ภูศรีน้า
นายประสงค์ ธิดา
นางทองม้วน ศรีทองขา
นายสมัย จิตเสน
นายฉัตรมงคล เกตุวงศ์
นางลาเจียก โยธาจันทร์
นางนาฏตยา วังน้อย
นางสุภาภรณ์ วังผือ
นางคาตัน พลอาษา
นายสุทัศน์ ร้านทอง
นางอัมพร พรหมนิกร
นายอุระ บุตรศาสตร์
นางสุทัศน์ สุ่มมาตย์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว
ครู โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว
ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง อาเภอสุวรรณภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
ครู โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น
ครู โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น
ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก
ครู โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก
ครู โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม
ครู โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านหว่านไฟ
ครู โรงเรียนบ้านหว่านไฟ
ครู โรงเรียนบ้านหัวดงกาแพง
ครู โรงเรียนบ้านหัวดงกาแพง
ครู โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด
ครู โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
ครู โรงเรียนบ้านหัวนา อาเภอพนมไพร
ครู โรงเรียนบ้านหัวนา อาเภอพนมไพร
ครู โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด
ครู โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านหินกอง
ครู โรงเรียนบ้านหินกอง
ครู โรงเรียนบ้านหินกอง
ครู โรงเรียนบ้านเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู
ครู โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
ครู โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์
ครู โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
ครู โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
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ที่
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

ชื่อ - สกุล
นายสุทัศน์ คาหงส์สา
นางไพวรรณ เชิงหอม
นางทองหล่อ นามโน
นายสร้อย ปฏิตัง
นางทองวัน แก้วเสถียร
นางประดับเกียรติ พรวิเศษศิริกุล
นางวงศ์จันทร์ หงส์สิงห์
นายถนอม ศรีสร้อย
นางนิภาภรณ์ ดาศรี
นางสุมณฑา สิงห์พันธ์
นางมารศรี แย้มโกสุมภ์
นางวิจิตรา อาจวิชัย
นายสินประเสริฐ อาจวิชัย
นายศราวุฒิ วิริยะกุล
นายอิทธิพล วรรณศิลป์
นางพจณีย์ สมทรัพย์
นายสุพัฒน์ ชุมมุง
นายไพบูลย์ เพ็ญสุริยา
นางจันทร์เพ็ญ กาแก้ว
นางสายยวน สังสนา
นายนริศ สังสนา
นายวัชราภรณ์ ไชยสุนทร
นายมงคล ไชยรักษ์
นายสุวิทย์ ขาวผ่อง
นางสุดใจ ศิริวงศ์
นางสุวัฒน์ บุบผาโภชน์
นางจุฑารัตน์ นามเพ็ง
นายทองขาว ศรีมนตรี
นางทัศนาภรณ์ สายเชื้อ
นางปิยารักษ์ มีเทียน
นางละมัย รัตสีวอ
นายจิตกร รัตสีวอ
นางสายันต์ สายเชื้อ
นางสวาท จันทร์ขาว
นางวัชร์นันท์ ชาติประเสริฐ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนเมืองจาปาขัน
ครู โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา
ครู โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา
ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
ครู โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
ครู โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์
ครู โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์
ครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ครู โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
ครู โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
ครู โรงเรียนร่องคาหงษ์ทองวิทยา
ครู โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์
ครู โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
ครู โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
ครู โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา
ครู โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสะแกโนนพยอมประชาสรรค์
ครู โรงเรียนสามขาพิทยาคม
ครู โรงเรียนสามขาพิทยาคม
ครู โรงเรียนสาวแหวิทยา
ครู โรงเรียนสาวแหวิทยา
ครู โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์
ครู โรงเรียนหนองขามวิทยา
ครู โรงเรียนหนองขามวิทยา
ครู โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์
ครู โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์
ครู โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์
ครู โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
ครู โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา
ครู โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
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ที่
245
246
247
248

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางเขียน วสุวัตน์
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
นางสาวอุรนุช ธรรมวิเศษ
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
นางสุนีย์ จันทร์ศรี
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
นางจันทนา สองสี
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 3
1 นายจานงค์ ไถวสินธุ์
ศึกษานิเทศก์
2 นายอานวย เลื่อมใส
ศึกษานิเทศก์
3 นายวิเชียร แสงภักดี
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก
4 นายไพบูลย์ ระหา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
5 นายภาณุพงศ์ ณรงค์ไชย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่
6 นายสมชาย ไทยประสงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
7 นายบุญมี เกตุคา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา
8 นายขวัญใจ พิมมะดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้
9 นายทัศนัย อุปปะ
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
10 นายอินสอน กันทะโล
ผู้อานวยการโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด
11 นายวิเชียร ขระณีย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
12 นายชัยนารายณ์ ดุจมะยูร
ผู้อานวยการโรงเรียนกุดก่วงท่าแสงจันทร์
13 นายพิชิต พรหมนารท
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย
14 นายประสงค์ ปุริโต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสีเสียด
15 นายวรวิช บุญประสิทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
16 นายไพโรจน์ จันทร์ขอนแก่น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังหลวง
17 นายสมภาร ทิพเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
18 นายยศพนธ์ เดชจร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาศรีนวล
19 นายบรรจง หัสจรรย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
20 นายวีระศักดิ์ พลเยี่ยม
ครู โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์
21 นายมานิจ เสน่หา
ครู โรงเรียนท่าสีดาวิทยา
22 นายอุทิศ ศรีถาวร
ครู โรงเรียนท่าสีดาวิทยา
23 นายทวี สินธุพันธ์
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา)
24 นางนิศมา พรรคพล
ครู โรงเรียนน้าคาสมศรี
25 นายเภรี โพธิจักร
ครู โรงเรียนบ้านโนนคาน้าจั้นใหญ่
26 นางดุษณี จันทร์ซ้าย
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
27 นายทองสุข ปองป่า
ครู โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
28 นายกิตติพงษ์ พนมศร
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84
29 นางบุญพา เหล่าประเสริฐ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84
30 นางสุวรรณ พันธ์ศรี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด
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ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ชื่อ - สกุล
นางศรีไพรวรรณ ศรีชารี
นางอนุสรณ์ สินธุสนธิ์
นางสาวมะลิ จันทรา
นางวัชรินทร์ อ่อนรัตน์
นางอารยา โพธิ์มาตย์
นายเรืองศิลป์ ชนะวงศ์
นายสุจินต์ ศิริวรรณ
นางสุกาญจน์ พวงทวี
นางประสันต์มิตร ศรีแสนตอ
นายรัศมี ศึกขยาด
นางชุตินันท์ภา แก้วตา
นางธนภร ศรีมหันต์
นายราชันย์ นิ่มเวไนย์
นางชลพรรณ รีรมย์
นางจรรยา มะลาไวย์
นายอุทัย ผ่องนานารถ
นายภิรมย์ ศรีดวงโชติ
นายแสนไท่ อุดทา
นางทองม้วน จาเริญเจือ
นางจันศรี บุญสินพร้อม
นางวรรณิดา พรมกูล
นายประวัติ เจียงคง
นางวีรจิตร ฉลาดการณ์
นางทิพากร จันทรศิลป์
นางสาวพันปี สุขยิ่ง
นายสุเทพ เพชรฤๅชัย
นายเชวง ชื่นช้อย
นายเชิดชัย เพียรสงวน
นายนิรันดร์ สาหับ
นายนิรมิตร สุจารี
นายโอสถ บุตรมารศรี
นางจิรภา มูลไชยสุข
นางทองพัด ชานาญยงค์
นางสุกัลญา จอมคาสิงห์
นางปราณี หงษ์ฟ้อน

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบัวดงมันวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านนาทม
ครู โรงเรียนบ้านปลาโด
ครู โรงเรียนบ้านปลาโด
ครู โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น
ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่
ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว
ครู โรงเรียนอัคคะวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
ครู โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
ครู โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
ครู โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
ครู โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านคาพอุงฯ (ประชาราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง
ครู โรงเรียนบ้านท่าเสียว
ครู โรงเรียนบ้านนาเมือง
ครู โรงเรียนบ้านโนนลาด
ครู โรงเรียนบ้านบะเค (ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11
ครู โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
ครู โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
ครู โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
ครู โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น
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ที่
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ชื่อ - สกุล
นางวัชรา อัศวภูมิ
นายคาพร โพธิ์อามาตย์
นางมะลิวรรณ สุจารี
นายสมมรรค สหัสนา
นางกรรณิกา สุ่มมาตย์
นายบุญนาค จ่าหนองหว้า
นายนิคม พลเยี่ยม
นางอุบลรัตน์ การินทร์
นางสุกัญญา เที่ยงผดุง
นางเปรมจิต ไทยประสงค์
นางสมคิด กุตัน
นายภควัฒน์ เพียรชนะ
นางสาวดาวเรือง มีบุญมาก
นายถวิล ชอบบุญ
นายประดิษฐ์ แสนโสม
นายยงยุทธ อุดมฤทธิ์
นางวาสนา อุดมฤทธิ์
นางกาไลเพชร ดังก้อง
นายวันชัย ผ่องอาไพ
นางจรัสศรี คมจิตร์
นางสาลวน พลเยี่ยม
นางสุภัสสร ศรีเกื้อกูล
นายสุบรรณ ยุบลนิตย์
นางประนอม ปัทมะ
นายทองแดง ตรีกุล
นายสุบรรณ ทองดี
นางปราณี ใบเอี่ยม
นางสมควร นาไชย
นางชวนพิศ ศักดิ์แสน
นางวิไลจิต คงทวี
นายบุญฤกษ์ เมฆชัยภักดิ์
นางวรรณวิมล ประเสริฐสังข์
นางสมบัติ โพธิชัย
นางจิราณีย์ ปอศิริ
นายวินัย ย่อมมี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
ครู โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองสิม
ครู โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)
ครู โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านคาโพนสูง
ครู โรงเรียนบ้านคาโพนสูง
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคาพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง
ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง
ครู โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา
ครู โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร
ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านวังยาว
ครู โรงเรียนบ้านวังยาว
ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
ครู โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
ครู โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ดาเนิน
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
ครู โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
ครู โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านนากระตึบ
ครู โรงเรียนบ้านนากระตึบ
ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง
ครู โรงเรียนบ้านบากหนองเทา
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ที่
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

ชื่อ - สกุล
นางสมจิตร จั่นแก้ว
นางสุพักตร์ โพธิจักร
นางณิชกมล ศุภจิลลาภัทร
นางจารุวรรณ เพ็งโคตร
นางวิไลวรรณ ประดับวัน
นายสมจิตร ภูมิภาค
นางประยงค์ เย็นวัฒนา
นางกฤษณา พรมวงค์
นายกงจักร์ ศรีวะรา
นายประดิษฐ์ มูลจันทร์
นายถวิล เอกวุธ
นางบุญเมือง ภูสมปอง
นางสาคร จันทรประทักษ์
นายประเสริฐ เทพพิทักษ์
นางผ่องศรี พัฒนิบูลย์
นางทวีพร โปร่งมณี
นายอนุชาติ ฤทธิวุธ
นางสาววัฒนี ยะฮาด
นางฉันทนา สุวพงษ์
นางอนงค์ รอเสนา
นางดอกไม้ พารา
นายสมฤทธิ์ จาปาหาร
นางสุปราณี กลางบุรัมย์
นายสมศักดิ์ สุนะศรี
นายคาจันทร์ หวายเครือ
นายวิรัช เหมโส
นางมยุรี เหมโส
นางพิสมร แสนกาแพง
นางดารณี บุญสินชัย
นางปารณีย์ หมุนอุดม
นายลาพอง สุริโย
นายสันติภาพ หาญชนะ
นางสุดสวาท สินภักดี
นางชุลีพร ทองวงษ์
นายเทวา ปัสวาส

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านบากหนองเทา
ครู โรงเรียนบ้านน้าเที่ยงนาเรียง
ครู โรงเรียนหนองหลวงประชาบารุง
ครู โรงเรียนหนองหลวงประชาบารุง
ครู โรงเรียนชุมชนบัวคา
ครู โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา
ครู โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ครู โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า
ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
ครู โรงเรียนบ้านดอนควาย
ครู โรงเรียนบ้านท่าสี
ครู โรงเรียนบ้านท่าสี
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ครู โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านยาง
ครู โรงเรียนบ้านยาง
ครู โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน
ครู โรงเรียนหนองจอกวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านน้าเกลี้ยง
ครู โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ
ครู โรงเรียนหนองคาวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว
ครู โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี
ครู โรงเรียนจุมจังนาคาชลประทานวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโคกสี
ครู โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคาผักกูด
ครู โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ากิน
ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร
ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

360
ที่
ชื่อ - สกุล
136 นางกัลยาณี พันธ์ไชย
ครู โรงเรียนบ้านพันขาง
137 นางจุฑารัตน์ คาสะสม
ครู โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง
138 นางณัฐลพิธา จันทร์ศรี
ครู โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง
1
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นางสมลักษณ์ ชูเชื้อ
นายเถกิงศักดิ์ จอกถม
นายโกมาส รสเกิด
นายเจด็จ เฮ่าหนู
นายทัศนัย ลีฬหพงศ์
นางจินดา นามโพธิ์ชัย
นายสัมฤทธิ์ บัวลอย
นางพัธนา จรัสบุษราคัม
นางวัลลดา จันทร์วัฒนเดชากุล
นางอัญชนา ไชยรักษา
นางสุภาพ จาเริญ
นางนิตยา พงศ์ชู
นางอรวสา พยุห์
นางกานต์พิชชา สายจิตรื่น
นางสาวนารี ชัมพูชะนะ
นางรุ่งทิวา ตวงสิน
นางวัชรี สงสม
นางเขมจีรพัส พลายเมือง
นางสุวพิศ สนพิพัฒน์
นางพรรณี ต้นน้านิ่ง
นางศิริพรรณ รัชนิพนธ์
นางอาภา วีระกูล
นางสมมุ่ง รัตนะ
นางกันยา เครือสนิท
นางฐานา ดารง
นางสาวเกษสินี นิลบุตร
นางอุมา รสเกิด
นางขัตติยา สุขสมานพันธ์
นางดุจมณี เพชรทะนันท์
นางลินดา นิลวิเชียร
นางวันดี สุทธิศักดิ์
นางสุภาวดี ใจดี

ตำแหน่ง - สังกัด

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหินช้าง
ผู้อานวยการโรงเรียนกระบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านภูเขาทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
ผู้อานวยการโรงเรียนระวิราษฎร์บารุง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนไทรงาม
ครู โรงเรียนอนุบาลระนอง
ครู โรงเรียนอนุบาลระนอง
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
ครู โรงเรียนบ้านหาดจิก
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
ครู โรงเรียนอนุบาลระนอง
ครู โรงเรียนอนุบาลระนอง
ครู โรงเรียนบ้านปากน้า
ครู โรงเรียนบ้านหินช้าง
ครู โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา
ครู โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
ครู โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
ครู โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
ครู โรงเรียนชนม์พัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
ครู โรงเรียนบ้านบางริ้น
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
ครู โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
ครู โรงเรียนอนุบาลระนอง
ครู โรงเรียนกระบุรี
ครู โรงเรียนบ้านนา
ครู โรงเรียนบ้านบางหิน
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
ครู โรงเรียนวัดช่องลม
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 1
นางสาวภัสลภา ทาเนาว์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางเพ็ญนภา คงฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางศิรินันท์ ณรงค์ใย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นางพชรพร ธรรมพชร
นิติกรชานาญการพิเศษ
นายอานนท์ ช่อทอง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นางกมลชนก วรเวช
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นายโกเมศ โฉมศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง
นายสมศักดิ์ ฐาปนา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม
นางบุษบา ธนาภรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
นายสุบรรณ วราชุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดในไร่
นางเพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไร่จันดี
นายมานิ เจริญรื่น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก
นายศุภกฤต ปิยะสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร
นางพิไล ภิบาลกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชากหมาก
นายวิชัย สุขขา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกระเฉท
นายทวีชัย ปิยะสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขายายชุม
นายชูชีพ ฉายอรุณ
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 2
นางวารี ศิริรัตนอาพร
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบริษัทน้าตาลตะวันออก
นายอังกูร ธรรมสาโรจน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชะวึก
นางปณัฎฐา ศรเดช
ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
นางมยุรี เรืองหิรัญ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง
นางสาวพวงพร เหลืองอ่อน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง
นางสมฤดี ราชานนท์
ครู โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
นางราตรี ปะตังถาโต
ครู โรงเรียนบ้านชะวึก
นางสาวจุไรรัตน์ ประกอบธรรม ครู โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน
นางอุษณีย์ เมธาอรรถพงศ์
ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
นางสาวสุกัญญา คงเกิดผล
ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
นางสมบัติ เมธาชวลิต
ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
นางวิภา วาจาสิทธิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
นางสุรีย์ จันทนี
ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
นายเริงศักดิ์ นามจันทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
นางผ่องนภา ฟุ้งขจร
ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
นางอุราวรรณ หลงศิริ
ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
นางสุรีพร เก้าเอี้ยน
ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
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ชื่อ - สกุล
นางณิชชา สนิทนาน
นายศรชัย เกี่ยวพันธุ์
นางเพ็ญศรี เก่งการณ์
นางภาวิดา พวงทองสุก
นางสารวล ศิริล้น
นางธัญญลักษณ์ บุษบา
นางทองใบ พวงมาลี
นางศุภลักษณ์ พงศ์กสิกิจ
นายอานนท์ สระมณี
นายสุริยะ จวนสาง
นางอารี คามะฤทธิ์
นางสาวอมรรัตน์ แซ่ก๊วย
นางมาลินี ศรีสุวรรณ
นางกันต์สุดา ทวีวรรณ
นายกาจัด ชลสวัสดิ์
นางสาวกฤษณี ถนอมรอด
นางชรัตน์ ผลเกตุ
นายชานาญ ถนอมมิตร
นางจรินทร เจริญธนะ
นางราตรี ทรัพย์พลอย
นางรุจลักษณ์ นัทธีประทุม
นางพรเพ็ญ กลิ่นนิ่มนวล
นางประภาพรรณ งามประยูร
นางกาญจนา ศรีวัฒนะ
นางบุญเรือน ชื่นอารมณ์
นางวนิดา เยื่อใย
นายลิขิต บรรเทิงสุข
นางสุภาภรณ์ สาเริง
นายสมบูรณ์ คชแก้ว
นางสาวมงคล ประเสริฐผล
นางอุษณีย์ พื้นแสน
นายไพโรจน์ สิทธิเวช
นางวรางคณา ยมจินดา
นางวันเพ็ญ ไชยชนะ
นางปรีดา เงินทอง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดเนินพระ
ครู โรงเรียนวัดเนินพระ
ครู โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม
ครู โรงเรียนวัดตากวน
ครู โรงเรียนวัดตะพงนอก
ครู โรงเรียนวัดตะพงนอก
ครู โรงเรียนวัดตะพงนอก
ครู โรงเรียนวัดตะพงนอก
ครู โรงเรียนวัดยายดา
ครู โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์
ครู โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์
ครู โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์
ครู โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์
ครู โรงเรียนวัดในไร่
ครู โรงเรียนวัดในไร่
ครู โรงเรียนวัดเขาสาเภาทอง
ครู โรงเรียนวัดท่าเรือ
ครู โรงเรียนวัดท่าเรือ
ครู โรงเรียนบ้านยายจั่น
ครู โรงเรียนวัดบ้านดอน
ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
ครู โรงเรียนวัดเกาะกลอย
ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ครู โรงเรียนวัดบ้านค่าย
ครู โรงเรียนวัดบ้านค่าย
ครู โรงเรียนวัดห้วงหิน
ครู โรงเรียนวัดหนองพะวา
ครู โรงเรียนวัดปทุมาวาส
ครู โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนวัดหนองกรับ
ครู โรงเรียนบ้านหนองละลอก
ครู โรงเรียนบ้านหนองละลอก
ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางเรณู เปลาเล
ครู โรงเรียนบ้านปลวกแดง
นางสาวชลอ นาคสินธุ์
ครู โรงเรียนบ้านปลวกแดง
นางนงนุช มาลาไพศาลภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านคลองกรา
นางพัชรา ฉมาภินันท์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน
นางสาวน้าทิพย์ งามเฉลียว
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8
นายสุนทร เรืองทองเมือง
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8
นางสาวสุวคนธ์ ยงศิริ
ครู โรงเรียนบ้านปากแพรก
นางพวงทิพย์ สิทธิธรรม
ครู โรงเรียนบ้านปากแพรก
นางวิภาวรรณ สุวรรณรุ่งเรือง
ครู โรงเรียนบ้านปากแพรก
นางวราภรณ์ กบิลสิงห์
ครู โรงเรียนวัดบ้านฉาง
นางระเบียบ คงเขียว
ครู โรงเรียนวัดพลา
นางสุจินดา อุทธจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านคลองทราย
นางสมหมาย จิตรบรรเทา
ครู โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
นางมาลีวัลย์ พูลนิคม
ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว
นางสุภาวดี จารัตน์
ครู โรงเรียนวัดมาบข่า
นางจินตนา ท้วมพงษ์
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1
นางสุขใจ พวงศิลป์
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 2
นายมนัส สุวรรณถาวร
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
นางชูศรี จันทร์สว่าง
ครู โรงเรียนบ้านมาบตอง
นายประคอง สุขศิริ
ครู โรงเรียนวัดมาบข่า
นายทรงฤทธิ์ ออมไธสง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง
นางสาววิมล จิตสุวรรณชาติ
ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง
นางศุภานัน อินทรฑูต
ครู โรงเรียนชุมชนบริษัทน้าตาลตะวันออก
นางพัทยา อู่อ้น
ครู โรงเรียนวัดท่าเรือ
นางเกศริน หวังประกอบ
ครู โรงเรียนวัดท่าเรือ
นายทวีลาภ สิทธิเวช
ครู โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2
นางอัจฉรา วิมลเกียรติ
ศึกษานิเทศก์
นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นมณี
ศึกษานิเทศก์
นายกิฏฏิลาภ มีลาภ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังหว้า
นายเจริญ ควรหา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน
นางณัฐชานันท์ ทิพยมนตรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแก่งหวาย
นายเทอด ปฏิสังข์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
นางรจนา งามละเมียด
ครู โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
นางธีรนาถ สินธุนาวา
ครู โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
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ชื่อ - สกุล
นายไพบูลย์ ราษฎร์เจริญ
นายศักดิ์ชัย ฉลาด
นางอรุณรุ่ง ธรรมสนิท
นางยุพิน ผิวอ่อน
นายนรินทร์ มานาค
นางสมร จันทร์พราหมณ์
นายวสันต์ วงศ์ประดิษฐ์
นางวัฒนา วงศ์ประดิษฐ์
นางจันทร์เพ็ญ แพทย์กิจ
นางฉวีวรรณ พร้อมเพรียง
นางจรรยา บารุง
นางมณฑา ธรรมโยธิน
นายสมชาย สกุลวิริยบุตร
นายวุฒิ ถนอมวิริยะกุล
นางยลรดี สมคิด
นายพลทศักดิ์ ผลห้า
นางสายทอง แก่นสาร
นางสมพร แช่มช้อย
นายประคอง มากพูนผล
นายไพโรจน์ เทพดารักษ์
นางเกษร อาพนพิศลย์
นางสาวกมลวรรณ เนตรมณี
นายพงศ์ณรินทร์ โกแมน
นางมณทิพย์ เจียวพ่วง
นางปุณยนุช ทองมณี
นายจาลอง มีผล
นายจรัญ ศรีนวล
นางบรรจง ลิไธสง
นางวิไล นิสัยมั่น
นายสายชล ปลุกใจราษฎร์
นางกาญจนา ปลุกใจราษฎร์
นางอุบลรัตน์ แสงคาอินทร์
นางวันเพ็ญ ทัดอู๋
นางพิกุล บัวเจริญ
นางธัญญชล จันทร์พราหมณ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
ครู โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
ครู โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านดอนสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านดอนสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านดอนสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองน้าขุ่น
ครู โรงเรียนบ้านวังหิน
ครู โรงเรียนบ้านเนินหย่อง
ครู โรงเรียนบ้านเนินหย่อง
ครู โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
ครู โรงเรียนวัดคงคาวราราม
ครู โรงเรียนวัดคงคาวราราม
ครู โรงเรียนวัดคงคาวราราม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด
ครู โรงเรียนบ้านห้วงหิน
ครู โรงเรียนบ้านห้วงหิน
ครู โรงเรียนบ้านห้วงหิน
ครู โรงเรียนวัดกระแส
ครู โรงเรียนบ้านยางงาม
ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร
ครู โรงเรียนวัดชุมนุมสูง
ครู โรงเรียนวัดเนินยาง
ครู โรงเรียนวัดเนินยาง
ครู โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
ครู โรงเรียนวัดปากน้าพังราด
ครู โรงเรียนวัดปากน้าพังราด
ครู โรงเรียนวัดปากน้าพังราด
ครู โรงเรียนวัดพังราด
ครู โรงเรียนบ้านหนองคุย
ครู โรงเรียนวัดเขาสารอง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่า
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5
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9
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางณัฐวดี วงศ์อยู่
ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่า
นางสาวสงกรานต์ รัตนวิจิตร
ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่า
นางนิราพร พันธุ์ภักตร์
ครู โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน
นางมาลิน บุญเรือง
ครู โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน
นางสารภี เครือวัลย์
ครู โรงเรียนวัดสมอโพรง
นายศักดิ์ชัย พวงมาลี
ครู โรงเรียนวัดพลงไสว
นางวินนา วงศ์บุปผา
ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง
นางพัชรา องคะเมลืองเมทนี
ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง
นางสารภี ประทุมหวล
ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง
นางสาวโสภิณ แก้วงาม
ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง
นางสิตางศุ์ สตารัตน์
ครู โรงเรียนบ้านบึงตะกาด
นางละมัย ยะระสิทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านแก่งหวาย
นางจรัสศรี เสนาะ
ครู โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม
นางวัชรา พรชัยกุล
ครู โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม
นายชัยยะ ประสิทธิเวชานนท์
ครู โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม
นายขวัญ สุขปรีดา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
นางภาวนา โชติมงคล
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกน้าเป็น
นางสุจินันท์ มีชัย
ครู โรงเรียนบ้านเขาช่องลม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1
นางลายอง เพิ่มพูล
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นายถกล ภู่เด่นดวง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางวีณา อ่อนนางาม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางฏิณตณัฐ ยัชฉาค
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นางบุษบา ฤทธิสาร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
นายกิตติชัย วงษ์ปาน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดห้วยไผ่
นายธีรชัย พลายรักษา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)
นางโสภี สุขเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
นางสาวปรานอม เอี้ยงกุญชร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุน้อย
นายศุภกิจ รัชตหิรัญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสันติการาม
นายมนัส เปล่งวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม
นายอมร ศิริมังคโล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
นายชาญณรงค์ แก้วมณี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาไก่แจ้
นายสุเทพ จอมคา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
นายสุพล ชัดเชื้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตาเนิด
นายอุดม ชูชาติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันดอน
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ชื่อ - สกุล
นางสาวชยาน์ โตวิเศษ
นายวิชัย จุ้ยนิ่ม
นายสุเทพ ทิมนาม
นางพรพิมล เวชสุวรรณ
นางทองเปลว คาตุ้ย
นายวันชัย แดงใหญ่
นางสาคร แดงใหญ่
นางวารีย์ แสงทับทิม
นางอรพิณ นาคใหญ่
นางกิ่งฟ้า อุดมพรเทพสกุล
นางถาวร นราแก้ว
นายมีศักดิ์ สุภานิล
นางศิริลักษณ์ สุทธิบูลย์
นางปราณี พบครุฑ
นางทัศนีย์ อนุกูลวงศ์สกุล
นางปราณี กาญจนสินธุ์
นางพนิดา ศรีเจริญ
นางเรณู พูลสวัสดิ์
นางชานาญ พรหมหมัด
นายอภิชาติ ธนันทา
นางวัชรีวรรณ วงศ์ทองดี
นางพรรณี เครือมูล
นางยุพา บัวพึ่ง
นางพัชรี มีศรีผ่อง
นางจุรีรัตน์ เอี่ยมละมัย
นางวราพร เนียมรักษา
นางสัมพันธ์ สมประสงค์
นางจิรารัตน์ เขียวอุดม
นางบุญณิสา อินจีน
นางเพียรใจ เจริญเร็ว
นางเอมมิกา อ่วมประเสริฐ
นางณัฐยา รักพงษ์ไทย
นางหฤทัย เพลากรณ์
นางปรียาภรณ์ ภักดี
นายสุพล กองน้อย

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บารุง)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลปากท่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
ครู โรงเรียนวัดเขาถ้ากุญชร
ครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่
ครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่
ครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่
ครู โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง
ครู โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)
ครู โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)
ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช)
ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช)
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครู โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล)
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ชื่อ - สกุล
นางมาลี ทองเรือง
นางแน่งน้อย ไตรยโชติ
นางลัดดา เกิดบัณฑิต
นางสาวศรินทร์รัตน์ วิเชียรโชติ
นางสาวธราพัชร์ โชติศิริคุณวัฒน์
นางสิราลักษณ์ ตูวิเชียร
นางเพ็ญจันทร์ พิณพงษ์
นางจิตรา มุสิกาภูมิ
นางปฤษณา ประพันธ์พจน์
นางอังคณา สมพงษ์อินทร์
นางไสว ปรางงาม
นางสาวปรรณพัชร์ มุกดาเกษม
นางสาวนพวรรณ แข่งขัน
นางยอดอนงค์ บุญเรือง
นางเบญจมาศ คลังธนัง
นางทิวาพร บัวงาม
นางสาวชูศรี ยิ้มศรวล
นางอาไพ โพธิ์งาม
นางอุบล ตั่นทรัพย์สิน
นางจรรยา โพธิ์สวัสดิ์
นางสุพัฒนา สามชูศิลป์
นางสุพัตรา เหล่าทวีทรัพย์
นางรัตนาภรณ์ กิ่งสามี
นางสาวจตุพร วิวัฒนพงศ์เพชร
นางญาณิณี จันเทพา
นางสาวสรชา ประพฤติกิจ
นางสุรัต สง่าแสง
นายคมสัน วงศ์วายุรักษ์
นายระยะ จับจัด
นายสามารถ ภักดีประดิษฐ์
นางพิศมัย สิริรัตน์
นายสมเจตน์ นิพนธ์กิจ
นางสาวชิตชไม ชื่นอร่าม
นางณัฐฐิญา นันท์รัตน์ไกร
นางประยงค์ เมฆนาคา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
ครู โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
ครู โรงเรียนวัดบางกระ
ครู โรงเรียนวัดบางลี(่ วุฒิพันธุ์วิทยา)
ครู โรงเรียนวัดบางลี(่ วุฒิพันธุ์วิทยา)
ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
ครู โรงเรียนวัดพเนินพลู
ครู โรงเรียนวัดเกตุน้อย
ครู โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บารุงเจริญธรรม
ครู โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
ครู โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
ครู โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ(แถวธรรมรังษีเกษมราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนวัดวันดาว(ชุบยมสะอาดราษฎร์รังสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านเขาถ่าน
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
ครู โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม(รัฐ-สว่างชัยนาวาอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)
ครู โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ
ครู โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม(รัตนาลังการรัฐประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านหนองลังกา
ครู โรงเรียนวัดสันติการาม
ครู โรงเรียนบ้านหนองวัวดา
ครู โรงเรียนบ้านโป่ง
ครู โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104
ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม
ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
ครู โรงเรียนบ้านหินสี
ครู โรงเรียนบ้านหินสี
ครู โรงเรียนสีวะรา
ครู โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
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ที่
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางจิราภรณ์ พันธ์ไทย
ครู โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบารุง
นายบุญเชิด อุ่นเรือน
ครู โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด
นางสุรีรัตน์ เจริญศรี
ครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
นางมาลีรัตน์ ขันลื้อ
ครู โรงเรียนวันครู 2503
นางสุจิตรา วิโรจนะ
ครู โรงเรียนบ้านเบิกไพร
นางรัตนาภรณ์ หลีจินตะ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บารุง)
นางสาเนียง เจริญสุข
ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
นางนิลวัลย์ ฮ้อยิ่ง
ครู โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
นางสาวสุทธิ กาเหนิดอุย
ครู โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
นายวาทิน นิโกรธา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง
นางพิมพร สินธุวัต
ครู โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง
นายฉลอง คงมั่น
ครู โรงเรียนมหาราช 7
นางนิตยา จงเจริญ
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล)
นางวรรณา วิจิตรโชติ
ครู โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล
นางปรียา นุชเนตร
ครู โรงเรียนวัดเวียงทุน(นิลศรีวิทยา)
นางสุพัฒน์ คุ้มสิน
ครู โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)
นางสาวไอริณ ขารอด
ครู โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)
นางเบญจวรรณ เจริญวรรณ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
นางสาวโนรี กล้าหาญ
ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
นางจุฑากานต์ ศิริเดช
ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
นายเกษมสุข โพธิ์ไทรย์
ครู โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้
นายชาตรี แก้วมุกดา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยผาก
นางสุชญา มณีโชติ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
นางสุดารักษ์ สันติภพ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
นางสาวนภัสพิมพ์พร มาลัยศรี ครู โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
นางพิณใจ เกษณีย์บุตร
ครู โรงเรียนบ้านลาพระ
นางสาเนียง สุวรรณธรรมา
ครู โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
นางยุวพิน นาคะศิริ
ครู โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
นางพยูร นุ่มกัลยา
ครู โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
นางกรรณิกา สมบูรณ์
ครู โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2
นางสาวกฤตยา จาปาจันทร์
นางจุฬา ดารงค์สกุล
นายชวัช ศรีบานเย็น
นางอัมพร สังข์พระกร

ศึกษานิเทศก์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหุบกระทิง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์)
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชื่อ - สกุล
นายชัยวัฒน์ ทองเฟื่อง
นายมนตรี อารีกิจ
นายไพโรจน์ อินทวัฒน์
นายชัยพร แสงมณีเดช
นางปวรดา ริมกาญจนวัฒน์
นายสัมพันธ์ เถามานกูล
นายประมวญ นาควิมล
นายประวิช จาปาศรี
นางสาวรัตนา วงศ์ยะรา
นายอุทิศ ยิ่งกาแหง
นางนวลจันทร์ สุธาพจน์
นายธนกร เดชแสง
นางสมพิศ บัวเบา
นายไพศาล รุ่งวิภูษณะ
นายอภิชาติ จ้อยเจริญ
นางพิม อีกจอม
นางนริสรา สุธาพจน์
นางสาววาสนา จันทรักษรังษี
นางสุมาลี คงสบาย
นางกฤษดา อุทัยวัฒน์
นางณิชาณัช พารักษ์
นางกรรณิกา พยอมหอม
นางกัลยา เทียนศิริโชติ
นางปิยนาถ เจิมปรุ
นางสาวสมหมาย บุญนพ
นางสาวลักขณา การินทร์
นางศรีรัตน์ อ่าทับ
นางศุภลักษณ์ ศรีทอง
นางอังคณา คล่องแคล่ว
นายสนั่น คล่องแคล่ว
นางจีรนันท์ คาลา
นางบุญรอด ขุนไกรวงษ์
นางสุภาพ จันทร์สงเคราะห์
นางกรณ์ภัสสรณ์ สันติพงษ์ไพบูลย์
นางนภาพร ศิลประเสริฐ

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดกาแพงใต้ (กาแพงสังฆรักษ์วิทยา)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน (สัจจามงคลรัฐราษฎร์นุกูล)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสนามชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าหลวงพล (ถาวรวิทยา)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีประชุมชน
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้วันชัยประสรรรค์)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178
ครู โรงเรียนวัดสัมมาราม
ครู โรงเรียนวัดเขาขลุง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ครู โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล)
ครู โรงเรียนวัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี)
ครู โรงเรียนวัดม่วง (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง ๓๖๗)
ครู โรงเรียนวัดม่วง (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง ๓๖๗)
ครู โรงเรียนบ้านหนองคา
ครู โรงเรียนบ้านหนองคา
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรด)
ครู โรงเรียนวัดหุบกระทิง
ครู โรงเรียนวัดหุบกระทิง
ครู โรงเรียนวัดหุบกระทิง
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ)
ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ)
ครู โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว (รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)
ครู โรงเรียนวัดโกสินารายน์
ครู โรงเรียนวัดโกสินารายน์
ครู โรงเรียนวัดโกสินารายน์
ครู โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย (โทกุหลาบทิพย์ประชาสรรค์ )
ครู โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม
ครู โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี )
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ที่
ชื่อ - สกุล
40 นายสุทธิศักดิ์ ลิ้มศรีมงคลชัย

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี )

41 นางวรรณดี วราสินธุ์

ครู โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์)

42 นางอัมพวรรณ ไตรสิทธิวัฒน์

ครู โรงเรียนวัดอริยวงศาราม (หนองน้าขาว)

43 นางสาววาสนา ใยยะธรรม

ครู โรงเรียนวัดอริยวงศาราม (หนองน้าขาว)

44 นางสาวจันทร์เพ็ญ จิรัคคกุล

ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ

45 นางผกา เสืองามเอี่ยม

ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ

46 นางลัดดา ตันหลง

ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทรัฐราษฎร์บารุง)

47 นางเรณู พวงเพ็ชร

ครู โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บารุง)

48 นางลายวง ฉัตรพุฒิชัย

ครู โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บารุง)

49 นางวรรณา ศรีเพ็ชรพันธุ์

ครู โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บารุง)

50 นางกชสบง อมรประไพพิศ

ครู โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

51 นางนิยม เทพกาเหนิด

ครู โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

52 นายวิรัตน์ รัตนพิทักษ์

ครู โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

53 นางจิตตรา แพงแก้ว

ครู โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ)

54 นายสุนทร นาคใหญ่

ครู โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ)

55 นางจงกลณี แจ่มประจักษ์

ครู โรงเรียนวัดดีบอน (กล่อมเอกชัยวิทยา)

56 นางวรรณา โพธิ์ฉาย

ครู โรงเรียนธรรมาธิปไตย

57 นางนัยนา อินทวัฒน์

ครู โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม

58 นายธรรมนูญ แย้มศิริ

ครู โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์ )

59 นางพรทิพย์ อิ่มศิลป์

ครู โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร)

60 นางลมัย พุฒเครือ

ครู โรงเรียนวัดหนองกลางดง (อธิกราษฎร์คณารักษ์)

61 นางละเอียด ศรัทธาวาณิชย์

ครู โรงเรียนวัดนางแก้ว

62 นางอุษา ทองพรหม

ครู โรงเรียนวัดแก้วฟ้า

63 นายปริญญา รุณรุทธิ์

ครู โรงเรียนบ้านพุลุ้ง (กรป. กลางอุปถัมภ์)

64 นางเปรมจิตต์ บุญคุ้ม

ครู โรงเรียนวัดหนองมะค่า

65 นางสาวพูลทรัพย์ ทองภู่

ครู โรงเรียนวัดหนองมะค่า

66 นางลัดดา เถามานกูล

ครู โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)

67 นางสาววรรณา ผลอินหอม

ครู โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)

68 นางปราณี วงศ์โอภาส

ครู โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)

69 นางสุพร ธงชัย

ครู โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์)

70 นางสาวพัชรินทร์ นิลรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์)

71 นางอารีย์วัล จิตต์สว่าง

ครู โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

72 นางมนัสนันท์ ศิริธัญญารัตน์

ครู โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์

73 นางสุกัญญา สวยนภานุสรณ์

ครู โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
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ชื่อ - สกุล
74 นางสาวดารุนันท์ ลี้เจริญ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลดาเนินสะดวก (วัดโคกบารุงราษฎร์ รตนลาโภประชาสรรค์)

75 นางนิสารัตน์ ปฤกษากร

ครู โรงเรียนบ้านหนองสลิด (อดุลย์ทองแพประชาสรรค์ )

76 นายนุโรม วริกูล

ครู โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ ๑๗๘

77 นางสาวสมคิด นวมดี

ครู โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ ๑๗๘

78 นางทรรศนีย์ ปั้นประเสริฐ

ครู โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว (เพิ่มเจริญประชานุกูล)

79 นางประทุม เทียมเมือง

ครู โรงเรียนวัดชาวเหนือ (เกยูรนิพนธ์สะอาดราษฎร์รังสรรค์)

80 นางสาววิลาวรรณ มิ่งแก้ว

ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่

81 นางเพียงฤทัย มีไปล่

ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่

82 นางสาวบุญเรือน ตระกูลไทยพิชิต ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
83 นางฉันทนา ค้าชู

ครู โรงเรียนอนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้วันชัยประชาสรรค์)

84 นายประยุทธ สิงห์ปรุ

ครู โรงเรียนวัดดอนเซ่ง (แช่มสูตะอุดมศิริราษฎร์)

85 นางภรดา ทิพยทัศนัน

ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล)

86 นายสุวิช ทองเพิ่ม

ครู โรงเรียนวัดหัวโพ (หัวโพประศาสน์วิทยา)

87 นางเสาวลักษณ์ คงเถื่อน

ครู โรงเรียนวัดหัวโพ (หัวโพประศาสน์วิทยา)

88 นางสุธาดา เบญจมาลา

ครู โรงเรียนวัดหัวโพ (หัวโพประศาสน์วิทยา)

89 นางนพวรรณ อุตพันธ์

ครู โรงเรียนวัดหัวโพ (หัวโพประศาสน์วิทยา)

90 นางลาภิศ ปานสุวรรณ์

ครู โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน (หนองเอี่ยนประชาสรรค์)

91 นางดารณี ตัณฑ์เจริญรัตน์

ครู โรงเรียนวัดดอนใหญ่ (ทรัพย์ประชาสรรค์)

92 นางสาวสุจินดา จันทร์ทอง

ครู โรงเรียนวัดดอนคา (ชอบธรรมประชาสรรค์ )

93 นางสาวพริยา ม่วงศรี

ครู โรงเรียนวัดตากแดด (รอดประชานุกูล)

94 นางเทพิน จันทิวาสน์

ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก

95 นายองอาจ วัฒนพงศ์

ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก

96 นางบังเอิญ ทับสาย

ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก

97 นางสาววิภา ทวีวงศ์

ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก

98 นางนิมิตร เคนลา

ครู โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก

99 นายมนัส นันท์ดี

ครู โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน (สมบุญประชานุเคราะห์)

100 นางจันทนา เกรียงทวีชัย

ครู โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224

101 นางสาวนุชนาถ ทองอินทร์

ครู โรงเรียนวัดหนองอ้อ (คงคสุวรรณราษฎร์นุเคราะห์ )

102 นางสาวเกศรินทร์ อยู่ผาสุข

ครู โรงเรียนวัดบางลาน

103 นายจารัส ตรีวนิชย์กุล

ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (อินทปัญญาราษฎร์นุกูล)

104 นางสาวสมคิด นาคหนุน

ครู โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม

105 นางนิภา จรรยาศิริ

ครู โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม

106 นางวลีวรรณ สุกใส

ครู โรงเรียนวัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์)

107 นางจิรภา พุทธจา

ครู โรงเรียนวัดดอนพรม (ฉายปัญญา)
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ชื่อ - สกุล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

นางมาลี สืบกระแส
นางวารุณี รักงาน
นายวิบูลย์ ศรีโสภณ
นายชาติชาย พานิชชอบ
นางสุนิษา รสฉ่า
นายวิทยา ประชากุล
นายสุทิน หลิ่มน้อย
นายจารึก ขึ้นทันตา
นายประภัสสร์ สายกระสุน
นายประวิทย์ ดวงจิตร
นายสุเทพ พงคชาติ
นายเสงี่ยม ร้อยแสนศึก
นายคงกฤช เพ็งพิมพ์
นายชานาญ ศรีงาม
นายโสพล แก้วเรือง
นายไพรัชต์ มาลา
นายสมชาย สุขสด
นางพรทิพย์ จันขันธ์
นางสุนาจ ศรีปั้น
นางพัชรีบูลย์ สัจจนานนท์
นางเสาวนีย์ แสวงเจริญ
นางสาวกิตติยา จอนเทศ
นางสุดใจ กรรณแดง
นางศิริพร เหมือนพลอย
นางบูรณา เต่าทอง
นางอรนุช นาคประสิทธิ์
นางสมพิศ อุ่นงามพันธุ์
นางผานิต แก้วหอมคา
นางนฤดี บุตรเนตร
นางสมส่วน เกลียวเงิน
นางจุฑาทิพ รักฉ่าพงษ์
นางจารุวรรณ นาคประดิษฐ์
นางนิศาชล จาดพิมาย
นางภัควีรนันท์ วชิรทานะรมณ์

ตำแหน่ง - สังกัด

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดถนนแค
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าแค
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะกุดหว้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
ผู้อานวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสนามไชย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดธรรมิการาม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางพึ่ง
ครู โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต
ครู โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
ครู โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
ครู โรงเรียนวัดถนนแค
ครู โรงเรียนวัดถนนแค
ครู โรงเรียนวัดถนนแค
ครู โรงเรียนวัดถนนแค
ครู โรงเรียนวัดถนนแค
ครู โรงเรียนบ้านหนองแขม
ครู โรงเรียนวัดป่ากล้วย
ครู โรงเรียนชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ. อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ. อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดสระมะเกลือ
ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์
ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์
ครู โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์
ครู โรงเรียนวัดดงน้อย
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ชื่อ - สกุล
นางจุฑาธิป โนนพยอม
นางวราภรณ์ ทวีกุล
นางเตือนใจ น้อยดี
นางนิตยา ชูเชิด
นางสาวนวลสวาท เพ็ชร์สุขุม
นางพรรณอร มากวงษ์
นางเนาวรัตน์ โพธิ์ศรี
นางพเยาว์ ช่วยเมือง
นางจุรีรัตน์ จุ่นเงิน
นางวาสนา ศรีวิเชียร
นางสุจารี ดาคา
นางยุพิน พันธุ์ชื่น
นายสมเจตน์ บัวขาว
นางกัณทนา บุราณรมย์
นางนุชนิตย์ เผ่าเมือง
นางเย็นจิตร์ มาตจรัสเพชร
นางอัจฉรา แก้วพรหม
นางภาภัส กิตติโสภีพร
นางวรนันท์ หอมละม้าย
นางสาวศิรินันท์ บุญเพียร
นายสันติ นิยมบุรณะ
นางสาวอัญชลี ธูปพร
นางอรวรรณ หาดแก้ว
นางสมศรี จันทร์สนธิ
นางสุจินดา ฉิมณรงค์
นางสมบัติ สุขก้อน
นางวัลลภา เภากัน
นางวรรณา สุนานันท์
นางจันทร์เพ็ญ วัฒนจันทร์
นางสาวปิยะนาถ ปาลสุข
นางยุพาพร ศิริมากร
นางอารมย์ ศรีผ่าน
นางสมพร ขึ้นทันตา
นางจุฑารัตน์ แสนวงศ์
นางพัชรี ดวงสิงห์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดดงน้อย
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต
ครู โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี
ครู โรงเรียนวัดใดใหญ่
ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบ
ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบ
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
ครู โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
ครู โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
ครู โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
ครู โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
ครู โรงเรียนวัดชีแวะ
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น
ครู โรงเรียนวัดสาราญ
ครู โรงเรียนวัดโคกหม้อ
ครู โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1
ครู โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1
ครู โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย
ครู โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย
ครู โรงเรียนวัดใหม่จาปาทอง
ครู โรงเรียนวัดใหม่จาปาทอง
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1
ครู โรงเรียนบ้านหนองถ้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองถ้า
ครู โรงเรียนวัดซับเสือแมบ
ครู โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

ชื่อ - สกุล
นางมาลี ประทุม
นางสาวกันย์จีรา ชุ่มใจรักณ์
นางสุจารี สุทธิญาณ
นางสุธาทิพย์ นนท์สกุล
นางขวัญยืน แตงสาตร์
นางสาววราภรณ์ สุวรรณรังษี
นางอรทัย นกยูงแดง
นางวราภรณ์ บุตรแพง
นางเพ็ชรี นิ่มโชคชัยเจริญ
นางอัญชลี ขุมแร่
นางพัชรี จันทร์โนทัย
นางงามพริ้ง ภุมรินทร์
นางกนกวรรณ งามแสง
นางศรีสุดา พลอยกลุ่ม
นางนงเยาว์ พรหมคล้าย
นางนพมาศ นิ่มตลุง
นายระเบียบ บัตรทิม
นางพิรุณทิพย์ นิ่มตลุง
นางรุจิรา เดชศรี
นางสุนีย์ รุ่งเรือง
นางพรทิพย์ นิ่มสะอาด
นางทุเรียน เอียการนา
นางเกษณี นิลละออ
นางสมิตรา พงษ์ยิหวา
นางอัจฉราภรณ์ พันธุ์วิชัย
นางสาวนันทิกา สุขแพทย์
นางวีนา ทองศรี
นางวิจิตรา ชุ่มเงิน
นางเสาวคนธ์ กล่องทอง
นายสุชาติ บุญเพ็ชร์
นางสาวสุพิธ ศรีจันทรวงศ์
นางสาวบุญนาค เอี่ยมโต
นางเพ็ญแข เมธาปกรณ์
นางสาวนงนิตย์ วงษ์การค้า
นางรัชนี บุกบุญ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ครู โรงเรียนวัดตองปุ
ครู โรงเรียนวัดข่อยกลาง
ครู โรงเรียนวัดข่อยใต้
ครู โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย
ครู โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย
ครู โรงเรียนบ้านโคกตูม
ครู โรงเรียนบ้านโคกตูม
ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิง
ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิง
ครู โรงเรียนบ้านวังเพลิง
ครู โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น
ครู โรงเรียนบ้านดงมะรุม
ครู โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า
ครู โรงเรียนวัดสะพานคง
ครู โรงเรียนวัดสะแกราบ
ครู โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
ครู โรงเรียนวัดวังหัวแหวน
ครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านวังจั่น
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ชื่อ - สกุล
นายเสถียร เมืองทอง
นางพรธิภา แสงเรือง
นางนภาพร พลอยบุตร
นางวนิดา แสงลอย
นายสมาน อาลา
นางสมาน เมืองแก้ว
นายสังวาลย์ สีชน
นางสารวย แท่นสูงเนิน
นายสิทธิชัย เลิศหัสดีรัตน์
นางมยุรี กรรณาริก
นางสมพร วันแก้ว
นางภัทรนันท์ พุ่มคา
นางบัวหลวง แสงสว่าง
นางทับทิม กรอบทอง
นายวิเชียร วงษ์นิ่ม
นายเกรียงศักดิ์ แสงทอง
นายเสนาะ มีกลิ่น
นางณรัธน์นันท์ ปิ่นเพ็ชร์
นายเรืองศักดิ์ ชาญจิตร
นางสุดารัตน์ ดวงดี
นางปาณิสรา ดวงดาว
นายประกาศ จุฑาเกตุ
นางณัฐธยาน์ รักชาติประเสริฐ
นางกฤติยาภรณ์ โพธิ์ทอง
นางงามตา ระมั่งทอง
นางจิระภรณ์ ทองใย
นางนิตยา ริมสีม่วง
นางดวงดาว สุมะลิ
นางนาถชนก ปิดทองคา
นางจุรีรัตน์ แปลกวงศ์
นายปราณีต อ่อนละมัย
นายมนัส ตันตะสิ
นางสุรพร จุฑาเกตุ
นางสุรัตน์ กลัดงาม
นางอุบลรัตน์ แกบสิงห์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดหนองคู
ครู โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค
ครู โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ครู โรงเรียนบ้านพรมทิน
ครู โรงเรียนโคกสาโรง
ครู โรงเรียนโคกสาโรง
ครู โรงเรียนวัดหนองพิมาน
ครู โรงเรียนบ้านหัวดง
ครู โรงเรียนวัดถ้าตะโก
ครู โรงเรียนวัดมุจลินท์
ครู โรงเรียนวัดมุจลินท์
ครู โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้
ครู โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้
ครู โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง
ครู โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง
ครู โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง
ครู โรงเรียนวัดยวด
ครู โรงเรียนบ้านสระเตย
ครู โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
ครู โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง
ครู โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน
ครู โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
ครู โรงเรียนวัดธรรมิการาม
ครู โรงเรียนวัดเทพอาไพ
ครู โรงเรียนพิบูลปัทมาคม
ครู โรงเรียนพิบูลปัทมาคม
ครู โรงเรียนพิบูลปัทมาคม
ครู โรงเรียนวัดบ้านทราย
ครู โรงเรียนชุมชนตาบลหินปัก
ครู โรงเรียนชุมชนตาบลหินปัก
ครู โรงเรียนวัดบางกะพี้
ครู โรงเรียนวัดบางกะพี้
ครู โรงเรียนวัดโป่งแค
ครู โรงเรียนวัดโป่งแค
ครู โรงเรียนวัดโป่งแค
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายสมยศ ทาทัน
ครู โรงเรียนวัดโป่งแค
นางผ่องศรี สีทับทิม
ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง
นางสาวสุชารินี ดวงสว่าง
ครู โรงเรียนวัดหนองเมือง
นางอภัยรัช มงคลดี
ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
นางวัฒนา อุบลคลี่
ครู โรงเรียนวัดหนองกระเบียน
นางสาวนฤมล อ่วมท่าวุ้ง
ครู โรงเรียนบ้านหนองนางาม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2
นายอนุรัฐ ทิมวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นายจักรคม วงษ์คลัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยนา
นางยุพิน นอบน้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า
นายสมเศียร ช้างจวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองสาริกา
นายพิพัฒน์ ทองเผือก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านด่านจันทร์
นายชลอ จันทร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยางราก
จ่าสิบเอกกาพล สุนทราเดชอังกูร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง
นางสุดใจ ตะหย่วน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเสมา
นางสาวรัตนา ศิริคุปต์
ครู โรงเรียนบ้านลาโกฏิทอง
นางฐิติพัสส์ นาน้าเชี่ยว
ครู โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน
นายศิลา สุทธิจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน
นางชนากานต์ มูลยแพทย์
ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
นางแก้วตา คงฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านเขาแหลม
นายสุดท้าย วงษ์กาญจนรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านเกาะรัง
นางสุวารี โสมาบุตร
ครู โรงเรียนบ้านเกาะรัง
นางพัทรินทร์ เนียมคา
ครู โรงเรียนบ้านเกาะรัง
นายสุภร ขันธุปัทม์
ครู โรงเรียนบ้านเกาะรัง
นางละมัย หวังศิริ
ครู โรงเรียนอนุบาลลานารายณ์
นายวีระพงศ์ แกมขุนทด
ครู โรงเรียนอนุบาลลานารายณ์
นางอนงค์ คุ้มสุภา
ครู โรงเรียนอนุบาลลานารายณ์
นางสมนึก วัฒนกุล
ครู โรงเรียนอนุบาลลานารายณ์
นางนิจ ชัยชุมพร
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
นางสุจรรยา พละเอ็น
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
นางสาวประทีป ใจมงคล
ครู โรงเรียนบ้านบัวชุม
นางยุพิน เมืองกลั่น
ครู โรงเรียนบ้านบัวชุม
นางประคอง เอี่ยมอ่อง
ครู โรงเรียนบ้านบัวชุม
นายธนพัต อินทร์นอก
ครู โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม
นางวิไลลักษณ์ สุบิน
ครู โรงเรียนนิคมลานารายณ์
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ชื่อ - สกุล
นายภพปฤตพรรณ สมชนะ
นางสุรางค์ พร้อมเจริญ
นางสาวอารยา พวงทอง
นางสาวอัญชลี รักแดน
นายสุรศักดิ์ พิศประเทือง
นางสุนีย์ วงษ์บุบผา
นางสุภาภร เขียวสอาด
นางเพ็ญรุ่ง กุณฑลทอง
นางจาเนียร ดีเส็ง
นางจันทร์เพ็ญ เทียบชัย
นางสมพิศ ทรัพย์สิน
นายสงบ ทรัพย์สิน
นายสมโภชน์ จวนแจ้ง
นางรุจิเรข หนูรอด
นางมัณฑิกา ชาติไทย
นางณราพรรณ จงศิริกุล
นางสุทธลักษณ์ อยู่นิ่ม
นางสุวรรณี ไชยศึก
นางจิดาภา อุบลบาน
นางทักษิณา สินกล่า
นางสมหมาย ปัญญามัง
นางยุพดี มั่นยา
นางมธุรดา ทับทิมศรี
นางรุ่งนภา คงไกรฤกษ์
นางสาวถาวร โพพินิจ
นายพิพัฒน์ ฉิมนาคพันธ์
นางสุรางค์ ตรงดี
นางประจิม มีมั่งคั่ง
นางอรุณี เขาแก้ว
นางราไพ โพธิ์แดง
นางบุญชู มหาโยธี
นางประทุมพร สิทธิปัญญา
นายจักรกฤษณ์ วาชัยศรี
นางสุภาพร กางกรณ์
นายสมหมาย เย็นใจ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านซับหินขวาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
ครู โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง
ครู โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
ครู โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
ครู โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
ครู โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา
ครู โรงเรียนพรหมรังษี
ครู โรงเรียนพรหมรังษี
ครู โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย
ครู โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
ครู โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
ครู โรงเรียนบ้านท่ากรวด
ครู โรงเรียนบ้านเนินทอง
ครู โรงเรียนบ้านบ่อคู่
ครู โรงเรียนบ้านบ่อคู่
ครู โรงเรียนบ้านซับจาปา
ครู โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์
ครู โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์
ครู โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์
ครู โรงเรียนบ้านมหาโพธิ
ครู โรงเรียนบ้านคลอง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านวังแขม
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
ครู โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านทะเลทอง
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายเชิงชาย กาลพัชรกุล
ครู โรงเรียนบ้านพุกะชัด
นางศุภณัฏฐา สุขวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านวังทอง
นางสายสมร สุวรรณสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม
นางสาวมธุรส เบื้องกลาง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157
นางลักขณา คันธสอน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157
นางสมส่วน ปั้นโต
ครู โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157
นางอาไพ ช้อยสูงเนิน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157
นางสุพร นพคุณ
ครู โรงเรียนบ้านลาสนธิ
นางบุหงา ทองเพชร
ครู โรงเรียนอนุบาลอาเภอลาสนธิ (บ้านหนองรี)
นางยุพิน ศรีนวล
ครู โรงเรียนบ้านดงดินแดง
นายบัญญัติ กุญชรศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านป่าเขว้า
นางจันทร์แรม จาปา
ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์
นางเดือนฉาย แสงสกุล
ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์
นางนารี ศักดี
ครู โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์
นางพิมพ์พิชชา เสียมสกุล
ครู โรงเรียนบ้านหนองเสมา
นายวัลลภ โพธิ์สุนทร
ครู โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
นางกัญญาพัชร์ สุขประชาพันธุ์
นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา
นายสุวิทย์ สมทราย
นายศักดิ์ แสงบุญเรือง
นางทิมแก้ว ธรรมรักษ์สกุล
นายจรัส แก้วหนองแสง
นายวิสุทธิ์ สุขรัตน์
นายวิกร จันหอม
นายประเสริฐ ตั้งวิบูลยกิจ
นายเฉลิม สิงห์แก้ว
นายสุภาพ หงส์สามสิบเจ็ด
นายอรรถพันธ์ เถิ้มแก้ว
นางแพรวพรรณ พุ่มพวง
นางเฉลิมขวัญ วิญญา
นางเพ็ญศรี อาพันธุ์
นางนงเยาว์ บุญปัญญา
นางปราณี ทาวงศ์มา

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสาเภา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันทราย
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสัน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยอูน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงวัง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านแขม
ผู้อานวยการโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนวัดบ้านสัก
ครู โรงเรียนบ้านจาค่า
ครู โรงเรียนวัดเสด็จ
ครู โรงเรียนบ้านปงวัง
ครู โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง
ครู โรงเรียนบ้านแม่เฟือง

379
ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ชื่อ - สกุล
นางพัชรี เมืองยศ
นางสาวณัฏฐพร จินดากาศ
นางจิตอนงค์ ชะนะกร
นางรุ่งเรือง ขัดศรี
นางขวัญเมือง เตเฉลย
นางสหัทยา เดชรัตน์
นายประพันธ์ กัลปสันติ
นางปรานอม ไชยเชียงของ
นางบุญจิรา ก๋าจารี
นางภัทรนิษฐ์ พุทธวงศ์
นางรชตวัลย์ พิชิตเมธากุล
นางจันทร์เพ็ญ ศิริไสย
นางรมิดา ธณาธิปศิริสกุล
นางสุพัตรา เอี่ยมสาอางค์
นางวรรณดี กุลยวง
นางไข่แก้ว จันทพัวศิริศิลป์
นางวันวิไล ทิมคล้าย
นางปิ่นฟ้า ปาโกวงค์
นางศิริพร อุดมธาดา
นางทิวารัตน์ ชานาญ
นางสุมาลัย วังสะปัญญา
นางสาวพิมพ์ใจ ตุลาพันธุ์
นางฟ้าหทัย คมสัน
นางอาไพ วงศ์นาม
นายจิตร ยอดเทา
นางเพ็ญศรี เชื้อสิงห์
นางพวงเพ็ชร ปานศิลา
นางเกษรา ปัญญาสอน
นายไพศาล อินทรชิต
นายเฉลิม คาเมืองใจ
นางชรินทิพย์ เหล่าชัย
นายเอกรัตน์ ทาคา
นางปราณี แก้วเมืองมา
นางอุไร ขอจิตต์เมตต์
นายช่วย วันทาทราย

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา
ครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา
ครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านแม่อาง
ครู โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
ครู โรงเรียนบ้านท่าโทก
ครู โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า
ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก
ครู โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
ครู โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
ครู โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง
ครู โรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านสาเภา
ครู โรงเรียนธงชัยวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง
ครู โรงเรียนพิชัยวิทยา
ครู โรงเรียนพิชัยวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านบุญนาค
ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

380
ที่
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางศรีมาลา วันทาทราย
ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
นางจีรพันธ์ หอวัฒนพันธ์
ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
นางกัลยกร ลาดปาละ
ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
นางสาวปราณี แก้วคาฟู
ครู โรงเรียนบ้านสัน
นางจรรยา สันบุญเป็ง
ครู โรงเรียนบ้านสัน
นางละออง สะเภาคา
ครู โรงเรียนบ้านสัน
นางวลัญช์ภัทร สุวรรณสุระ
ครู โรงเรียนบ้านสันทราย
นางเข็มทอง สุภากุล
ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา
นางเทียมทอง ทาชุ่ม
ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา
นายอนุสิษฐ์ สะเภาคา
ครู โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
นางสาวสมศรี ขันทพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
นายอานวย พรมรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย-ปางปง ปางทราย
นางจุฑามาศ วิทิตธรรมคุณ
ครู โรงเรียนวัดบ้านแขม
นางมยุรี ศรีภูมินทร์
ครู โรงเรียนสบป้าดวิทยา
นางธนวรรณ เทพนามวงค์
ครู โรงเรียนบ้านสบเติ๋น
นางสมพิศ ผดุงศิลป์
ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1)
นางมัลลิกา ประเทศรัตน์
ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1)
นายสมคิด วงศ์แก้วเขียว
ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1)
นายสงกรานต์ จิตตรง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแหง
นางเพลิน สุขรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านแม่กวัก
นางรัตนา ใจบันทัด
ครู โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110
นางกฤษณีย์ จันทร์ประเสริฐ
ครู โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110
นางอรพินท์ วราฤทธิกุล
ครู โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110
นางมัณฑนันท์ เลิศประสิทธิ์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง
นายปริญญา มานะสุคนธ์
ครู โรงเรียนบ้านสบพลึง
นางลัดดา แจ่มจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านสบพลึง
นายบุญเชิด เทพา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยอูน
นางสาวสมัย บุญทาทอง
ครู โรงเรียนบ้านงิ้วงาม
นางสายสวาท สุวรรณรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านบ่อห้อ
นายถวิล ตุงใย
ครู โรงเรียนแม่แป้นวิทยา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 2
นางประไพ ขว้างไชย
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสบปราบ
นายวรพันธ์ กัญญเทพ
ผู้อานวยการโรงเรียนทองทิพย์วิทยา
นายภาษะลอง พิณฑิสืบ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนากวาง
นายสันทัศน์ จันทร์จอม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านผาแมว
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5
6
7
8
9
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13
14
15
16
17
18
19
20
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ชื่อ - สกุล
นายนิกร พิจอมบุตร
นายธนัท สายต่างใจ
นายประเสริฐ เชื้อจิ๋ว
นายสุพล ภัทรวาทิน
นายสมเกียรติ ชัยขุนพล
นายปัญญา สุจริต
นางธนัสสรณ์ ปินะจิรฉัตร
นายบรรจบ ปากาศ
นายจรัญ รัตนศุภสิริ
นางทิพย์สุนันท์ จันทร์กระจาย
นางฉวีวรรณ วงษ์จาระ
นางบัวเหลียว มาฟู
นางจันทวรรณ ปัญญาสีห์
นางกลิ่นร่า เจริญธุระเดช
นางปริศนา วงค์จันทร์แก้ว
นางพิศมัย บุญคง
นายพลเจต จอมวงค์
นางจันแก้ว มาน้อย
นางปราณี ประสันลักษณ์
นายนพนัย ไชยชมภู
นายสิทธิลาภ กอบัว
นางสมควร บุญเลิศ
นางแสงจันทร์ คาอินบุตร
นางแสงทอง ทรายคา
นางเครือฟ้า กาญจนเลิศวิไล
นางสายสมร สมิทธิภาพ
นางศุภลักษณ์ คาสุทธิ
นายสมมาตร จันทราช
นางลลิดา ดวงดีวงศ์
นางพยงศ์ทอง อภิวงศ์งาม
นางสาวบุญศรี จันทราช
นางรัตนา สายต่างใจ
นางสุนีย์ ไฝเครือ
นางจันทร์ฉาย กันธะวงศ์
นางปิยนาถ คันธะวงศ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเวียง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง
ผู้อานวยการ"โรงเรียนเถิน-ท่าผา"
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าตาล
ผู้อานวยการโรงเรียนศาลาวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าผา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน
ครู โรงเรียนบ้านน้าโทก-หัวดง
ครู โรงเรียนบ้านแม่ทะ
ครู โรงเรียนบ้านแม่ทะ
ครู โรงเรียนป่าตันวิทยา
ครู โรงเรียนป่าตันวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านนาคต
ครู โรงเรียนบ้านนาคต
ครู โรงเรียนบ้านป่าจ้า
ครู โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
ครู โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
ครู โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านนาต๋ม
ครู โรงเรียนบ้านสันป่าเปา
ครู โรงเรียนบ้านนาดง
ครู โรงเรียนบ้านนากวาง
ครู โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านผาแมว
ครู โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้
ครู โรงเรียนบ้านท่าเวียง
ครู โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน
ครู โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน
ครู โรงเรียนแม่วะวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ครู โรงเรียนเถิน-ท่าผา
ครู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)

382
ที่
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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51
52
53
54
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59
60
61
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

ชื่อ - สกุล
นางสุนทรี ภักดี
นางสาววาสนา แสงจันทร์
นายชัยวัฒน์ สุยะชัย
นายธีระศักดิ์ ตุ้ยหล้า
นางมณีวรรณ ตันติดาราภัทร์
นายนิคม ขัดสาย
นายณรงค์ ชาวเขียววงศ์
นางทองเจีย ดวงมะวงศ์
นางศรีนวล สุปินราษฎร์
นางสุพรรณ วงศ์คีนี
นางจันทร์เพ็ญ สุกใส
นายเผ่า ฟองอิสสระ
นางผ่องจิตร์ สารสมบูรณ์
นายมนตรี บังเมฆ
นางประไพ ดวงบุรงค์
นายประยูร เมืองคา
นางลสา สายทอง
นางเพ็ญแข หมื่นโฮ้ง
นายธนพล กายะ
นางปัทมวรรณ ทาคาวัง
นางจันทร์แสง ไชยเมืองชื่น
นางศรีลา ไชยเมืองชื่น
นางวันดี เขื่อนสอน
นางกัลยา สุยะสืบ
นายสมาน คาปวน
นางมณฑาทิพย์ คาปน
นายสุภาพ ปุกคาแดง
นางดวงปราณ เกตุแก้ว
นางลัดดา ประไพย์
นางโสภา ป้องมา
นางอัมพรรณ จักรบุญมา
นางวิไลวรรณ ยะเปียง
นายพิชัย น้อยสะปุ๋ง
นางสาววราภรณ์ ตะสะ
นางวิไล ธนทรัพย์ทวี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนล้อมแรดวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านเหล่า
ครู โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา
ครู โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา
ครู โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา
ครู โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
ครู โรงเรียนบ้านนาเบี้ย
ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้าตาลอนุเคราะห์)
ครู โรงเรียนศาลาวิทยา
ครู โรงเรียนศาลาวิทยา
ครู โรงเรียนวัดนาแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านจอมปิง
ครู โรงเรียนสบต๋าวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนสบต๋าวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนสบต๋าวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลาปางหลวง
ครู โรงเรียนวัดมะกอกนาบัว
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๗ (วัดนาเดา)
ครู โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
ครู โรงเรียนบ้านนาจะลา
ครู โรงเรียนบ้านนาจะลา
ครู โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา
ครู โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งต๋า
ครู โรงเรียนวัดนาเอี้ยง
ครู โรงเรียนสันโป่งวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านปงหลวง
ครู โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด
ครู โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
ครู โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
ครู โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
ครู โรงเรียนบ้านแม่กัวะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองวัวแดง
ครู โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)

383
ที่
75
76
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางเย็นจิต มุ่งเหมือย
ครู โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)
นายวรพงษ์ สิริวงศ์เครือ
ครู โรงเรียนผาปังวิทยา
นายปราโมทย์ มีเดช
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ
นางพรพรรณ จันทร์แสนตอ
ครู โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา
นางผาสุก ปันคา
ครู โรงเรียนต้นธงวิทยา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 3
นายชนินทร์ บุญมี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายชุมพร สวยสด
ผู้อานวยการโรงเรียนวังทรายคาวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
นายมงคล กองตัน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ตา
นางเพ็ญศรี สมร่าง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
นายอาทิตย์ มาคุณ
ครู โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา
นางพรรณี สุจริต
ครู โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน
นางวนิดา สมบัติ
ครู โรงเรียนบ้านป่าแขม
นางปรารถนา มหานิล
ครู โรงเรียนวังแก้ววิทยา
นางอนงค์ ศศิวิมลฤทธิ์
ครู โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
นางสุพัชรีย์ แหลมคม
ครู โรงเรียนบ้านฮ่องลี่
นางอาพร สิริฤทธิจันทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
นางวัชรี เมืองยศ
ครู โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
นางเหรียญทอง เนตรสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านป่าเหว
นางวนิดา ขมหวาน
ครู โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
นางละเอียด หน้าใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
นางนาถธิดา ปัญญาคม
ครู โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
นายสมบัติ กัลยา
ครู โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
นางสุพัตร แต้มคม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
นายวิทูร ปินตา
ครู โรงเรียนบ้านแม่เบิน
นายยงยุทธ์ เจนคิด
ครู โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
นางผ่องพรรณ จูงาม
ครู โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
นายสิงห์ทอง จาอินถา
ครู โรงเรียนบ้านน้าจา
นางยุพร มูลฟอง
ครู โรงเรียนบ้านแม่เย็น
นางธนิดา ใหญ่ผล
ครู โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
นางจีรานันท์ กล้าจริง
ครู โรงเรียนบ้านหนองนาว
นางนงลักษณ์ หน้าผ่อง
ครู โรงเรียนบ้านปงคอบ
นางรัตนาพร ปันดี
ครู โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
นางสังวาลย์ เจนคิด
ครู โรงเรียนทุ่งคาวิทยา
นายทวี รัญจวน
ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายสมเพชร ศรีชุม
ครู โรงเรียนทุ่งคาวิทยา
นางสาววนิดา ศิริมงคลลาวัลย์
ครู โรงเรียนบ้านปงคอบ
นางสังวาลย์ ศรีชุม
ครู โรงเรียนทุ่งคาวิทยา
นายชูชีพ วงศ์ ครองศักดิ์
ครู โรงเรียนบ้านปงดอน
นายเพ็ญภาค สถาพรศรีสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
นายสมาน จูงาม
ครู โรงเรียนบ้านแม่สุขใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 1
นายณรงค์ ก๋องแก้ว
ศึกษานิเทศก์
นายสกล สุทธิจิระพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันป่าเหียง
นายคะนอง ยะเชียงคา
ผู้อานวยการโรงเรียนตาบลบ้านแป้น
นายบรรดาล เขียวทะวงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนเชตวันหนองหมู
นายเกษม สุทธรังษี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง
นายชัชวาล กัณทาพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านเหล่า
นายเฉลิมชัย พรหมณะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย
นายจรินทร์ เป็นพนัสสัก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทาป่าสัก
นายพัฒดารา สมบูรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหล่ายทา
นายวิศัลย์ สุทธิมาลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองยางไคล
นายชวลิต สร้างโศรก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหมื่นข้าว
นายสุรศักดิ์ นามบุปผา
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลลาพูน
นางนลินธรณ์ โฆษิตรัฐพัชรสุข
ครู โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
นางกฤษณา ศรีกอก
ครู โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม
นางชื่นจิต ทิพย์โอสถ
ครู โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง
นางณภัทร พรหมมหาวัน
ครู โรงเรียนวัดสันคะยอม
นายสุรศักดิ์ ใบสุขันธ์
ครู โรงเรียนวัดสันคะยอม
นายอานาจ พรหมมหาวัน
ครู โรงเรียนวัดสันคะยอม
นางนงลักษณ์ เวศน์วิวัฒน์
ครู โรงเรียนวัดสันคะยอม
นายสงกรานต์ จันทร์บุญเป็ง
ครู โรงเรียนวัดสันป่าสัก
นางพวงเพชรรัตน์ ไชยาคา
ครู โรงเรียนวัดหนองซิว
นางสาวอาพัน ณะคาตัน
ครู โรงเรียนบ้านหนองหนาม
นางอรพินธุ์ กันทะวงค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหนาม
นางจิราภรณ์ มะโนคา
ครู โรงเรียนบ้านหนองหนาม
นางสุรินทร์ น้าสา
ครู โรงเรียนวัดสันมะกรูด
นางอาพร นันตาเวียง
ครู โรงเรียนวัดบ่อโจง
นางประนอม อุ่นเรือน
ครู โรงเรียนตาบลบ้านแป้น
นางอัมพร สุภารัตน์
ครู โรงเรียนอนุบาลลาพูน
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ชื่อ - สกุล
นางศรัณยา ยะเชียงคา
นางรัตนา สุวรรณาภัย
นางพัชรา ขาวแสง
นางสาวอารียา พงศ์สังกาจ
นางธาริณี ชัยวิรัตน์
นางอุบล นาคกระแสร์
นางอุมากรณ์ ผัดเจริญ
นางสาวลาวัลย์ ชูยกปิ่น
นางอรทัย รัตน์เลิศลบ
นางวิไล อุ่นใจ
นางวันพา จันทะสินธุ์
นางพรศรี ใจคา
นางเบญจวรรณ ยะบุญธง
นายประเสริฐ ชัยชนะ
นางอารีย์ พงค์สุวรรรณ
นายประวิทย์ ปาลี
นางสาวพิกุล พรมโย
นายประยูร อุ่นเรือน
นางพรนิภา สารพฤกษ์
นางผ่องพรรณ วรรณตุง
นางสาววราภรณ์ คาวังพฤกษ์
นายไกสร นันตาเวียง
นายยศ เทพสุติน
นางศุภลักษณ์ ติยะคุณ
นางวิลาสินี เตมีศักดิ์
นางพรทิพย์ นิมาพันธุ์
นางผ่องพรรณ์ คงทน
นางวรรณี จันทร์รัตนสิริ
นางจุรีรัตน์ ธนเรืองสุวรรณ
นางวันทนีย์ ปัญญาโกษา
นายเรืองสิทธิ์ กันสุยะ
นางสุภาพ พงค์เจริญ
นายไฉน อุ่นโพธิ
นางรติมัย โยธาคามี
นางสาวนงเยาว์ ธรรมขัดดุก

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลลาพูน
ครู โรงเรียนอนุบาลลาพูน
ครู โรงเรียนอนุบาลลาพูน
ครู โรงเรียนบ้านเวียงยอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
ครู โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ
ครู โรงเรียนวัดศรีบังวัน
ครู โรงเรียนวัดศรีบังวัน
ครู โรงเรียนตาบลริมปิง
ครู โรงเรียนตาบลริมปิง
ครู โรงเรียนวัดชัยสถาน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้
ครู โรงเรียนวัดกู่เส้า
ครู โรงเรียนบ้านจาบอน
ครู โรงเรียนวัดบ้านม้า
ครู โรงเรียนวัดบ้านม้า
ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว
ครู โรงเรียนวัดสันต้นธง
ครู โรงเรียนบ้านศรีย้อย
ครู โรงเรียนบ้านศรีย้อย
ครู โรงเรียนบ้านศรีย้อย
ครู โรงเรียนบ้านสันมะนะ
ครู โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
ครู โรงเรียนวัดเหมืองง่า
ครู โรงเรียนวัดเหมืองง่า
ครู โรงเรียนวัดเหมืองง่า
ครู โรงเรียนวัดเหมืองง่า
ครู โรงเรียนวัดเหมืองง่า
ครู โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเกิด
ครู โรงเรียนวัดน้าดิบ
ครู โรงเรียนบ้านป่าซาง
ครู โรงเรียนบ้านป่าซาง
ครู โรงเรียนบ้านทาปลาดุก
ครู โรงเรียนบ้านทาป่าสัก
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางเฉลิมพร สุรินทร์เปา
ครู โรงเรียนบ้านทาป่าสัก
นางบานชื่น กาศสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านทาป่าสัก
นางพิณพร โยธาใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านทาป่าสัก
นางณัฐกานต์ เป็นพนัสสัก
ครู โรงเรียนบ้านทาป่าสัก
นางสุดารัตน์ ทานะมัย
ครู โรงเรียนบ้านผาตั้ง
นางศกุนตลา เป็งกาศ
ครู โรงเรียนวัดอรัญญาราม
นางภูมรินทร์ สุวรรณกันธา
ครู โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว
นายสุวิทย์ แก้วกาศ
ครู โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่
นางประภาพร ตาเจริญเมือง
ครู โรงเรียนบ้านดอยคา
นางศุภลักษณ์ คาภิคา
ครู โรงเรียนบ้านศรีป้าน
นางสาวอนงค์ บุญมากาศ
ครู โรงเรียนบ้านแม่เมย
นางนภาพร จักรมณี
ครู โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
นายประดิษฐ์ จัดของ
ครู โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
นายวิเชียร ปัญญาใหญ่
ครู โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
นางสาวสุวรรณา อภิวงศ์งาม
ครู โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
นางสาวบุญยม ชมภูคา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไซ
นายสาเริง ยอดประทุม
ครู โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ
นางปราณี หาญประโคน
ครู โรงเรียนอนุบาลลาพูน
นางผาสุก วงศ์ฝั้น
ครู โรงเรียนอนุบาลลาพูน
นางศรีพรรณ กล้าจริง
ครู โรงเรียนวัดบ้านม้า
นางนิรมล จันทร์เพ็ญ
ครู โรงเรียนวัดนครเจดีย์
นางจิราภรณ์ ขัดลิ
ครู โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 2
นายชาลี ตังเยาว์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายธนินทร์ นันทขว้าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลย
นางจรีย์พร วงษ์กระสันต์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังสะแกง
นางสาวภาวินี กัณฑาซาว
ครู โรงเรียนบ้านนาทราย
นายบุญเขียน เตจา
ครู โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
นางพรรณี ธรรมหมื่นยอง
ครู โรงเรียนบ้านปาง
นางสาวโยทกา พิงคะสันต์
ครู โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
นางพัชรินทร์ สุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านปวงคา (ประชาอุทิศ)
นางศันสนีย์ หล้าหนัก
ครู โรงเรียนบ้านปวงคา (ประชาอุทิศ)
นางลาวัลย์ หน่อสีดา
ครู โรงเรียนบ้านโฮ่ง
นางสาวศรีวรรณ สุนทรสัตถาพร ครู โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
นางศศิธร สุตานันท์
ครู โรงเรียนอนุบาลวังดิน
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ชื่อ - สกุล
นางนภพร นันทะจันทร์
นายหยินฝัด แซ่คู
นางสาวเกศแก้ว ทองอินทร์
นางนงคราญ ปัญญา
นายธวัช รังสิยารมณ์
นางโฉมยงค์ ผิวเกลี้ยง
นางนราภรณ์ ภูมาศ
นางเครือวัลย์ นาคนาม
นางสาวแก้วตา ยศอิ
นางปราณี จอมทัน
นางเบญจวรรณ จอมงาม
นายสมยศ พรหมซาว
นายสมบูรณ์ ยองจา
นางสร้อยหงษ์ สมศรี
นางอรพินทร์ ปารมี
นายสง่า แสงเงินชัย
นายสุรศักดิ์ อรินแจ้
นางสาวสาลี ชัยชนะ
นายประดุง แจ่มหม้อ
นางสายทอง ปันฟู
นางเทวัญ สุทธิมาลา
นางสังวรณ์ รังน้อย
นางสุพิศ กรแก้ว
นางไพรวัลย์ ณ ลาพูน
นางสาวมัณทนา เสมอจิตต์
นางคณิตา ณ น่าน
นางสุพพตา ยองจา
นางบัวเถา วิญญาณ
นางสุขสม ยองจา
นางสาวเสาวณี กันทาดง
นายศักดา สุวรรณ์
นางจันทิมา ศุทธิธนาวัฒน์
นางสงวนศรี ทิพย์บุญราช
นางจารุวรรณ ผลาฤทธิ์
นางพัชรินทร์ แจ้งไชย
นางนันทวัน จันทร์ตรง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
ครู โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
ครู โรงเรียนบ้านแม่เทย
ครู โรงเรียนบ้านแม่เทย
ครู โรงเรียนบ้านไร่
ครู โรงเรียนบ้านดงสักงาม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
ครู โรงเรียนบ้านห้วยห้า
ครู โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง
ครู โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
ครู โรงเรียนบ้านม่วงโตน
ครู โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย
ครู โรงเรียนบ้านสันปูเลย
ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย
ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย
ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย
ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย
ครู โรงเรียนบ้านหนองสูน
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหละ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหละ
ครู โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
ครู โรงเรียนบ้านดอนมูล
ครู โรงเรียนบ้านปวง
ครู โรงเรียนวัดหนองยวง
ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ครู โรงเรียนวัดบ้านดง (คาบุญประชาถกล)
ครู โรงเรียนวัดบ้านดง (คาบุญประชาถกล)
ครู โรงเรียนวัดร้องธาร
ครู โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน
ครู โรงเรียนบ้านแม่เทย
ครู โรงเรียนบ้านดอนมูล
ครู โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
ครู โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
ครู โรงเรียนบ้านไม้สลี

388
ที่

ชื่อ - สกุล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1

1
2
3
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5
6
7
8
9
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28
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34

นายรอง ปัญสังกา
นายยืนยง ปาลี
นางกมลทิพย์ แก้วมณีวัฒน์
นางเกื้อกูล อาจแก้ว
นางมัลลิกา ภักดีมี
นางพณาลักษณ์ คาไล้
นางอมรา จารูญศิริ
นายสุรชัย แสนประสิทธิ์
นายประวิทย์ น้อยบัวทอง
นายประสงค์ สมอออน
นายสุเทศ นาคะรังษี
นายสมเชาว์ แก้ววงษา
นายแสงทอง ธนะสูตร
นายนพรัตน์ วิชาเครื่อง
นางสมิหรา สาริกา
นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์
นายนิคม ศรีเหลา
นายเกี่ยน สุวรรณเกษี
นายเผด็จ ผาหอมสุข
นายสมบัติ ยศปัญญา
นายประยงค์ วงษ์ดี
นายอดิเทพ ทาเชาว์
นายสุรพล เวียงทอง
นายทองสืบ วิลัยศร
นายสุวรรณ มังบู่แว่น
นางดวงสุดา รุ่งเรือง
นางถาวร ฮดมาลี
นางวัชรี สวนสุวรรณ
นายพงษ์ศักดิ์ พิมพ์ราศรี
นางราตรี ศรีบุรินทร์
นายสุรสิทธิ์ บุตรโสมตา
นางเอมอร นาคเสน
นางประคอง คงเติม
นางทองนวล จาปาสิม

ตำแหน่ง - สังกัด

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกาเนิดเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองเลย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาดินดา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยพอด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านธาตุวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร่องไผ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาดอกคา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคกไผ่
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไร่ทาม
รองผู้อานวยการโรงเรียนเมืองเลย
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
ครู โรงเรียนเมืองเลย
ครู โรงเรียนเมืองเลย
ครู โรงเรียนเมืองเลย
ครู โรงเรียนเมืองเลย
ครู โรงเรียนเมืองเลย
ครู โรงเรียนเมืองเลย
ครู โรงเรียนเมืองเลย
ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
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ชื่อ - สกุล
นางวารุณี กุลบุตร
นางสุจิตร์ สุเภาแสน
นายวิชิต สุเภาแสน
นางฉัตรวไล มูณละศรี
นางภาวินี หาญวาฤทธิ์
นางสมร สิงห์สุวรรณ
นางธิติวัน รัตนพันธ์
นางนงลักษณ์ วัฒนวงษ์คีรี
นางสาวจีรพรรณ ศรีมงคล
นางนิตยา อาจแก้ว
นายบุญโฮม หอมภักดี
นางนลินี บุตรโสมตา
นางณิชากร พลเวียง
นางจุฑามาศ วังธรรม
นายกิติพงษ์ สาวิสัย
นางจีรพรรณ ติดมา
นายไพบูลย์ กงภูธร
นางกรรณิการ์ แสงโสดา
นางเสาวลักษณ์ สีหะวงศ์
นางสดสี ชาคารุณ
นางสกุลทิพย์ เพชรดี
นางจันศรี สุวรรณไกรษร
นางนิเวศ จันทร์สว่าง
นางดวงตา โชติแสง
นางสุภาพรรณ สีหะ
นางรัตนาภรณ์ วิชัย
นางมลิวรรณ เวียงทอง
นายบุญมา นุตทะบัติ
นางวิยะดา พักเท่า
นางวิมลรัตน์ อุตสาหะ
นางกุหลาบ พลแสน
นางสมานมิตร สุภาพันธ์
นางรัฐฎาพร คามา
นางคาใส แสนหลวง
นายพีระ ศรีชมพล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลเลย
ครู โรงเรียนบ้านวังยาว
ครู โรงเรียนบ้านวังยาว
ครู โรงเรียนบ้านน้าภู
ครู โรงเรียนบ้านหนองผา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ครู โรงเรียนบ้านสูบ
ครู โรงเรียนบ้านนาโป่ง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
ครู โรงเรียนบ้านท่าเปิบ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง
ครู โรงเรียนบ้านก้างปลา
ครู โรงเรียนบ้านน้าคิว
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
ครู โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ครู โรงเรียนบ้านกกทอง
ครู โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน
ครู โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน
ครู โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน
ครู โรงเรียนบ้านตูบโกบ
ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน
ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน
ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน
ครู โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ครู โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
ครู โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
ครู โรงเรียนบ้านนาดินดา
ครู โรงเรียนบ้านนาดินดา
ครู โรงเรียนบ้านนาโคก

390
ที่
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

ชื่อ - สกุล
นางสุปราณี วิไลลักษณ์
นางวรรณิกา สีตาลแก้ว
นายถาวร ไชยโสดา
นางประกอบ ติสวัสดิ์
นายสงบ พลพันธ์
นางสมร พลพันธ์
นางเยาวภา พิลาคุณ
นางลัตติกาณ์ แสงเสน
นายฉัน บุญมาก
นางวันดี โปรถนัด
นางเครือวัลย์ เนรมิตพานิชย์
นายประสิทธิ์ ธัญญารักษ์
นายศิริ พันธบัวศรี
นางสุรีพร ชาติชานิ
นางโอภาส พันธบัวศรี
นายชัชวาล ตัญญาภักดิ์
นางอาภา แสนสิงห์
นายจาลอง ราชโยธา
นายอานาจ ชื่นใจ
นางคายคา สุระธรรม
นางบุญเพ็ง ตัญญาภักดิ์
นายประจักร์ มูลถวิล
นางจารุณี จันทร์สว่าง
นายสาเนียง ศรีบุรินทร์
นางยิ้มลักษณ์ ศรพรหม
นางคาหล้า จันทะมอญ
นางสาวประกาย พรมมาวันนา
นางกัลยารัตน์ จันอ้วน
นางละมิตร บาตะศรี
นางวงเดือน สอนพรหม
นางอารุณ มังบู่แว่น
นางสาวฉลวย สุวรรณพรรค
นายสังคม โลไธสงค์
นางบุญโชค คานามะ
นางอาไพ ทุมสงคราม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านนาโคก
ครู โรงเรียนบ้านโป่ง
ครู โรงเรียนบ้านไผ่โทน
ครู โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ
ครู โรงเรียนบ้านนาแขม
ครู โรงเรียนบ้านนาแขม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
ครู โรงเรียนบ้านยาง
ครู โรงเรียนบ้านยาง
ครู โรงเรียนบ้านยาง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
ครู โรงเรียนบ้านปากยาง
ครู โรงเรียนบ้านปากยาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
ครู โรงเรียนบ้านแก่งม่วง
ครู โรงเรียนบ้านเมี่ยง
ครู โรงเรียนบ้านเมี่ยง
ครู โรงเรียนบ้านบวกอ่าง
ครู โรงเรียนบ้านวังขาม
ครู โรงเรียนบ้านหนองปกติ
ครู โรงเรียนบ้านสงเปือย
ครู โรงเรียนบ้านสงเปือย
ครู โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59
ครู โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59
ครู โรงเรียนบ้านผาแบ่น
ครู โรงเรียนบ้านนาซ่าว
ครู โรงเรียนบ้านนาซ่าว
ครู โรงเรียนบ้านนาซ่าว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
ครู โรงเรียนบ้านโพน (อ.เชียงคาน)
ครู โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
ครู โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด
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105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

ชื่อ - สกุล
นางภัททิรา จิตรตั้งตรง
นายวิเนตร สืบสาย
นางละออ นนทะดี
นายถนอม รัตนชัย
นายธนาเทพ ชาวไทย
นางวราภรณ์ กางเสนา
นางสุมัทยา โสวรรณา
นายอนุศาสน์ ป้องศิริ
นางสุนทรี ผาลี
นางสมภาร นาราษฎร์
นายธีรวัฒน์ บาบุญ
นางบุษบา จันทาตีด
นางรัชนีย์ ศรีพล
นางสุวรรณศิลป์ ชะโรวงศ์
นางพรรณเพ็ญ กันตะบุตร
นายประทีป ดอนนอก
นายยงยุทธ พานิช
นายชัยฤทธิ์ ศรีเกตุ
นางวราภรณ์ ศรีเกตุ
นางสุไกร มุ่งกั้นกลาง
นายสุภศักดิ์ ราชโยธา
นายสนิท โสมาศรี
นายพีระศักดิ์ โสประดิษฐ์
นายสุวิทย์ วงศ์ป้อง
นางประพิมพ์พันธ์ บุตรเต
นางนริณี เนียมชมภู
นายพงษ์ศักดิ์ วิชัย
นางบัญญัติ หยองเอ่น
นางโสภา สารศรี
นายเชษฐพงษ์ ถิ่นวัลย์
นางพรศิริ ธนะสูตร
นางประดิษฐ์ เวียงสมุทร
นายอุทิตย์ ทุมมาลา
นายสมบูรณ์ คาพิมพ์
นายวีระพล โคตรวงษา
นายณรงค์ บุญคา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
ครู โรงเรียนบ้านนาเบน
ครู โรงเรียนบ้านนาเบน
ครู โรงเรียนบ้านตาดซ้อ
ครู โรงเรียนบ้านอุมุง
ครู โรงเรียนบ้านแก่งมี้
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
ครู โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน
ครู โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
ครู โรงเรียนบ้านปากเนียม
ครู โรงเรียนบ้านปากปัด
ครู โรงเรียนบ้านสงาว
ครู โรงเรียนบ้านสงาว
ครู โรงเรียนบ้านสงาว
ครู โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
ครู โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยตาด
ครู โรงเรียนบ้านห้วยตาด
ครู โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านนาดอกคา
ครู โรงเรียนบ้านนาดอกคา
ครู โรงเรียนบ้านนาดอกคา
ครู โรงเรียนบ้านภูสวรรค์
โรงเรียนบ้านน้าภู
ครู โรงเรียนบ้านวังแคน
ครู โรงเรียนบ้านน้าพร
ครู โรงเรียนบ้านนาค้อ
ครู โรงเรียนบ้านนาค้อ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว
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ชื่อ - สกุล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

นายเจริญศักดิ์ บรรพลา
นายคณิศร มาตย์ผล
นายศรีใส เอ่นลุน
นายบุญเลี้ยง สุวรรณสนธิ์
นายกรณ์ ภัทรเมธาภักดี
นายยงยุทธ วงษ์จันทร์
นายดาเนิน ทองดี
นายบุญสูง บุษบา
นายสุทธินันท์ บุบผาดา
นายภัทรวรรธน์ ธนาสันติดิสรณ์
นายสมหมาย สาศรี
สิบเอกชนะ เกษร
นางคาสุดา อาจหาญ
นางวีรยา เกษทองมา
นางเบญจวรรณ โปรณะ
นางจาปี ศรีเชียงสา
นางระนอง ทองเทียม
นางประไพวรรณ มาพงษ์
นางอัจฉรา คาจันทน์
นางสาวพนมพรรณ บุญเกิด
นายสุวิทย์ นิลโชติ
นายสุวิจักขณ์ คุระนันท์
นายศิริโรจน์ ไมคะ
นางพิสมัย แสงชาติ
นางจิราภรณ์ สายจันทร์
นายสมชัย ตะนุมงคล
นางสุธาสินี จันทนา
นางประสิทธิ์ ภาคาตา
นายวรวิทย์ พิมตระการ
นายสุระชัย ไชยสงค์
นางทิพยาภรณ์ สาตาชนม์
นางชูศรี สุวรรณราช
นายธนูศิลป์ ยศบุญเรือง
นางนุชเนตร บุตตะนาม

ตำแหน่ง - สังกัด

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าบง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนกกข่า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าทบ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอุ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังสะพุง
ครู โรงเรียนบ้านวังแท่น
ครู โรงเรียนบ้านวังแท่น
ครู โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย
ครู โรงเรียนบ้านโคกแฝก
ครู โรงเรียนบ้านอีเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ
ครู โรงเรียนชุมชนหนองหิน
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49(บ้านวงเวียน)
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านป่าบง
ครู โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
ครู โรงเรียนบ้านศรีรักษา
ครู โรงเรียนบ้านเล้า
ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา
ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม
ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ชื่อ - สกุล
นางวัชราภรณ์ พรหมหาราช
นางวิไลลักษณ์ ไชยต่อม
นายสากล คาภูธร
นางสิริพร คาภูธร
นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุรินทร์
นางบุญช่วย หอมสมบัติ
นายกฤติพัน กฤตสกุล
นายคาผ่าน สายโสภา
นางขวัญใจ ตรีหทัยกุล
นายวิศวัฒน์ คัมภ์บุญยอ
นายสุรศักดิ์ สุรินทร์
นางสงวน พรหมอินทร์
นางสุวิสรรค์ เหตุเกษ
นางจารุวรรณ จันทนิตย์
นายทองสุข ตุลาเนตร
นายประมวล ทวีไสย์
นายสมภาส เกษทองมา
นายสมาส ประชากูล
นางเฉลิมศรี นิพวงลา
นายตัน ศรีทอง
นายสมหมาย ธีระนันท์
นายอดุลย์ อินโยธา
นางจันทนา รัตนมงคล
นางเสาวนีย์ มีชิน
นางเยาวรี รุ่งศรี
นายทองยศ ยมสีดา
นางนิโรยศรี สุธรรมมา
นายบุญชู แก้วศิริ
นายประมาณ ลิชผล
นายนุกูล ชมเมืองมิ่ง
นายสายันต์ พลสวัสดิ์
นางโสภาพรรณ จันทิหล้า
นางละอองรัตน์ โสกัณฑัต
นางละเอียด กุดโอภาส
นางบุญสม หลอดสว่าง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้
ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
ครู โรงเรียนบ้านปวนพุ
ครู โรงเรียนบ้านปวนพุ
ครู โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18
ครู โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว
ครู โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์
ครู โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
ครู โรงเรียนบ้านสวนปอ
ครู โรงเรียนบ้านสวนปอ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
ครู โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น
ครู โรงเรียนบ้านนาดินดา
ครู โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน
ครู โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน
ครู โรงเรียนบ้านน้าจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายคา
ครู โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า
ครู โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ
ครู โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม
ครู โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม
ครู โรงเรียนบ้านนายาง
ครู โรงเรียนบ้านนายาง
ครู โรงเรียนโคกสง่า
ครู โรงเรียนบ้านห้วยผุก
ครู โรงเรียนบ้านห้วยผุก
ครู โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
ครู โรงเรียนบ้านน้าทบ

394
ที่
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

ชื่อ - สกุล
นางศศิธร ศรีน้าย้อย
นางวิไลรัตน์ คุณทะวงษ์
นางฉวีวรรณ ธีระเดชากุล
นางสังวาร บุษบก
นางรจนา สิงห์พันธ์
นายปฐวี พรมมาปี
นายอุทิศ สิงห์ไธสง
นายวรวิทย์ ศรีสุนทร
นายธนะวัฒน์ เคนโยธา
นายนิคม โสมนัส
นายชานาญ แสงชาติ
นายทองอินทร์ ทองดีเวียง
นายทวน ปิ่นทอง
นายณัฐวุฒิ มีดี
นางประภาพร ศรีบุญเรือง
นายวิชัย แสงทอง
นางยินดี ศิริเกษ
นางเรวดี จันทร์ดา
นางพิรีรัตน์ จูมจนะ
นางตุรณี พลซา
นางนวพร เสริฐศรี
นางสาวอรวรรณ จินดาพงษ์
นายประดิษฐ์ มานะโส
นายไชยยศ สินพันธ์
นายอดุลย์ ชัยศรี
นางมลระวี ปานทอง
นางเกษร สีหา
นายประดิษฐ์ แก้วพิภพ
นางณฐมน บัวระภาสิริ
นางสุมาลี แก้วดวงดี
นางอมร สะท้านบัว
นางสุคนธ์ นิลายน
นายสุวิทย์ หวังสว่างวงศ์
นายบุญรมย์ คามา
นางศุภางค์ ใต้ชัยภูมิ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านปากปวน
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม
ครู โรงเรียนบ้านอุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านอุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านผาขาว
ครู โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ครู โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง
ครู โรงเรียนบ้านลาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง
ครู โรงเรียนบ้านเพิ่ม
ครู โรงเรียนบ้านเพิ่ม
ครู โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์
ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ครู โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
ครู โรงเรียนบ้านโคกมน
ครู โรงเรียนบ้านโคกมน
ครู โรงเรียนบ้านโคกมน
ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ
ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ
ครู โรงเรียนบ้านเอราวัณ
ครู โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
ครู โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
ครู โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
ครู โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
ครู โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
ครู โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
ครู โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ
ครู โรงเรียนบ้านผาหวาย
ครู โรงเรียนบ้านผาหวาย
ครู โรงเรียนบ้านซาบุ่น

395
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3
นายอนันต์ มงคลเดช
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นายภัทรศักดิ์ ศรีชมษร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด
นายขวัญศักดิ์ ชานาญเวทย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสานตม มิตรภาพที่ 101
นายจาเนียร จารัสกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแก่ง
นายบพิตร คามูล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย
นายสุดใจ ศรีบุตรตา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาดี
นายพินิจ การะเกษ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านซาทอง
นายวีระ สารมะโน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร่องจิก
นางนงลักษณ์ คัมภ์บุญยอ
ครู โรงเรียนชุมชนภูเรือ
นางทิพรัตน์ ศรีจาปา
ครู โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
นายกิตติคุณ กมลรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านกลาง
นางวิไลวรรณ ถาวัลย์
ครู โรงเรียนบ้านแก่ง
นางวัชราพร มหานิล
ครู โรงเรียนบ้านเครือคู้
นายวรุณ ทรงพุฒ
ครู โรงเรียนบ้านตูบค้อ
นางเบญจพร ทองปั้น
ครู โรงเรียนบ้านท่าศาลา
นางสุบิน ทองยา
ครู โรงเรียนบ้านนาดี
นางวิภารัตน์ พิจิตร
ครู โรงเรียนบ้านนาดี
นายวิมล เสนานุช
ครู โรงเรียนบ้านนาดี
นางณัฐภรณ์ สีหะวงค์
ครู โรงเรียนบ้านนาแห้ว
นางรัชนีกร ตะปะโจทย์
ครู โรงเรียนบ้านโป่ง
นายวัฒนา น้อยจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านโพนสูง
นางบุญหนัก ชานาญเวทย์
ครู โรงเรียนบ้านสานตม มิตรภาพที่ 101
นางรุจี ผิวเกลี้ยง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบง
นายสุวัฒน์ อาจสมบาล
ครู โรงเรียนบ้านห้วยลาด
นางเดือนเพ็ญ อาจสมบาล
ครู โรงเรียนบ้านห้วยลาด
นางสาวสลิ้ง ก้อมมะณี
ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย
นายสมยศ มชะศรี
ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย
นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
นางอุไรวรรณ ปันนา
ครู โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์
นางสาวบุญรัตน์ ศรีบุตตา
ครู โรงเรียนบ้านนาทอง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1
นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางธีรวรรณ มาลาศรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นางจุลพนม ธานี
ศึกษานิเทศก์

396
ที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ชื่อ - สกุล
นายไพฑูรย์ ชินวงศ์
นายบุญเกิด ทองสุข
นายวิชิต บุคา
นายวัฒนะ ทองสุ
นายสาเริง สานักนิตย์
นายเฉลิมเกียรติ ใสกระจ่าง
นายวรากร สายเนตร
นายสุวัชร สารสมัคร
นายปุ่น ฉิมงาม
นายปิยะ ทาระ
นายชวิศ จิตดี
นายสมพงษ์ รุ่งเรือง
นายสมชาย ทวีทรัพย์
นายไพบูลย์ เดชคาภู
นายสนอง วิเศษสังข์
นายสมชวน รายระยับ
นายไชยเศรษฐ์ เสนาะ
นายทวนทอง พงษ์จันโอ
นายโอกาศ รวมสิทธิ์
นายอภิรมย์ ลิพันธ์
นายอรรถภรณ์ พงคละ
นางสมฤดี จันไทรรอด
นางลัดดาวัลย์ ศรีเมือง
นางพัลลภ ยกยุทธ์
นายบุญรัตน์ มะอาจเลิศ
นางสวาท แก้วภักดี
นางสุพิศ ศรีภูพาน
นางวิมลรัตน์ ราษี
นายจารี จันครา
นายณรงค์ โสรเนตร
นางเพ็ญศรี ทางทอง
นางนะเรศร์ ทรจักร์
นางสุจิตรา ยมพันธ์
นางพยอม อารีย์
นายวิชัย ทองแสน

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสบาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคูบ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคอนกาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบกขี้ยาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพาย
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวังหิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดู่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบูรพา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตาเชียง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเตย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพธิ(์ โพธิ์ทองวิทยา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเวาะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอาลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภาผล)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสลาม
รองผู้อานวยการโรงเรียนตะดอบวิทยา
ครู โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
ครู โรงเรียนขุมคาวิทยา(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนขุมคาวิทยา(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนขุมคาวิทยา(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนชุมชนหนองสังข์
ครู โรงเรียนตะดอบวิทยา
ครู โรงเรียนตะดอบวิทยา
ครู โรงเรียนตะดอบวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านเกาะ
ครู โรงเรียนบ้านเขวา
ครู โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง
ครู โรงเรียนบ้านเทิน
ครู โรงเรียนบ้านเปือย
ครู โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข

397
ที่
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ชื่อ - สกุล
นายวรวงศ์ จักรแก้ว
นายธีระ เดชกล้า
นางอุดมสิน สมาน
นายเสงี่ยม ศรกิจ
นางวิไลรัตน์ ทองงาม
นางมยุรี บุญธรรม
นางวิลาวัลย์ โยตะนันท์
นายชูสิทธิ์ จิตรโชติ
นางนวลตาล ทัดเทียม
นายพรหมมี พุ่มไม้
นางนุชนาฏ เนียมหอม
นางเพ็ญศรี โคดม
นางมลิวัลย์ จันทร์สอน
นางเสาวณีย์ นามวงษ์
นางสุกัญญา ศรีไชย
นายสุวรรณ การะเกษ
นางอาวรณ์ ทองสุ
นางสุวิมล วรสา
นางพนาวัน ประสานสอน
นายปรีชา ประสานสอน
นายประมวล วงศ์ชา
นางบัวพา สานักนิตย์
นายคันธนัฏฐ์ วงศ์ประเทศ
นางนงเยาว์ สีแก้ว
นางพัชรินทร์ คาเพราะ
นางวีรวัลย์ อรุณโรจน์
นางมะลิ ปัดถา
นางวรรณี พิมพา
นางขันศรี มากพยับ
นางภัทราภรณ์ บุญชาลี
นายนพดล อังคะสี
นางพิมลรัตน์ อังคะสี
นายสุพิษ จันทร์ดวง
นางศิริสุดา มีชัย
นายอุทัย บุตรกูล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านเวาะ
ครู โรงเรียนบ้านเวาะ
ครู โรงเรียนบ้านเวาะ
ครู โรงเรียนบ้านเวาะวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสลาม
ครู โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง
ครู โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง
ครู โรงเรียนบ้านแสงใหญ๋(คุรุราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก
ครู โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
ครู โรงเรียนบ้านโนนแกด
ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ
ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ
ครู โรงเรียนบ้านโนนดู่
ครู โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม
ครู โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว
ครู โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
ครู โรงเรียนบ้านโพนค้อ
ครู โรงเรียนบ้านโพนงาม
ครู โรงเรียนบ้านโพนดวน
ครู โรงเรียนบ้านโพนดวน
ครู โรงเรียนบ้านโพนดวน
ครู โรงเรียนบ้านโพนทองโนนเรือ
ครู โรงเรียนบ้านโพนยาง

398
ที่
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

ชื่อ - สกุล
นายประณต จันทะเสน
นายไมตรี ปานปิ่น
นางสมควร ทาทอง
นายสมบัติ ทาทอง
นายเชาวฤทธิ์ เขียวอ่อน
นางภัชภิชา สาระภาพ
นายกุศล แหล่งหล้า
นางเบญจมาภรณ์ ตุ้มบุญ
นางพัชราภรณ์ เชื้อทอง
นายสุริยา บูรณะ
นายสมบูรณ์ วงศ์สวัสดิ์
นางสาวปริษา จิตสาราญ
นายนรินทร์ คุณมานะ
นางสุนันทา เวียงจันทร์
นางศิริรัตน์ บัวแก้ว
นางบังอร ปราบุตร
นางบุญเสริม พันรอบ
นางสาวทมาพร แซ่อึ้ง
นายวีระเดช จักรวรรณพร
นางสุมาลี โพธิ์สูง
นายเสรี อรรคบุตร
นายสยาม โพธิวัฒน์
นายวิรัช แพ่งพนม
นางวิภารัตน์ พุทธรักษา
นายสาธร บุญเยี่ยม
นางอินทิรา ขันชะลี
นางดอกแก้ว นามพรม
นางปราณี สุทาวัน
นายฤทธิชัย จันทร์ถา
นางสมจิต กัณหา
นางพูนสวัสดิ์ อุบลกิจ
นายลิขิต เศรษฐบุตร
นายอดุล เสาเวียง
นางพิสมัย เสาเวียง
นางประกายเดือน อินทะนัย

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านโพนยาง
ครู โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย
ครู โรงเรียนบ้านกระถุน
ครู โรงเรียนบ้านกระถุน
ครู โรงเรียนบ้านกอก
ครู โรงเรียนบ้านกอก
ครู โรงเรียนบ้านกอกหัวนา
ครู โรงเรียนบ้านกอกหัวนา
ครู โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
ครู โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
ครู โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
ครู โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านขมิ้น
ครู โรงเรียนบ้านขมิ้น
ครู โรงเรียนบ้านขาม
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
ครู โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226
ครู โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
ครู โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
ครู โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
ครู โรงเรียนบ้านคอนกาม
ครู โรงเรียนบ้านคอนกาม
ครู โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35)
ครู โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35)
ครู โรงเรียนบ้านคาเนียม(คาเนียมวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านคาเนียม(คาเนียมวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านคูซอด
ครู โรงเรียนบ้านจิกกะลา
ครู โรงเรียนบ้านจิกกะลา
ครู โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ครู โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
ครู โรงเรียนบ้านดินดา
ครู โรงเรียนบ้านดินดา
ครู โรงเรียนบ้านดินดาเหล่าเสนไต้

399
ที่
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

ชื่อ - สกุล
นายเหรียญชัย พันธ์ทอง
นางจินตนา นันทา
นางสาวทัศนีย์ บุญศักดิ์
นางนิภา ทองแพรว
นายสุรพลศักดิ์ ชลกาญจน์
นางคาปุ่น รัศมี
นางพชรณัฎฐ์ ไชยพันธ์นา
นายวิชา ก้อนภูธร
นางวราภรณ์ ก้อนภูธร
นางประมวล ธรรมวิเศษ
นางทองใบ บุญยี่
นางทองพูน สีหบุตร
นายสวัสดิ์ บุญจีม
นายคมสันต์ กาญจนลาภ
นางละเมียด วันลิโก
นางสุจิตร์ เชื้อทอง
นางเพียงพิศ ทิพย์โพธิ์
นางทิพากร จันทร
นายทองอยู่ ด้วงโพนทัน
สิบตรีโทมนัสชัย คาเคน
นางสาวอนันตยา นันทะเสน
นายสนิท ทองทวี
นายนฤภัย จรูญกุล
นายสาราญ ยินดี
นายวิรัตน์ พันรอบ
นางสียา สุภาพ
นายไพบูลย์ สระทอง
นางทองจันทร์ ศิรินัย
นางพัชรี จักรแก้ว
นายสุพจน์ งามสกุล
นางพิรุฬ ทองทัย

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านดู่
ครู โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8)
ครู โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8)
ครู โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8)
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
ครู โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง
ครู โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง
ครู โรงเรียนบ้านน้าคา
ครู โรงเรียนบ้านน้าคา
ครู โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า
ครู โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง
ครู โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
ครู โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านยางกุดนาคา
ครู โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ
ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ
ครู โรงเรียนบ้านลิงไอ
ครู โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า
ครู โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้าคา
ครู โรงเรียนบ้านสร้างบาก
ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านสีถาน
ครู โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง

140 นางทสพร ทองแท้

ครู โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)

141 นางสุกัญญา หลักบุญ

ครู โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง

142 นางสาวกนกรัฐ ศรีนวล

ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง

143 นางประภารัตน์ สกุลธนะศักดิ์

ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา

400
ที่
ชื่อ - สกุล
144 นางนิทรา วงศ์นิล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

145 นางปิยะภรณ์ พิมพ์โคตร

ครู โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

146 นางอารีจิต ฉิมงาม

ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

147 นางชลภัสสรณ์ นครคาสิงห์

ครู โรงเรียนบ้านหนองกก

148 นายภวัต อนุวรรณ์

ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่

149 นางกุหลาบ คามี

ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย

150 นางบุญหลาย ศรีสมบัติ

ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย

151 นางบานเย็น ถึงไชย

ครู โรงเรียนบ้านหนองคา

152 นางสมพิศ นนธิจันทร์

ครู โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง

153 นางสุพิศ เพิ่มทรัพย์

ครู โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง

154 นางทิพาพร พรมประเสริฐ

ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม

155 นายสมยศ สมาน

ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม

156 นางสุดารัตน์ สารพัฒน์

ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว

157 นางอานวย ผ่องจิต

ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน

158 นายวิเชียร จันทร์อ่อน

ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง

159 นางสุภารัตน์ มามะณี

ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

160 นางสุพิน สิงห์เงิน

ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้

161 นายเกียรติภูมิ งอมสงัด

ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง

162 นางนวลจันทร์ ยางธิสาร

ครู โรงเรียนบ้านหนองมะแซว

163 นายประสิทธิ์ สุราวุธ

ครู โรงเรียนบ้านหนองมะแซว

164 นายสุครีพ โคตรพันธ์

ครู โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ

165 นางอุดมศรี พิชญ์ประเสริฐ

ครู โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ

166 นายสุพจน์ สมหมาย

ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม

167 นายอดิศร กรายทอง

ครู โรงเรียนบ้านหนองหวาย

168 นางสมปอง แสงเดช

ครู โรงเรียนบ้านหนองหวาย

169 นายพิสัย ละเลิศ

ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน

170 นางเบญจพร อินพานิช

ครู โรงเรียนบ้านหมากเขียบ

171 นางพิศมัย พันธุ์ดี

ครู โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่

172 นายพิชญ์ วงศ์เพชรชัย

ครู โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่

173 นายสุรชาติ เสนา

ครู โรงเรียนบ้านหัวเหล่า

174 นายสมัย เก็จโกวิท

ครู โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี

175 นางน้าฝน บางใบ

ครู โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี

176 นางสุดสวาท ชิลภักดิ์

ครู โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว(ตังสกุลคุรุราษฎร์บารุง)

177 นายปรีชา พลเสนา

ครู โรงเรียนบ้านอาลัย

401
ที่
ชื่อ - สกุล
178 นายประดิษฐ์ สังวาลย์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านอาลัย

179 นายวิโส สิงห์สวัสดิ์

ครู โรงเรียนบ้านอีต้อม

180 นายศุภพงษ์ พันธุวิทย์

ครู โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน

181 นางสิทธิดา พันธุวิทย์

ครู โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน

182 นายอภิชัย บุรกรณ์

ครู โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน

183 นายเกรียงไกร ไชยสัตย์

ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

184 นางพรพรรณ สิทธิสมบูรณ์

ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

185 นายโอภาส ศรีขาว

ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

186 นางสุจินดา รูปศรี

ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

187 นางลาใย สีหะวงษ์

ครู โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

188 นางราศรี โชติขันธ์

ครู โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

189 นางวิภาวดี อังคะสี

ครู โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

190 นางสาลิกา บุษบงก์

ครู โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

191 นางประคองแก้ว ภูวงษ์

ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

192 นางสาวพิสมัย สีเหลือง

ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

193 นายชัยวัฒน์ สุนันต์

ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

194 นางสาราญ ทองคา

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

195 นางกงพาน นนทวงษ์

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

196 นางปภัชญา โล่ห์ทวนชัย

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

197 นางสาวเกตุ พวงกลิ่น

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

198 นางบังอร ศรีดา

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

199 นางเพ็ญศิริ ศรีรส

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

200 นางลิษา โพธิคลัง

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

201 นางสาวพิมพ์บุญ สุรภาพิภพปารมี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
202 นางมาลินี หาทรัพย์

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

203 นางสาวทิพาพรรณ ภูมิรัตน

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

204 นางสาวรุ่งทิวา บุญยอ

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

205 นางอาพรไพ ทองสุ

ครู โรงเรียนอนุบาลอาเภอน้าเกลี้ยง

206 นายนิพล ทวีวัยชัยพล
ครู โรงเรียนอนุบาลอาเภอน้าเกลี้ยง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2
1 นายธงชัย เกตุทองมงคล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 นางสุปราณี แขมคา
ศึกษานิเทศก์
3 นายกิตติศักดิ์ แหวนหล่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าอ้อมน้อย
4 นายประเสริฐ สิมมาทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วย
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6
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ชื่อ - สกุล
นายวิรัตน์ สุพล
นายสุวิทย์ สมบัติ
นายสาราญ เลิศรัตนาวดี
นายปริญญา โนนกอง
นายวิชาญ ชนะบุตร
นายพิเชฐ โมรา
นายชาลี ชาบุญเรือง
นายทองรักษ์ พรหมทา
นายสมหมาย บัวจูม
นายสมหวัง หลักบุญ
นายภูวนารถ ภูมิวรพงษ์
นายอภิสิทธิ์ อานวย
นายชรินทร์ สุขศิริ
นายสาราญ บุญธรรม
นายประยูร รัตนวัน
นายทรงศักดิ์ เจนการ
นางพรนิชา สังข์เกิด
นางนวลจันทร์ ผาสุก
นายอุดมวิทย์ สุระโคตร
นายสมชัย กะตะศิลา
นายโกวิทย์ นวลใส
นางธันยบูรณ์ หนองกก
นายพิพัฒน์พงศ์ โพธิวัฒน์
นางวิไลจิตร จันทพรม
นางเสนาะดี ศรีมูล
นางสาวอารีรักษ์ โพธิวัฒน์
นางเสน่หา หารไชย
นายเชาว์ เอี่ยมทอง
นางวาสนา ไชยโยธา
นายสุเทพ รุ่งเรือง
นางกฤษณา สมบัติ
นางอุษณีย์ รุ่งเรือง
นางศิริสุดา เย็นสมุทร
นางเพชรี ฤทธิเดช
นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรม

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโต่งโต้น
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสาโรงน้อยหนองบัว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาโนน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบอนใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะเดา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหงอก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสร้างปี่
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง
ครู โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
ครู โรงเรียนบ้านยาง
ครู โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง
ครู โรงเรียนบ้านกอย
ครู โรงเรียนบ้านจิก
ครู โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านโกทา
ครู โรงเรียนบ้านเปือยขาม
ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
ครู โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนสระกาแพงวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านค้อกาแพง
ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
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ชื่อ - สกุล
นายเทอดศักดิ์ เพิ่มบุญ
นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์
นางประภาศรี ผมพันธ์
นายวีระศักดิ์ บุญอุดม
นางจันทร อ่อนศรี
นายทองมา สมพันธ์
นางอรนุช เพ็งแจ่ม
นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารี
นายอัมพร หว่านทอง
นางกัลยา โพธิวัฒน์
นางนิภา ดวงแสง
นายทรงพล สานัก
นายสมศักดิ์ บุญชู
นายธีรศักดิ์ พิทักษา
นายสาราญ ธรรมบุตร
นางสมปอง อัปมะนัง
นางสาวปนิดา ทองเปลว
นางภาวินี อินธิปัญญา
นางสาวทองใส ยอดนิล
นางวรรณภา จันทร์ทอง
นางสาวดุษดี วัฒนพานิช
นางสุพัฒนา ภูมลา
นายพัฒนจิตติ สายลาม
นายสมใจ กิ่งคา
นายบุญเลิศ โนนสูง
นายวิสุทธิ์ พิมพ์จันทร์
นายไสว สาลี
นางบังอร สาลี
นางนันทิยา สังข์ขาว
นายกนกศักดิ์ ทวีธนวาณิชย์
นางเยาวลักษณ์ จินาวัลย์
นายมาณพ มีบุญ
นางจิรัชยา บุญกันหา
นางวารุณี พรหมคุณ
นายจารูญ พรหมทา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองห้าง
ครู โรงเรียนบ้านกงพาน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง
ครู โรงเรียนบ้านปะหละ
ครู โรงเรียนบ้านโนนกลาง
ครู โรงเรียนบ้านอะลาง
ครู โรงเรียนบ้านสาโรง(วิทยาราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑
ครู โรงเรียนบ้านยางเอือด
ครู โรงเรียนบ้านยางเอือด
ครู โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านนาโนน
ครู โรงเรียนบ้านนาโนน
ครู โรงเรียนบ้านนาโนน
ครู โรงเรียนบ้านยางบอน(อาพานุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านอีหล่า(ราษฎร์นุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านโนนดู(่ รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
ครู โรงเรียนบ้านหนองสาโรงน้อย
ครู โรงเรียนบ้านเมืองหลวง
ครู โรงเรียนบ้านเมืองหลวง
ครู โรงเรียนบ้านพะวร
ครู โรงเรียนบ้านตาทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
ครู โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
ครู โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
ครู โรงเรียนบ้านโนนลาน
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ชื่อ - สกุล
นายกาธร ฤทธิเดช
นางวิภาวี พานะรมย์
นางวรันธร ทองสุทธิ์
นางชูศรี จาปา
นางอัปสร ราษีบุษย์
นางพรนิชา นรสาร
นางศุวณิตย์ ราชคา
นายอุทัย สิงห์ทอง
นางสายชล ท่าโพธิ์
นายพัฒนศักดิ์ ชะบา
นายสุริยงค์ นรสาร
นางอุชณี มายา
นายสนิท พรหมทา
นายเกียรติศักดิ์ ร่วมบุญ
นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์
นายสมใจ จันทร์นวล
นายสมจิตร ดวงชัย
นายธวัชชัย หล้าธรรม
นายแสนพล วรโคตร
นางสุภัทรา บรรลังค์
นายอุดม ทาจันทร์
นางประยูรศรี สมใจ
นายพัฒนา สมบัติ
นางวราภรณ์ นามบุตร
นางพิราพรรณ์ โพธิ์บอน
นางฉวีวรรณ บุญกันหา
นายบุญยศ ไชยพันธ์
นายสุเทียน การะเกต
นางนารีนาถ สมพงษ์
นายอุทัย ทุมพัฒน์
นางนุชิตรา กาฬภักดี
นายวีรยุทธ จันทะแจ่ม
นางชิดหทัย บัวพันธ์
นางสาลี ใบเขียว
นายสมคิด แก้วศรีหาวงศ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองแปน
ครู โรงเรียนบ้านหนองแปน
ครู โรงเรียนบ้านกุงขาม
ครู โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ
ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศลท่าโพธิ์มิตรภาพที่ ๒๐๔
ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศลท่าโพธิ์มิตรภาพที่ ๒๐๔
ครู โรงเรียนอนุบาลราษีไศลท่าโพธิ์มิตรภาพที่ ๒๐๔
ครู โรงเรียนบ้านยาง
คร โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านตัง
ครู โรงเรียนบ้านดงแดง
ครู โรงเรียนบ้านดู่ค้อ
ครู โรงเรียนบ้านกอย
ครู โรงเรียนบ้านมะฟัก
ครู โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านฮ่องข่า
ครู โรงเรียนบ้านด่านนอกดง
ครู โรงเรียนบ้านสระภู
ครู โรงเรียนบ้านพงพรต
ครู โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านหอย
ครู โรงเรียนบ้านจังเอิน
ครู โรงเรียนบ้านตาทอง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
ครู โรงเรียนบ้านม่วง
ครู โรงเรียนบ้านม่วง
ครู โรงเรียนบ้านตาโกน
ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
ครู โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายสมพงษ์ สังข์วัง
ครู โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด
นายนคร ช่างไชย
ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
นางปวัลลิ ชาติเจริญศิลป์สุข
ครู โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง
นายอรุณ คงนิล
ครู โรงเรียนบ้านโนนกลาง
นายสมคิด ศิริจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านอะลาง
นายชินวร ชูกาแพง
ครู โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

นายเพิ่มศักดิ์ เสนคราม
นายพุทธ มงคล
นายสมบูรณ์ อินทร์ดา
นายปรีชา ศรีพูล
นายสมหวัง กลางมณี
นายคูณ สาเภา
นายสุวรรณ เสถียรสิริวิวัฒน์
นายเดช พงษ์สุระ
นายพิรมย์ บุญมา
นายชยาพล นนท์ศิริ
นายอภินันท์ ทองมนต์
นายประดิษฐ์ พันพิพัฒน์
นายฉับพลัน สมร
นายสุทิศ เจรจา
นายกัญจน์ พึ่งกิจ
นางวณิศา รัตนเกษสิริ
นางงามตา พนากิจสุวรรณ
นางชญาณิศา วัฒนะอะโน
นายกล้าหาญ สมบัติกาไร
นายสุเทพ ศรวิมล
นางลัดดา ใจนวน
นางอัมพร ใจนวน
นายนพดล นวลแสง
นายสาเยียน พันธ์จันทร์
นายกลิ่นศักดิ์ ปรือปรัก
นายสาธิต สระทองแก้ว
นางสาวรุจิโรจน์ อินยาพงษ์
นางมะลิทอง บรรเทา

นิติกรชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเค็ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาก๊อก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
ผู้อานวยการโรงเรียนปราสาทกวางขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองระนาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร
ครู โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม
ครู โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านเค็ง
ครู โรงเรียนบ้านใจดี
ครู โรงเรียนบ้านแทรง
ครู โรงเรียนบ้านกันจาน
ครู โรงเรียนบ้านกันจาน
ครู โรงเรียนบ้านเปียมตะลวก
ครู โรงเรียนบ้านจันลม
ครู โรงเรียนบ้านจันลม
ครู โรงเรียนบ้านจันลม
ครู โรงเรียนบ้านหนองกาด
ครู โรงเรียนทับทิมสยาม 06
ครู โรงเรียนนิคม 1
ครู โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
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ที่
ชื่อ - สกุล
29 นายศักดา นึกชอบ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี

30 นายประสพ นิยมหาญ

ครู โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง

31 นางบุญล้อม แก่นสาร์

ครู โรงเรียนบ้านโสน

32 นายจาเนียร ศรีระษา

ครู โรงเรียนบ้านอาวอย

33 นางสมคิด มงคล

ครู โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2

34 นางสุภาพร อ่อนจงไกร

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ

35 นางวิจิตรา นพมิตร

ครู โรงเรียนบ้านสาโรงตาเจ็น

36 นางสาวปทุม สมพงษ์

ครู โรงเรียนบ้านโนนดู่

37 นางบาเพ็ญ เกิดสิน

ครู โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี

38 นางแตงอ่อน จันทร

ครู โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์)

39 นางนภารัตน์ พลศักดิ์

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

40 นางกรกันยา ทิชาธนภัทร์

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

41 นางกาญจนา ศุขแจ้ง

ครู โรงเรียนขุขันธ์วิทยา

42 นางนัทวรรณ ทองดา

ครู โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)

43 นางอนงค์ลักษณ์ รอดสาอางค์

ครู โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)

44 นายสมร มาสขาว

ครู โรงเรียนวัดเขียน

45 นางวรรณรวี สอนพูด

ครู โรงเรียนบ้านสกุล

46 นางบัวพา คาแพง

ครู โรงเรียนบ้านกาแมด

47 นางศุภลักษณ์ จันสมุทร

ครู โรงเรียนบ้านศาลา

48 นายสง่า วงศ์ละคร

ครู โรงเรียนบ้านหนองระนาม

49 นายธงชัย เทียบคุณ

ครู โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน

50 นางจิราพร โมลา

ครู โรงเรียนบ้านตาเปียง

51 นางศิริพร อินทมาศ

ครู โรงเรียนบ้านตาเปียง

52 นางกิ่งแก้ว พันธุ์เปรม

ครู โรงเรียนบ้านไฮเลิง

53 นางชฎาภรณ์ รุ่งเรือง

ครู โรงเรียนบ้านกู่

54 นายสัม รุ่งเรือง

ครู โรงเรียนบ้านกู่

55 นางวิไลวรรณ ศรีวรรณ

ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง

56 นางสาลี สาธร

ครู โรงเรียนบ้านสามขา

57 นางศรีสุดา งามแสงทรัพย์

ครู โรงเรียนบ้านสมอ

58 นางผ่องศรี พรมแสง

ครู โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา

59 นายทองกุล สมบัติ

ครู โรงเรียนบ้านดอนหลี่

60 นางเสวียน พรหมบุตร

ครู โรงเรียนบ้านนาวา

61 นายสมชาย ภิญโญภาพ

ครู โรงเรียนบ้านนาวา

62 นางเอมอร ผสมวงศ์

ครู โรงเรียนบ้านเหล็ก
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ที่
ชื่อ - สกุล
63 นางกัลยา ไชยปัญญา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่

64 นางมยุรี นนท์ศิริ

ครู โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่

65 นางสมทรง แผ่นศิลา

ครู โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่

66 นางลัดดาวัลย์ เกียรติกลาง

ครู โรงเรียนบ้านสนาย

67 นางวิมลพรรณ อักษร

ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง

68 นายสุเทียน พรมมะลิ

ครู โรงเรียนบ้านขามหนองครอง

69 นางสมร สายยศ

ครู โรงเรียนบ้านขามหนองครอง

70 นายดัด แสงมาศ

ครู โรงเรียนบ้านตูม

71 นางสาวทองพันธ์ บุญนา

ครู โรงเรียนบ้านตูม

72 นางประทุมทอง วิทยอุดม

ครู โรงเรียนบ้านตะเภา

73 นางชีวพร พิมพ์จันทร์

ครู โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์

74 นางบัวลา ไสยสมบัติ

ครู โรงเรียนบ้านสาโรงพลัน

75 นางสาวศิริพร คาเพราะ

ครู โรงเรียนบ้านสาโรงพลัน

76 นายสุคต เจริญจิตต์

ครู โรงเรียนบ้านไม้แก่น

77 นางธันยนันท์ ศรีธัญรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านไทร

78 นางวินิจดา ทองบาง

ครู โรงเรียนบ้านติ้ว

79 นางบัวพิศ จันตะ

ครู โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3)

80 นายวิรัช สร้อยทอง

ครู โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)

81 นายสังวาลย์ ศรีทากุล

ครู โรงเรียนบ้านโพนปลัด

82 นางสาวขวัญเรือน ธีระศรานนท์

ครู โรงเรียนบ้านหนองอิไทย

83 นายบรรจง สายแก้ว

ครู โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่

84 นายสุพจน์ สะดวก

ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา

85 นางสุริยา พรหมลา

ครู โรงเรียนบ้านกันตรวจ

86 นายจิระศักดิ์ ทองแย้ม

ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

87 นายเถกิง ละครเขต

ครู โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)

88 นางนุชจรี ศิริวงศ์

ครู โรงเรียนบ้านแซรสะโบว

89 นายบรรจวบ มั่นดี

ครู โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว

90 นายวรวุฒิ ทับทิมเล็ก

ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

91 นางสลิสา ไชยพัฒน์

ครู โรงเรียนบ้านตาโสม

92 นางสง่า ดอกพอง

ครู โรงเรียนบ้านตาโสม

93 นายมานะ นนทวงษ์

ครู โรงเรียนบ้านพอก

94 นายปัญญา ชัยวิเศษ

ครู โรงเรียนบ้านตูม

95 นายไพฑูรย์ จันทวี

ครู โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 4
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายธนบูลย์ รุญเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางสาวประพิณ จินตวรรณ
ศึกษานิเทศก์
นายวชิระ ฉวีวงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนโนนคาตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)
นายวรุตม์ มั่นจิตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
นายถวิล แพงยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคาบอน
นายเศรษฐศิษฎ์ ศรีโพนทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนเยาะโนนศิริ
นายประสพ ขอจงสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว
นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
นายสมรักษ์ พรมมาสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนคาหนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)
นายชรลอน โชติรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้าใส
นายประเวช สัตยากุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปุน
นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านซาตาโตง
นายประมาณ ประสานพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
นายธนภัทร ศรีโสด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
นายเพชร วงพรมมา
นายอุทัย ทองศรีณรงค์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
นางมาณวิกา บุญรินทร์
ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง
นางประยงค์ เพิ่มทรัพย์
ครู โรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์
นางจาเนียร ชินชัย
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
นายสมเดช อินพานิช
นายวิทูลย์ บุญชม
นางปัทมาวดี คาแผ่น
นางสาวพูนสุข ปัญญาวัน
นางจิราภรณ์ ขันสิงห์
นายจรัส ทานะมัย
นางสุดใจ ศรีประดิษฐ์
นางวิไลวรรณ ทองขาว
นายจักรพงษ์ หน่อคาผุย
นางสมจิตร ครองยุติ
นางนงลักษณ์ ไทยสะเทือน
นางอุ่นใจ จิดาการเจริญ
นางอรทัย มาทอง
นางสาวภัชราภรณ์ โพธิสาร

ครู โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครู โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา)
ครู โรงเรียนบ้านม่วงแยก
ครู โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านจานรรจ์
ครู โรงเรียนบ้านซาตาโตง
ครู โรงเรียนบ้านพอกบารุงวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป.กลางอุปถัมภ์
ครู โรงเรียนบ้านน้าขวบ-โนนดู(่ กองทัพบกอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านสดา
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ที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
60
62
63
64
65
66
67
68
69

ชื่อ - สกุล
นางพรรณรักษ์ ศิริบูรณ์
นางสาวพิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
นางสาวดารณี ชมภูวิเศษ
นายสนอง สิงห์ซอม
นายสิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
นายอุดม รัตนบุรี
นายสมพล นุริตานนท์
นางวาทินี ไกรรักษ์
นางสุขสันต์ ศรีสะอาด
นายศิริ สืบหล้า
นายโชว์ฎึก เสนคาสอน
ว่าที่ร้อยตรีแจ้ง หมู่มาก
นางคาจวง ทองมาก
นางวัชราภรณ์ พิณทอง
นางวนัสนันท์ การินทร์
นางราไพ ประวัน
นายทองสุข แถมศิริ
นางถาวร ดุษฎีกุล
นางสิริกาญจน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย
นายกฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
นางสาวนารี คมใส
นางเพ็ญศรี หิรัญเรือง
นางไพรวัลย์ ตั้งมั่น
นางเย็นฤดี ยศวิจิตร
นางถาวรมิน งามเนตร
นางสาวณัฎฐวิมนต์ บุญเอนก
นางจันทราพรรณ ชนะดวงใจ
นางวรรณี ศิรินัย
นายองอาจ โคสารคุณ
นางสาวนิลวรรณ ยศวิจิตร
นายทองคา จุลเหลา
นางจิตราวดี หมื่นสุข
นางจันทร์สร ศิริพันธ์
นางนิตยา จาปา
นางวิไลลักษณ์ ใจปินตา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
ครู โรงเรียนบ้านจันทน์หอม-ตาเสก
ครู โรงเรียนชนะใช้กิจการ
ครู โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
ครู โรงเรียนบ้านจานเลียว
ครู โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
ครู โรงเรียนบ้านสาโรงเกียรติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
ครู โรงเรียนบ้านขนา
ครู โรงเรียนบ้านด่าน
ครู โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
ครู โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
ครู โรงเรียนบ้านน้าขวบ-โนนดู(่ กองทัพบกอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านน้าขวบ-โนนดู(่ กองทัพบกอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านศิลาทอง
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
ครู โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
ครู โรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
ครู โรงเรียนบ้านหนองตลาดโนนเปือย
ครู โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
ครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม

410
ที่
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

ชื่อ - สกุล
นางกลอยใจ อาการ
นายพงศ์ธร ทองใบ
นางนาทยา ดาลี
นางทองใบ บุญเนตร
นายสมโภชน์ ยอดสิงห์
นายวุฒินันต์ นิยม
นายเจียม คงสิน
นายประมวล ศรีธีรานนท์
นางลัดดา อัมภรัตน์
นางเรวดี ปูพะบุญ
นางอรุณี แนวจาปา
นางพูลสุข กิ่งคา
นายเรืองชัย พื้นผา
นางอัญชลา นามคุณ
นางสุพรรณิการ์ มงคล
นางอัมพร สอนทอง
นางสมหมาย หลักทอง
นายกาเกิง สว่างสุข
นางวิชัย ใยขันธ์
นางวิบูลศรี ศรีระเริญ
นายสมบัติ สามารถ
นางสาลิวัลย์ มะโนชาติ
นางสุดใจ บุญเลิศ
นางจุรี บุตรภักดี
นางกันย์ชนา อินอักษร
นายบรรดาศักดิ์ เบ็ญมาศ
นางสุดา จันทร์หอม
นางสุพี ตาลหอม
นายเฉลียว ศิริพันธ์
นายธนรัตน์ นิลเกิดเย็น
นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว
นางโกสุม รีเรืองชัย
นายวีระชัย สมพงษ์
นางไพบูรณ์ พูลเพิ่ม
นางสาวแสงอรุณ อักโข

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านปุน
ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ
ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง
ครู โรงเรียนบ้านคาสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ครู โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ครู โรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์
ครู โรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านขะยูง
ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
ครู โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
ครู โรงเรียนบ้านชาเขียน
ครู โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
ครู โรงเรียนบ้านตาเส็ด
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
ครู โรงเรียนมหาราช 2 (บ้านภูคา)
ครู โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านหนองสังข์
ครู โรงเรียนบ้านชาโพธิ-์ ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านชาโพธิ-์ ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า
ครู โรงเรียนบ้านม่วง(รามคาแหงอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านซาขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านโนนแฝก
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคาโปรย
ครู โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน

411
ที่
105
106
107
108
109
110
111
112
113

ชื่อ - สกุล
นางนารีรัตน์ นงนุช
นายธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
นายเพทาย เพชราเวช
นายสมสิน บุญชู
นางมาลา นวลแย้ม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นางสมหมาย นันทราช
นางวิลาวรรณ บรรลือ
นายอภิชาติ แสนภูวา
นายสาราญ คาชมภู
นายจักรทิพย์ ทอนฮามแก้ว
นายชัยดารงค์ เอกสุภาพันธ์
นายบุรินทร์ บุรัตน์
นายดาวิทย์ พุทธิไสย
นางสาวสารวย พิมพ์มีลาย
นายปริญญามิตร ลีนาลาด
นายสงวนศักดิ์ ราชแผ้ว
นายอุทัย อินธิแสง
นายสารอง เภาโพธิ์
นายฐานุพงศ์ เลิศวรรณวัชร์
นายชินวัฒน์ โถบารุง
นายประภาท เงินชาลี
นายเจษฎา โถชัยคา
นายวรวิทย์ อ่อนจงไกร
นางประเทือง สุภาสอน
นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณวิเศษ
นางนิราวัลย์ สิงหะกุล
นางสุรีย์ สินนอก
นางสาวอมรรัตน์ ศุภวุฒิ
นางสาวสุทธิดา รักษาขันธ์
นางพวงเพชร โนพันธ์

ตำแหน่ง - สังกัด

ครู โรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง
ครู โรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์
ครู โรงเรียนบ้านปะทาย
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
นางพันธุ์มาลี ป้องคา
ครู โรงเรียนบ้านแก
นางพุธ คาศรี
ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู
นางมยุณี เสนศรี
นางเสาวคนธ์ สีหะวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกส้มโฮง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงขวาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาดค้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแมดนาท่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนนาแก้วพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกวนบุ่น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา
ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

412
ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชื่อ - สกุล
นางยุวรี ศรีแสง
นายสุขุม กุลอ่อน
นางวราภรณ์ โยธานัก
นางปัทธรรมมา ทัศคร
นางประพันธุ์ วิทยพาณิชกร
นางสมบูรณ์ พรหมเทพ
นางศรีสมร เหล่าศักดิ์ชัย
นางสาวอมรลักษณ์ นามโยธา
นางธัญกัญจน์ รอดอุตม์
นายสุรศาสตร์ โสภัย
นางสาววันเพ็ญ นามเมืองรักษ์
นางสาวิตรี วิเศษสาคร
นางชิดดาวรรณ รุ่งเรือง
นางมะลิวัลย์ เกษทองมา
นายสมสนุก พิมพ์มีลาย
นางญาวิตา อนุญาหงษ์
นายเอก โคตราช
นางจินดา พรหมหากุล
นางสาวนิภาภรณ์ พูลสวัสดิ์
นายราไพ ไชยแสงราช
นางวนิดา ศรีสงคราม
นางเกษแก้ว พันธุ์ไชย
นายพิพัฒน์ สอนสมนึก
นางรัตนพร วภักดิ์เพชร
นางสุเมียด ชนิลกุล
นายฤทธิชัย เกตวงศา
นางกุศลิน นามหงษา
นางลาพูน คะสาราช
นายปรีดา หาญคา
นางบุษบา ชุมปัญญา
นางอมรรัตน์ ศิริขันธ์
นายบุศรา โรจนชีวะ
นายบันดาล ประสพดี

ตำแหน่ง - สังกัด

ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ครู โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา
ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
ครู โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
ครู โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย
ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย
ครู โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร
ครู โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร
ครู โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร
ครู โรงเรียนท่าแร่วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
ครู โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)
ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง
ครู โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
ครู โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์
ครู โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"
ครู โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"
ครู โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
ครู โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
ครู โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
นางวิลาวัลย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บารุง
นายนิวัติ ฮามพันเมือง
ครู โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์

413
ที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

ชื่อ - สกุล
นายสมัย จันทรังษี
นางพรรณี แสนเวียน
นายเชิดศักดิ์ ชาทองยศ
นายวชิรญาณ โยธสิงห์
นายสุรศักดิ์ ดาบสมเด็จ
นางนุชนารถ ธนะคาดี
นางสุกัลยา เข็มทอง
นายประเทือง รสานนท์
นายสุรศักดิ์ ธรรมเป็นจิตต์
นางปรารถนา สิทธิไตรย์
นายสุวีระนาเดช มะลาไว
นางเพ็ญศรี ดงจาปา
นางราตรี วงศ์บาตร
นายประเสริฐ ทองศรี
นายสุภักดิ์ จิตราช
นายถาวร ชาญนคร
นางปราณี ศิริจันทพันธ์
นายวิโรจน์ กายราช
นางจุไรรัตน์ ตงศิริ
นางจิตรา ฮ่มป่า
นายประยูร มุงเพีย
นางระพิง สารโพคา
นางลดาวัลย์ ถิ่นตองโขบ
นายกงจักร อุทัยวัฒน์
นายวิษณุ เจริญชัย
นางมณีวรรณ เจริญชัย
นางกมล มูลเมืองแสน
นายสถาน ไกยะฝ่าย
ว่าที่ร้อยตรีบัญชา ธราพร
นางณัฐาศิริ ไกยะฝ่าย
นายนาวา ศรีนา
นางบรรจง พรหมเชษฐา
นายเจษฎา ยืนยั่ง
นางนภาภรณ์ กวานสุพรรณ
นางสุนันทา บุญชาญ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
ครู โรงเรียนบ้านกุดแข้
ครู โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองสระ
ครู โรงเรียนบ้านหนองสระ
ครู โรงเรียนบ้านท่าวัด "คุรุราษฎร์บารุงวิทย์"
ครู โรงเรียนบ้านนาแก
ครู โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ครู โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์
ครู โรงเรียนบ้านโคกม่วง
ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5
ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5
ครู โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร
ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ครู โรงเรียนบ้านด่านม่วงคา
ครู โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ
ครู โรงเรียนบ้านไร่นาดี
ครู โรงเรียนบ้านไร่นาดี
ครู โรงเรียนบ้านไร่นาดี
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ที่
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

ชื่อ - สกุล
นางไพรี แสนนาม
นายอดิศักดิ์ ทัศคร
นางสุรีพร พิพิธภัณฑ์
นางสาวฉันทยา อัคนิจ
นางอาภา ราชรี
นายอนงค์ ราชรี
นายล้าเลิศ พองผลา
นางอวยพร ออละมาลี
นายศิริไชย จวนสาง
นายบัณฑิต ภาระหัส
นายสมศักดิ์ สายสมร
นางรัตนาพร สายสมร
นายสิทธิวัฒน์ พลราชม
เบญจขันธ์ ไชยวงศ์คต
นางกรรณิการ์ ทัศวงษา
นางชุติมา กายราช
นายทวีชัย หนุดตะแสง
นายประมาณ พิมพ์เภา
นายไพศาล เลิศสงคราม
นายอภิชาติ ชมภูทัศน์
นางทองม้วน พิมพ์เภา
นางสุจินต์ สวนไผ่
นายสง่าศิลป์ ศรีพั้ว
นางสาวเรณู รักภูเสน
นางลัดดาวัลย์ นวลสิงห์
นายบุญเรือง ลาแสดง
นายธนิตย์ ผงสูงเนิน
นายสุริยันต์ เพชรรัตน์
นางอนงค์ ปวะภูโต
นายพัฒนชัย แสนณรงค์
นางนภาภรณ์ ไชยเพชร
นายอุบล จันทร์นาค
นางปางทิพ วิสุภีย์
นางประนอม โถบารุง
นางสุวรรณา จิจุบาล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านไร่นาดี
ครู โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
ครู โรงเรียนบ้านป่าผาง
ครู โรงเรียนบ้านป่าผาง
ครู โรงเรียนบ้านโนนกุง
ครู โรงเรียนบ้านโนนกุง
ครู โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม
ครู โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
ครู โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
ครู โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อานวย
ครู โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
ครู โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต
ครู โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ
ครู โรงเรียนบ้านชมภูพาน
ครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร
ครู โรงเรียนบ้านหลุบเลา
ครู โรงเรียนเขื่อนน้าพุง
ครู โรงเรียนเขื่อนน้าพุง
ครู โรงเรียนเขื่อนน้าพุง
ครู โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า
ครู โรงเรียนอนุบาลภูพาน
ครู โรงเรียนกุดบากราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์
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ที่
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสุภาพ สมศิริ
ครู โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา
นายประภาส วิทยาขาว
ครู โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา
นางวันทนา ท้าวพิมพ์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห
นางสาวกรุณา อุสาพรหม
ครู โรงเรียนบ้านกลาง"ผดุงราษฎร์วิทยา"
นายศักดิ์ บุญยอด
ครู โรงเรียนบ้านค้อน้อย
นางยุบล ศรีสุกใส
ครู โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
นางนวลจันทร์ งอยผาลา
ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอย
นางประไพ การุญ
ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอย
นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี
ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอย
นางวรรณา พรหมศิริ
ครู โรงเรียนบ้านนาตาลคาข่า
นางกุหลาบ ไชยะลัง
ครู โรงเรียนบ้านนาตาลคาข่า
นายเสรี ไชยวังราช
ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคา
นางติ๋ว พลหนองคูณ
ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคา
นางธนิกา ไกยพาย
ครู โรงเรียนบ้านดงหลวง
นางพิมลรัตน์ หาดทวายกาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านดงหลวง
นางจงกลณี ปิยะนันท์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย
นางทวีลักษณ์ มาตรสงคราม
ครู โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย
นางสมร สิมสาร
ครู โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ
นายไพวัน สาเภาทอง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหวด
นายเจริญพร ขันเพียแก้ว
ครู โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายเจริญ ราชโสภา
นายมีศิลป์ ศิษยศาสตร์
นางฉายา กองแก้ว
นายปัญญา ถานะลุน
นายเหรียญชัย วีรวรรธ์กุล
นายไข จันโท
นายดิเรก กลยนี
นายเดชา เผ่าพงษ์
นายบุญเพ็ง กุละนาม
นายสลิด ทับทิม
นายอารมณ์ เหมะธุลิน
นายเสวียน ราชคา
นายอภินันท์ ทิพเนตร
นายประพันธ์เด่น การุญ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอูนดง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชัยชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนหนองย่างชิ้น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกลางหนองดินดา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาดภูวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านธาตุ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง
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ที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื่อ - สกุล
นายวิทิต โคตะมา
นายพัฒนา กลยนี
นางอุบล พจนา
นางกุลนาถ สาขามุละ
นางอินเขียน ปาระพิมพ์
นายประกอบ แก้วคาศรี
นางสมพร นุ่นสวัสดิ์
นางลาใย ท้าวเพชร
นายภูษา ผลจันทร์
นางอุไรวรรณ การุญ
นางวรรณา สว่างแวว
นางมณฑา ชูจันทร์
นางลาพูน จันทร์มาลา
นางรุจิรา ตั้งกุลบริบูรณ์
นางโชติกา คาน้อย
นางรัตนาพร กลยนี
นางบุญชู กิณเรศ
นายเทวมิตร มาตราช
นางสมพร คาภูแสน
นางณัฐนันท์ รัตนกร
นางพจนา หองทองคาน
นางวันเพ็ญ ปานา
นางเกศรี สมบูรณ์พร้อม
นางเพ็ญศรี พ่วงยิ่ง
นางสมสมัย ศิริบุตร
นางพิศมัย เหล่าการ
นายสมเดช ศิริบุตร
นางกาญจนิศ โกษาแสง
นางมาลินี วรจักร
นายสุริยันต์ พิมปัดชา
นายสัมพันธ์ ปาพรม
นางฉวีวรรณ นูพิมพ์
นายทัศนา สาขา
นางบุญช่วย ภมรศาสตร์
นายวีระชัย วัฒนาเนตร

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านโพนไผ่
ครู โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านตาดภูวง
ครู โรงเรียนบ้านคาบิดโคกโพนยาง
ครู โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง
ครู โรงเรียนบ้านถ่อน
ครู โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
ครู โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม
ครู โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านคาไชยวาน
ครู โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอานวย)
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา
ครู โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านคาบอน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
ครู โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล

417
ที่
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
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80
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84

ชื่อ - สกุล
นางจันทิราภรณ์ ทามณี
นายพิษณุ ทาจาปา
นายกฤษฎากร ถวิลหวัง
นายปัญญา โสระธิวา
นางลาพอง สัพโส
นางสุนีย์ ทองเลิศ
นางสุภฤกษ์ หล้าชาญ
นางเสาวลักษณ์ แผลงฤทธิ์
นายวัฒนา แสงมณี
นางจันทิมา คาหล้า
นางอรพินท์ ศิริบารุง
นางวรินยุพา พิลาชัย
นางกมลรัตน์ เหลาพรม
นายนภา หอมไสย
นายไข แสบงบาล
นายสงวน แสนวันดี
นายสมนึก คาสร้าง
นางวิยะดา ไชยรา
นางมณีวัลย์ สาตะรักษ์
นางสาววรุณศิริ เพ็งเภา
นางหงษ์ทอง ศรีนุกูล
นายธนาคม ทัศมี
นายปัญญา ศรีสร้อย
นายประเสริฐ สิงห์คา
นางลดาวัลย์ กาญบุตร
นายยงค์เพียร โพสาวัง
นางรัตน์มณี สุพรมจักร์
นางวิไลวรรณ ไชยเชษฐ์
นายทรงยศ จันทมงคล
นางทองคา บุตรแสน
นางพิศมัย คาสงค์
นางอรอนงค์ ปาละคะ
นางบังอร เจริญไชย
นางสาวยุภรรัตน์ บุญรักษา
นายศุภอรรถ ฐานะ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านดงคาโพธิ์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโพนสูง
ครู โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
ครู โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
ครู โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง
ครู โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง
ครู โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง
ครู โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา
ครู โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง
ครู โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคาโนนธาตุ
ครู โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านยางคา
ครู โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ
ครู โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล
ครู โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่
ครู โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่
ครู โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่
ครู โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่
ครู โรงเรียนบ้านหนองเบญจ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเบญจ
ครู โรงเรียนบะทองนาหัวช้าง
ครู โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว
ครู โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ
ครู โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล
ครู โรงเรียนชุมชนบงเหนือ
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ที่
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
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ชื่อ - สกุล
นายสมศักดิ์ ซองทุมมินทร์
นางกนกอร วรกิตติกุล
นายจาลอง ปัตถาวะโร
นางมะลิสด ศิริวัฒนเมธานนท์
นายเอกวิทย์ พรมดิราช
นางสาวสมบัติ สุริยวงศ์
นางรัตติยา พร้อมสิ้น
นายจักรพงศ์ พรมบุตร
นางลายอง ขันธ์พัฒน์
นางสุมุนทา กางทอง
นางวรานุช สุวรรณชัยรบ
นายวิชัย สุวรรณชัยรบ
นางทองพูน บุตราช
นางเจษฎาวรรณ สมัครการ
นายเจษฎา ศรีประภา
นางประภาพันธ์ เหมะธุลิน
นางดุษฎี กลิ่นพันธุ์
นางดวงจันทร์ เดชทองทิพย์
นายมหิทธิศักดิ์ ศรสุราษฎร์
นางนิลุบล แสนวันดี
นางพุทธาพร ฤทธิธรรม
นางอภิญญา ทองปาน
นางเยาวพักตร์ โมราราษฎร์
นางสุนันท์ จันทร์มาเมือง
นายวรวิทย์ ศรีเทา
นางประไพ ศรีขวา
นางลัคณา หาระโคตร
นายทรงฤทธิ์ ทันศึก
นางปณิดา เทศประสิทธิ์
นางปรีดา แสนอุบล
นางสาวกิ่งเพชร ทิพม่อม
นายวิศิษฎ์ วินทะชัย
นางประไพวรรณ ชนุคุณ
นางสุชาดา ศิริโสม
นางขันแก้ว โฮมวงศ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านบึง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
ครู โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)
ครู โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)
ครู โรงเรียนบ้านพังโคน(จาปาสามัคคีวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านแวง
ครู โรงเรียนวัดสุทธิมงคล
ครู โรงเรียนบ้านสงเปลือย
ครู โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคาโนนธาตุ
ครู โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม
ครู โรงเรียนบ้านนาทม
ครู โรงเรียนบ้านนาทม
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ครู โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
ครู โรงเรียนบ้านตาดภูวง
ครู โรงเรียนบ้านตาดภูวง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านดงคาโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านบึงโน
ครู โรงเรียนบ้านภูตะคาม
ครู โรงเรียนบ้านพันนา
ครู โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว
ครู โรงเรียนบ้านโคก
ครู โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
ครู โรงเรียนบ้านนาเตียง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
ครู โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
ครู โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคาโนนธาตุ
ครู โรงเรียนบ้านนาสาวนาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองหมาดแซว
ครู โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย
ครู โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)
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ชื่อ - สกุล
นายไพวัน จันทร์โพธิ์
นางรันดร ทองเลิศ
นายประยุทธ เกตุวงศ์ษา
นางพลอยภิรมย์ ทรงสุนทรวัฒน์
นางวารี ธนะคาดี
นางอุบลรัตน์ มุริจันทร์
นางกฤษณา พรหมจักร
นางสุวนันท์ หาระโคตร
นางสุมาลี โอตาไสย
นางอรทัย ทุมประดิษฐ์
นางมยุรี เชื้อกูล
นางสุคนธ์ เสนงาม
นางอุทัย พุทธมาตย์
นางสุรพร มุงธิสาร
นางสมปอง กิณเรศ
นายสไกร ศรีพรหมษา
นางบุญเวท ไชยสาคร
นายบุญรัตน์ กลยนี
นางวิลาวัณย์ มูลสาร
นายประกอบ พระราช
นายชานุพงษ์ สุโข
นางสมคิด บาลนาคม
นายแผน จันทร์ศรีโคตร
นางพวงเพชร ศรีเทา
นายธีระศักดิ์ ทองโคตร
นางบุญเรือง ศิริบุตร
นางวิราภา วารีย์
นายนพดล ระหว่างบ้าน
นายทศ จันทา
นางเคี่ยม มะลิทอง
นางสิรินทร์ทิพย์ เพ็งสาเกษ
นายสุริยา ทองสันทัด
นางประไพพร แก่นนาคา
นางจารุวรรณ สุวรรณชัยรบ
นางประกอบ หอมไสย
นางสมควร พรหมมา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62(บ้านนาหัวบ่อ)
ครู โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
ครู โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านโคกศาลา
ครู โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนบ้านม้า
ครู โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่
ครู โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ
ครู โรงเรียนบ้านโพนสูง
ครู โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย
ครู โรงเรียนบ้านบึง
ครู โรงเรียนบ้านนาเหมือง
ครู โรงเรียนบ้านคาสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด
ครู โรงเรียนบ้านคาแหว
ครู โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์
ครู โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม
ครู โรงเรียนบ้านทันสมัย
ครู โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอานวย)
ครู โรงเรียนบ้านนาเตียง
ครู โรงเรียนบ้านอูนดง
ครู โรงเรียนบ้านดงสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านโพนสูง
ครู โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง
ครู โรงเรียนบ้านผักคาภู
ครู โรงเรียนบ้านคันชา
ครู โรงเรียนบ้านนางัว
ครู โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านแร่
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา
ครู โรงเรียนบ้านบะฮี
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ที่
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ชื่อ - สกุล
นายประวิทย์ อินหา
นายสมร สุขานนท์
นางสุภัศรา เทพเสนา
นางจินดา มิตรจันทร์
นายสิทธิชัย ขันธวิชัย
นางมยุรี มะเดช
นายมีศักดิ์ มูลสาร
นางสว่างจิต โนนชัยยา
นางนิตยดา ดวงมาลย์
นางปราณี วังทะพันธ์
นางมาลี พรมฉวี
นางมนทิยา เหลาพรม
นายสุรสิน อ่อนสุระทุม
นางวีระพร แก้วคาแสน
นางพิศวาท ศิลารักษ์
นางผกากรอง บุญสะอาด
นางสาวสรนิตย์ บุญศรีรัตน์
นางกุลนิดา โคตรหาชัย
นายสุคนธ์ เทียมพยุหา
นางรัศมี นิลเขต
นางณัฐฐิญา วงศ์พิพัฒโนภาส
นางหนูเกษ จันทร์เจริญ

ตำแหน่ง - สังกัด

ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย
ครู โรงเรียนบ้านนาถ่อน
ครู โรงเรียนบ้านภูตะคาม
ครู โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา
ครู โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านห้วยบาง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
ครู โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
ครู โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
ครู โรงเรียนบ้านพันนา
ครู โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านคาเม็ก(พัฒนบารุง)
ครู โรงเรียนโสกวังอ้อยหนู
ครู โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านหนองชาด
ครู โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
ครู โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ
นางละเอียด พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
นางสาวธนพร ทองธิราช
ครู โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด
นางเพ็ญศรี บุญพูน
ครู โรงเรียนบ้านนาเหมือง
นางจันทร์ฉาย ยืนนาน
ครู โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
นางสาวจุรีพร อิ้มพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านคาแหว
นางบังอร สว่างสิริวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่
นางแววตา ดอบุตร
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ
นางอุดมลักษณ์ คาเพชร
ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด
นายเกียรติศักดิ์ บุญคง
ครู โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
นางอรอุมา พิมพา
ครู โรงเรียนบ้านนาถ่อน
นายวีระวรรติ สาขา
ครู โรงเรียนบ้านคาแหว
นายชูจิตร สีกานิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองหวาย อ.สว่างแดนดิน
นายณรงค์ ขุมเงิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
นายสุรศักดิ์ โคตรพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
14
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16
17
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23
24
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34

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3
นางสุรางค์ คามุข
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายจรัส ไชยวารี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นายบุญไทย แสนอุบล
ศึกษานิเทศก์
นายสมเดช สุขสาลี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน
นายอดิศักดิ์ บุตรแสนคม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก
นายชัชวาลย์ ธุระนนท์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขุนภูมิ
นายสุริยนต์ เถายะบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาจาร
นางเมตตา หาญรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
นางภาวินี ผิวบุญเรือง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว
นายนิมิตร ธิราวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านข้าวแป้ง
นายครศักดิ์ เคนไชยวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงสาร
นายเมธา ปัญญารัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสามขา
นายชัดเจน กุลอัก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบะยาว
นายพิสิทธิ์ วงค์ไชยสิทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาอวนน้อย
นายพรหมมา อินธิปีก
รองผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
นางสุธาชินี พุทธนาวงค์
ครู โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา
นางกรรณิการ์ นารี
ครู โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา
นางกาญจณี สุขเขียว
ครู โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา
นายเสมือนเทพ แก้วอัคฮาด
ครู โรงเรียนนาข่าวิทยา
นายแสวง เสน่ห์พูด
ครู โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน
นางเกษร การุญ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
นายยศยง พงษ์สิทธิศักดิ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสบง
นายสุเมธ อาจวิชัย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว
นางสาวสุนทรีย์ ถาบุตร
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง
นางวันเพ็ญ คาผุย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านมาย
นางเสนาะจิต เหมาะพิชัย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านมาย
นายวิรัตน์ แง่พรหม
ครู โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย
นางมณีรัตน์ ศิริประทุมวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงคาอ้อ
นายวรสิทธิ์ ฮวดคันทะ
ครู โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล
นายเสมียน จันทะลุน
ครู โรงเรียนคาปลาฝานาทวี
นายนิเวศน์ ชื่นค้า
ครู โรงเรียนบ้านโนนไทย
นางสุวรรณา ชิณวงศ์
ครู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บารุง)
นางบัวสอน ธิสาไชย
ครู โรงเรียนบ้านวังบง
นางอรุณี ศรีพั้ว
ครู โรงเรียนบ้านวังบง
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ที่
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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65
66
67
68
69

ชื่อ - สกุล
นางวันเพ็ญ ไตรคา
นายอดิศักดิ์ นาโควงศ์
นายสุทิน จวงโคตร
นางจันดา ทอนฮามแก้ว
นางสมสุข พรมบุตร
นางจารุวัฒน์ ธงสีนารถ
นางลัดดาวัลย์ ทาพิมพ์
นางเกษา พลข้อ
นางสาวสมคิด ช่วยจันทร์ดี
นางวิไล พันธุ์คุ้มเก่า
นางสมดี ผายทอง
นางสมหมาย วงศ์อุดมศิลป์
นางพรรณวดี ผ่องเสียง
นางประภาภรณ์ โฮมวงศ์
นางณภัทร นวลสิงห์
นางระเบียบ จามน้อยพรม
นางนิ่มนวล วงศ์อักษร
นายสมร พิมพ์สุคะ
นายทรัสตรี เหลาสิทธิ์
นางเครือวัลย์ สุทธิอาจ
นางพักตร์วิไล สารโภคา
นายจรูญ สิงห์รัมย์
นางสมาพร อุ่นเรือน
นางปิยรัตน์ สังชาตรี
นายประจักษ์ การุญ
นางสมพงษ์ ยมภูมี
นางวรรณหงษ์ พลศรีดา
นางบรรจง ศิริมาศ
นายวีระวัฒน์ พลศรีดา
นางละมัย ก่าจาปา
นางนิวาส บุษบงค์
นางจารุวรรณ ขันละ
นางพิสมัย เฮียงราช
นางสุพัตรา ทอนฮามแก้ว
นางพูลสวัสดิ์ เหง้าละคร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี
ครู โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า
ครู โรงเรียนบ้านขุนภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านโนนแพง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
ครู โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์
ครู โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านโนนอุดม
ครู โรงเรียนบ้านโนนอุดม
ครู โรงเรียนบ้านแก้ง
ครู โรงเรียนบ้านแก้ง
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านศรีวิชัย
ครู โรงเรียนบ้านศรีวิชัย
ครู โรงเรียนบ้านนายม
ครู โรงเรียนบ้านกุดเรือคา
ครู โรงเรียนบ้านกุดเรือคา
ครู โรงเรียนบ้านวังโพน
ครู โรงเรียนบ้านวังโพน
ครู โรงเรียนบ้านจาปาดง
ครู โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง
ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม
ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม
ครู โรงเรียนบ้านนาซอ
ครู โรงเรียนบ้านนาซอ
ครู โรงเรียนบ้านนาซอ
ครู โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
ครู โรงเรียนบ้านนาบัว
ครู โรงเรียนบ้านนาบัว
ครู โรงเรียนบ้านนาบัว
ครู โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว
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ที่
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
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ชื่อ - สกุล
นางสมภพ ศรีภัทรนันท์
นางพูนศรี ศรีประทุม
นายสุรศักดิ์ ต้นภูบาล
นายฉัตรชัย จารักษา
นายอนันต์ เกตุวงษา
นายจาเนียร พลศรีดา
นางอานวย ลาวะสุทธิ์
นางทาเนียม คาประชา
นายบุญลักษณ์ หนูดา
นายสุขสันต์ หัตถสาร
นางเพชรพนา คิอินธิ
นางพูลสุข อัครจันทร์
นางวิจิตรา วังยายฉิม
นายนิพนธ์ แง่ไชย
นายวิฑูรย์ ไชยปัญหา
นายวีระวัฒน์ แก้วก่า
นายกงใจ ริยะบุตร
นายไพศรี งาสิทธิ์
นางผาสุข เขื่อนขันธ์
นางรัตนา เศรษฐาไชย
นายฤาชัย ช่วยรักษา
นางนิรันศรี ศรีดาพล
นางลัดดา กลิ่นลั่นทม
นางกัลย์รวี ไชยพงศ์
นายไพมณี พรหมศรี
นางทิพาภรณ์ ไชยวงศ์ษา
นางนวพร ปานสมุทร
นางประเพ็ญ ไมอักรี
นางเสาวนีย์ ช่วยรักษา
นางพรรณี สนขู่
นางกรวรรณ ปังอุทา
นางวิมลรัตน์ บงศ์บุตร
นายบุญสงค์ ช่วยรักษา
นางทุมมา ซาตะรักษ์
นางธนสร สุจริต

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ครู โรงเรียนบ้านขัวก่าย
ครู โรงเรียนบ้านขาม
ครู โรงเรียนบ้านวังเวิน
ครู โรงเรียนบ้านวังเวิน
ครู โรงเรียนบ้านโคกแสง
ครู โรงเรียนบ้านโคกแสง
ครู โรงเรียนบ้านอากาศ
ครู โรงเรียนบ้านอากาศ
ครู โรงเรียนบ้านอากาศ
ครู โรงเรียนบ้านอากาศ
ครู โรงเรียนบ้านนาเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้
ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
ครู โรงเรียนบ้านแพงน้อย
ครู โรงเรียนบ้านเซือม
ครู โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านวาใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านวาใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม
ครู โรงเรียนบ้านเสาวัด
ครู โรงเรียนบ้านดงสาร
ครู โรงเรียนบ้านดงสาร
ครู โรงเรียนบ้านถ้าเต่า
ครู โรงเรียนบ้านถ้าเต่า
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ที่
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112
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121
122
123

ชื่อ - สกุล
นางพิมูล ไชยศรี
ครู โรงเรียนบ้านถ้าเต่า
นางสุภารัตน์ นิเทียน
ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง
นายชาญชัย มาตราช
ครู โรงเรียนบ้านวังม่วง
นางมันยา ผิวละมุล
ครู โรงเรียนบ้านนาฮี
นางเบญจวรรณ คามุลตรี
ครู โรงเรียนบ้านนาฮี
นายไกรเดช คะลีล้วน
ครู โรงเรียนบ้านสงเปือย
นายสุรพล ช่วยรักษา
ครู โรงเรียนบ้านนากะทาด
นางสะภาคี ทิพย์กรรณ
ครู โรงเรียนอนุบาลคาตากล้า
นางทัศนีย์ อริยพฤกษ์
ครู โรงเรียนอนุบาลคาตากล้า
นางพรรณธิกา นุราช
ครู โรงเรียนอนุบาลคาตากล้า
นางรัตนาพร อินทร์บัว
ครู โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย
นางสมพร พิมพ์สุทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว
นายเรืองเดช เทอารุง
ครู โรงเรียนแพดพิทยารัตน์
นางร่อนพิบูลย์ สกุลเดช
ครู โรงเรียนบ้านกุดจาน
นายถวิล ไฝสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านกุดจาน
นายศักดิ์ชัย สอนวงศ์ษา
ครู โรงเรียนบ้านกุดจาน
นายอุทัย เก่งวิริยกุล
ครู โรงเรียนบ้านดงบัง
นายมนตกานต์ พรหมภาพ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม
นางกุหลาบ จันทร์มาเมือง
ครู โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นางสาวมาหรัน สุขพันธ์
นางประเทือง บุญเมือง
นางจานง นาคปาน
นางอุทัย แมฮะ
นางกฤติกา อรุณรัตน์
นางฉลวย พรหมดวง
นางวิริยา คณะแนม
นายกันภัย พืชมงคล
นายวรวุธ เชาว์พ้อง
นายเสถียร จิตภักดี
นางกัญญา แสงจันทร์
นายผิน สายชนะพันธ์
นางสาวปัญชลักษณ์ ใสธร
นางสมใจ แก้วน่าน
นางวิจิตรา จันทนลักษณ์

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางเขียด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านรับแพรก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)
ครู โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ

ตำแหน่ง - สังกัด
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ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อ - สกุล
นางกิจจา วัฒนกุล
นายนพรัตน์ วัฒนกุล
นางวรรณา ศักดาณรงค์
นายเอกชัย ซังชาสิทธิ์
นางสาวฉลวย ทองเกลี้ยง
นางบุญศรี ไพจิตร์
นายอภิรักษ์ ธรรมเสน่ห์
นายวิรัตน์ ไชยชนะ
นางสาวอาซีซะ คงคาลิหมีน
นางพเยาว์ อนุเชษฐรักษ์
นางระลึก ทับทวี
นางประนอม ทองแดง
นางแฉล้ม เต็มรัตน์
นางกาญจนา บัวชื่น
นางจาเนียร ถนัดอักษร
นางสาวสมหมาย ธนะพิทักษ์
นางอรุณศรี สงเคราะห์
นางสาวอารมย์ สังข์สุวรรณ
นางสาวอริสรา แก้วภิบาล
นางกฤษณา ไซร้สุวรรณ
นางสุธีวรรณ แก้วมณี
นายสุวรรณ พุฒคง
นางธมลวรรณ วิรุณสาร
นางกาญจนา เจริญกุล
นางธนวรรณ สุวรรณวงศ์
นางสายอามร ดิสระ
นายอรุณ ไฝทอง
นางสมหมาย ขุมทอง
นางธมลวรรณ โชติระโส
นางสุพิศา พีรธรากุล
นางสมใจ กาญจนรัตน์
นางจุรีย์รัตน์ สังขรัตน์
นางกัญวรา อุดมรัตน์
นางเย็นใจ จันทระ
นางอารีย์ บรรจงรัตน์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
ครู โรงเรียนบ้านบางไหน
ครู โรงเรียนบ้านมาบบัว
ครู โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
ครู โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
ครู โรงเรียนบ้านวัดใหม่
ครู โรงเรียนบ้านหัวเขา
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1๑
ครู โรงเรียนวัดกลาง
ครู โรงเรียนวัดเกาะถ้า
ครู โรงเรียนวัดตาหลวงคง
ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม
ครู โรงเรียนวัดประเจียก
ครู โรงเรียนวัดประดู่
ครู โรงเรียนวัดประตูไชย
ครู โรงเรียนวัดป่าขวาง
ครู โรงเรียนวัดประเจียก
ครู โรงเรียนวัดเลียบ
ครู โรงเรียนวัดสามกอง
ครู โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ
ครู โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ
ครู โรงเรียนวัดอ่างทอง
ครู โรงเรียนวัดอ่าวบัว
ครู โรงเรียนวัดอ่าวบัว
ครู โรงเรียนวัดอ่าวบัว
ครู โรงเรียนวิเชียรชม
ครู โรงเรียนวิเชียรชม
ครู โรงเรียนวิเชียรชม
ครู โรงเรียนวิเชียรชม
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา

426
ที่
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

ชื่อ - สกุล
นายสัมฤทธิ์ จันทร์แก้ว
นางประไพ วงศ์กระจ่าง
นายโอรัก ผอมนะ
นางปริศนา ขุนพรรณราย
นายจรูญ อินเอก
นางพรรณี อองสิน
นางปราณี โคพิชัย
นางนภาพร ทองนุ่น
นายธีรวัฒน์ นาคพันธุ์
นางสมใจ ชานาญธุระกิจ
นางสาวประไพ แสงแก้ว
นางจิราภรณ์ จันทร์แก้ว
นายธีระ รัตนมาลา
นางชุมพร ชุมทอง
นางสาวสุวิมล จันทร์รัตน์
นายสวัสดิ์ คงเอียง
นางเฉลิม สันติสุขวงศ์
นางสาวกุลิสรา พรหมอักษร
นางรายวน พรหมสุวรรณ์
นายจรัญ สังข์ด้วง
นางเยาวนา อินคีรี
นายประจักษ์ อารมณ์ฤทธิ์
นางฉลวย ฉุ้นประดับ
นางสุมล สังขพันธุ์
นางฐปนัตว์ หนูสุคนธ์
นางอุษา ธรรมกีรติ ประทุมวรรณ
นางสาวสุมนต์ นนทพันธ์
นางละออง ชุมภูแสง
นางศิริวรรณ จิตต์รัตน์
นายขิ้ม จิตนุรักษ์
นางสุมิตตา ช่วงชู
นางสมถวิล ภู่เพชร
นางสุนีย์ นุ้ยเลิศ
นางสาวพตจรี สุวรรณรัตน์
นางนีรนุช ก้องกิตต์ไพศาล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
ครู โรงเรียนบ้านขี้นาก
ครู โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านนาทองสุก
ครู โรงเรียนบ้านบางดาน
ครู โรงเรียนบ้านม่วงงาม
ครู โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง
ครู โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์)
ครู โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์)
ครู โรงเรียนบ้านแหลมหาด
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11
ครู โรงเรียนวัดเกษตรชลธี
ครู โรงเรียนวัดคูขุด
ครู โรงเรียนวัดดีหลวง
ครู โรงเรียนวัดตะพังหม้อ
ครู โรงเรียนวัดตาหลวงคง
ครู โรงเรียนวัดโตนดด้วน
ครู โรงเรียนวัดทรายขาว
ครู โรงเรียนวัดทุ่งบัว
ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม
ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม
ครู โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์
ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม
ครู โรงเรียนวัดประตูไชย
ครู โรงเรียนวัดปะโอ
ครู โรงเรียนวัดปะโอ
ครู โรงเรียนวัดปากแตระ
ครู โรงเรียนวัดผาสุกาวาส
ครู โรงเรียนวัดโพธาราม
ครู โรงเรียนวัดมหาการ
ครู โรงเรียนวัดมะขามคลาน
ครู โรงเรียนวัดแม่เปียะ
ครู โรงเรียนวัดโลกา
ครู โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร

427
ที่
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางอุไร เจิมขวัญ
ครู โรงเรียนวัดหน้าเมือง
นางอาพันธ์ เกลี้ยงแก้ว
ครู โรงเรียนวัดหัวป่า
นางสุชาวดี กวีพันธ์
ครู โรงเรียนวิเชียรชม
นางสาวอารมย์ มีศรีสุข
ครู โรงเรียนวิเชียรชม
นางทิวา คงเปีย
ครู โรงเรียนวิเชียรชม
นายสรพันธ์ สายวารี
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
นายบัณฑิต ย่องลั่น
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
นางสาคร ทองมาก
ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
นางเตือนใจ หนูแก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
นางสุนันต์ พิทักษ์วงศ์
ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
นางเยาว์ กิ้มถ้อง
ครู โรงเรียนวัดปากแตระ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
นายศุภวัฒน์ อวะภาค
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางกชนิกา วงศ์วรนุช
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางสุคนธ์ ล่องวิไล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางสมบูรณ์ หนูสังข์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางสาวชนิศา ธรรมวาโร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นายนิพล พุฒคง
ศึกษานิเทศก์
นายสุเทพ เซ่งล่าย
นายพิษณุ ชายเกตุ
นายสมพร ทองศรีจันทร์
นางสาวสมพิศ โคพิชัย
นายหวันลาริ เห็นชอบ
นายวิชัย พรหมรักษ์
นายสมพร ศรีวรรณ
นายสมพร แก้วเสถียร
นายสงวน สุวรรณรัตน์
นายสมจบ เสียงอ่อน
นางจุฑามาศ สุขเกษม

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองต่อ(ทวีรัตน์อุปถัมภ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรัตนวราราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะหมี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฉลุง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าแซ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเนินพิชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางกล่า
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนวัดม่วงค่อม

18 นางสุภา ทองมาก

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย

19 นางวิภาพร กาฬสินธ์

ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง

20 นางวลัยลักษณ์ เดชกุบ

ครู โรงเรียนบ้านควนสะตอ

21 นางสุวดี รัชฎาภิบาล

ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ

22 นางอาภรณ์ ซุ้นหั้ว

ครู โรงเรียนบ้านห้วยโอน

23 นายพิภรณ์ มาสินธุ์

ครู โรงเรียนวัดศีรษะคีรี

428
ที่
ชื่อ - สกุล
24 นางณาตยา สุริยปราการ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง

25 นางจินตนา บุญรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)

26 นางสาวอาภรณ์ มากสังข์

ครู โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)

27 นางผุสดี สกุลรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านบางแฟบ

28 นางสุภาพร วาสแสดง

ครู โรงเรียนบ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)

29 นายนิพัฒน์ เกษรพันธุ์

ครู โรงเรียนวัดหูแร่

30 นางธีรภัทร จันทะสะเร

ครู โรงเรียนบ้านหินผุด

31 นางสมร ธรรมโชติ

ครู โรงเรียนบ้านหินผุด

32 นางนงลักษณ์ ศรีนวลกล้า

ครู โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198

33 นางสาวจีรรัตน์ อ่อนจันทร์

ครู โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

34 นางบุญทอง เกษรพันธุ์

ครู โรงเรียนบ้านโปะหมอ(พรหมเทพราษฎร์บารุง)

35 นายประพัฒน์ หนูหล่อ

ครู โรงเรียนวัดเขากลอย

36 นางกาญจนาพร พานิช

ครู โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)

37 นางปิยนาถ ชูแก้ว

ครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้า

38 นางศิริพร เปียทอง

ครู โรงเรียนบ้านเกาะหมี

39 นางสงบ พะสริ

ครู โรงเรียนบ้านบางเหรียง

40 นางนิลประภา เทพช่วย

ครู โรงเรียนบ้านคลองช้าง

41 นางนึก มาศวิวัฒน์

ครู โรงเรียนบ้านคลองช้าง

42 นางโสภิต สิงหนะ

ครู โรงเรียนบ้านวังพา

43 นางประไพ ไพรสุวรรณ

ครู โรงเรียนวัดบางทีง

44 นางสาวสมใจ โสพิกุล

ครู โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์)

45 นางกตพร สุวรรณกิจ

ครู โรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา)

46 นางประดับ ตันจะโข

ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง

47 นางอรนุช สิทธิพงษ์

ครู โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(เรียงราษฎร์อุทิศ๒)

48 นางสุปราณี สาลีฉันท์

ครู โรงเรียนบ้านต้นส้าน

49 นายธนัช เทพรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านต้นส้าน

50 นางสาวปริณาห์ แก้วฉิมพลี

ครู โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

51 นางนิรมล แจ่มจันทา

ครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่

52 นายนุกูล สกูลวงษ์

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย

53 นายศักดา วัฒนคีรี

ครู โรงเรียนสานักสงฆ์ศรีวิชัย

54 นางอารี ไหมฉิม

ครู โรงเรียนบ้านเขาพระ

55 นายนาโชค จันทิกาแก้ว

ครู โรงเรียนบ้านคลองกั่ว

56 นายสภา รัชฎาภิบาล

ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ

57 นางสุกาญจน์ สีพุฒ

ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
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ที่
ชื่อ - สกุล
58 นางปาริชาติ สุขโข

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดศีรษะคีรี

59 นางวันเพ็ญ ศรีโยม

ครู โรงเรียนวัดท่าข้าม

60 นางสุคนธ์ ณ สงขลา

ครู โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11

61 นางระเบียบ ชลสุวรรณ

ครู โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11

62 นายบพิตร อินทรัตน์

ครู โรงเรียนวัดหูแร่

63 นางรชฏพร พงษ์ทอง
64 นางสมสุข ปลอดภัย

ครู โรงเรียนรักเมืองไทย๖ บ้านโตนงาช้าง(เผียนประชาอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านหินผุด

65 นางพเยาว์ อังกสิทธิ์

ครู โรงเรียนบ้านฉลุง

66 นางสาคร แก้วประชุม

ครู โรงเรียนบ้านโปะหมอ(พรหมเทพราษฎร์บารุง)

67 นางรัตนา คงปาน

ครู โรงเรียนบ้านไร่

68 นายวิโรจน์ ผ่องสุวรรณ

ครู โรงเรียนบ้านเกาะหมี

69 นางประไพวรรณ ชอบงาม

ครู โรงเรียนบ้านเกาะนก

70 นางประไพ มีมุสิก

ครู โรงเรียนบ้านคลองปอม

71 นางสมจิต เรืองกูล

ครู โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

72 นางสาวจาเนียร สุวรรณมณี

ครู โรงเรียนบ้านควนโส

73 นางสาวเนาวรัตน์ ศรีรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านควนโส

74 นายบรรจบ หนูทอง

ครู โรงเรียนวัดปากจ่า

75 นางชะอ้อน นาคะมุขดาพันธ์

ครู โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม

76 นายประเวศ ศรีสุวรรณ

ครู โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์

77 นางรัติกา แซ่ด่าน

ครู โรงเรียนบ้านควนเนียง

78 นายจาลอง ผิวทอง

ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง

79 นางศรีประไพ ดวงสุวรรณ

ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง

80 นางสาวนิภา เพชรมุณี

ครู โรงเรียนบ้านบางกล่า

81 นางวิมล สุขมาตย์

ครู โรงเรียนบ้านโคกเมา

82 นางสุภา พรหมรักษ์

ครู โรงเรียนบ้านดินลาน(เรียงอุทิศ๑)

83 นายสมพงค์ โพธิพงศา

ครู โรงเรียนบ้านป่ายาง

84 นางนิจกานต์ นวลแก้ว
ครู โรงเรียนวัดโคกม่วง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3
1 นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 นางนันทา คาทอง
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
3 นางสาวกนิษฐา อภัยรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
4 นายสุธิเชษฐ์ พฤกษวานิช
ศึกษานิเทศก์
5 นายสมชัย อ่อนแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาทวี
6 นายคมสัน อุยสกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเคลียง
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ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อ - สกุล
นายนิยม ไกรสนาม
นายโชคชัย สุขพงษ์
นางสาวอภิญญา สุรินราช
นายธนเดช รองสวัสดิ์
นายบรรชา ขวัญจันทร์
นางสุพรรณี มหาพรหม
นายวีระพันธุ์ พันธุ์ทวี
นายสมควร จันทรวงษ์
นายทศพร พงค์สุวรรณ
นายธีศิษฏ์ คงจันทร์
นายบดินทร์ ไชยพยัญ
นายกระจ่าง ธรรมรักษา
นายอานนท์ จันทกูล
นางอมรพรรณ สุวรรณโณ
นางสุดคนึง ทองศรีนวล
นางผอื้น ชาติวัฒนา
นางสาวรัชนี ภู่พัชรกุล
นางเฉลียว บุญแก้วขวัญ
นางสุวินัย ขวัญแก้ว
นางสุนีย์ แก้วของแก้ว
นางนิตย์ รอดชู
นางฉะอ้อน เมืองตัง
นางภาวนา สุวรรณพาหุ
นายถวัลย์ แก้วขาว
นางชุษณี นางาม
นางนิภา สุภาพ
นางสาวเพ็ญศรี นิภานันท์
นางสมพร มากบุญศรี
นางสาวยุภารัตน์ รามันเซะ
นายสุพัฒน์ พงศ์มณี
นายวุฒิพงศ์ รัตนะ
นางพรศรี กฤษณพันธุ์
นางพยอม สุขวรรณโณ
นางสมพิศ ไชยพยัญ
นางสาวธัญญาภรณ์ รอดคง

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทุ่งข่า
ผู้อานวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกม้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสานักขาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพรุหวา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาม่วง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสม็อง
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขามีเกียรติ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกษมรัตน์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
ครู โรงเรียนบ้านวังบวบ
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
ครู โรงเรียนบ้านท่า
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน
ครู โรงเรียนบ้านบ่อทอง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด
ครู โรงเรียนบ้านลาชิง
ครู โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านนาทวี
ครู โรงเรียนบ้านลางา
ครู โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
ครู โรงเรียนบ้านเลียบ
ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่
ครู โรงเรียนบ้านป่าโอน
ครู โรงเรียนบ้านวังบวบ
ครู โรงเรียนบ้านเก่า
ครู โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
ครู โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
ครู โรงเรียนบ้านโมย
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ที่
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ชื่อ - สกุล
นางอานวย คงเติม
นางจินตนา ไชยสุขัง
นางเกศนีย์ บุตรรักษ์
นางพูนสุข สุวรรณรัตน์
นางจรวย เพชรสุวรรณ
นางณัฐวดี ณะมณี
นางบุปผา ศิริพร
นางสุระไอนี อุมา
นางฉลวย นะวัฒกุล
นายสุกิจ มะลิผล
นายอุดม นุ่นสวัสดิ์
นางสุภาณี พูลช่วย
นางอนงค์ แดงแก้ว
นายธนนท์ สุวรรณษานนท์
นางละเมียด โอชะโร
นางอานวยพร พิพัฒน์ราชัย
นางวรรณชนก สุวรรณ
นางฉอ้อน ทองแจ่ม
นางนิตย์ จันทร์นวล
นางเพ็ญศรี มลิพันธ์
นายภักดี แก้วเจริญ
นางจินตนา จันทรัตน์
นางกานดา เหมแก้ว
นางชุติกาญจน์ รุ่งเรือง
นายอุดร วรรณจันทร์
นางศิริพร กาญจนรัตน์
นายระดม ยอดบุญ
นางสมมาตร พร้อมมูล
นางธัญลักษณ์ พร้อมมูล
นางจิราพร หมาดบากา
นายเอกพันธุ์ จีรกาญจน์
นางดารุณี ร่มสกุล
นางเกษมสุข แก้วสุข
นายเกษม เนาวรัตน์
นายชัชวาล จันทร์จิตร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านป่าชิง
ครู โรงเรียนบ้านนาปรัง
ครู โรงเรียนบ้านบ่อเตย
ครู โรงเรียนบ้านนา
ครู โรงเรียนบ้านป่ากอ
ครู โรงเรียนวัดประจ่า
ครู โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง
ครู โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
ครู โรงเรียนบ้านทัพหลวง
ครู โรงเรียนบ้านนา
ครู โรงเรียนบ้านเคลียง
ครู โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านคูหา
ครู โรงเรียนวัดช่องเขา
ครู โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
ครู โรงเรียนบ้านเทพา
ครู โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ
ครู โรงเรียนบ้านวังใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้าขาว
ครู โรงเรียนบ้านใหม่
ครู โรงเรียนบ้านลาไพล
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
ครู โรงเรียนบ้านแค
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
ครู โรงเรียนบ้านสุเหร่า
ครู โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
ครู โรงเรียนบ้านป่าโอน
ครู โรงเรียนบ้านไร่
ครู โรงเรียนบ้านม้างอน
ครู โรงเรียนบ้านเกาะทาก
ครู โรงเรียนบ้านสะกอม
ครู โรงเรียนบ้านพระพุทธ
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ที่
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

ชื่อ - สกุล
นางวิไล ไฝสุข
นางจินตกานต์ นิธิเจริญวงศ์
นางศิวพร ไชยทอง
นางสาวนารถสุดา สุวรรณรัตน์
นายบุญเลิศ พรมสูง
นางมณเฑียร พันธุ์มณี
นางประคอง อุทัยสุริ
นายชวน แก้วเกาะสะบ้า
นางเกษร ชูเลขา
นางสุคล ผิวสร้อย
นางอัจฉรา หลังเศษ
นายวินีต ณรงค์กูล
นางนิจพร รอดคง
นางสุรัตน์ดา แก้วเกาะสะบ้า
นางอมรา แก้วบุตร
นางดวงแข หนูสุก
นางจารุภรณ์ เล่งสีสัน
นางนัยนา กาญจนเพ็ญ
นางวรรณวิภา ศรีพรมทอง
นางสาวสุจิตรา แก้วได้ขุน
นางอรพิน ญานุปิติศักดิ์
นายประสิน อนันตประเสริฐ
นางภาวิณี แก้วผนึก
นายเจริญศักดิ์ สาชะสะโรจน์
นางธีรนาถ สุขธรณ์
นางณัฐกานต์ สุวรรณเวศ
นายนิวน สิทธิศักดิ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านเก่า
ครู โรงเรียนบ้านพระพุทธ
ครู โรงเรียนบ้านใหม่
ครู โรงเรียนบ้านสานักหว้า
ครู โรงเรียนบ้านแซะ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
ครู โรงเรียนบ้านกะทิง
ครู โรงเรียนบ้านพรุตู
ครู โรงเรียนบ้านถ้าตลอด
ครู โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านน้าลัด
ครู โรงเรียนชาติตระการโกศล
ครู โรงเรียนชุมชนวัดน้าขาว
ครู โรงเรียนบ้านกรงอิตา
ครู โรงเรียนวัดห้วยคู
ครู โรงเรียนวัดช่องเขา
ครู โรงเรียนวัดวังไทร
ครู โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
ครู โรงเรียนบ้านแพร้ว
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3
ครู โรงเรียนสะบ้าย้อย
ครู โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
ครู โรงเรียนบ้านสะพานหัก
ครู โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านเลียบ
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา

104 นางศิริวรรณ สิทธิกุล

ครู โรงเรียนบ้านน้าลัด

105 นางพรรณนภา สังข์แก้ว

ครู โรงเรียนบ้านสะพานหัก

106 นางอรุณ เที่ยงตรง

ครู โรงเรียนวัดวังไทร

107 นายณรงค์ศักดิ์ สารวงค์

ครู โรงเรียนบ้านปลักบ่อ

108 นางปราณี หนิหมะ

ครู โรงเรียนบ้านห้วยบอน

109 นางพร บุญรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านสานักหว้า

110 นางลลนา อิแอ

ครู โรงเรียนบ้านป่าโอน

111 นางบงกช วุ่นน้อย

ครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้าขาว

433
ที่
ชื่อ - สกุล
112 นายโชคชัย พรหมจุล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านแซะ

113 นางบุญสม ศรีชูจิตร

ครู โรงเรียนบ้านม่วง

114 นางสุภาวดี กิมาคม

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ

115 นางธิติมา เผือกสม

ครู โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์

116 นางสาวจาริยา ยีแหล่หมัน

ครู โรงเรียนบ้านม้างอน

117 นางวันดี ศรียะโอ๊ะ

ครู โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

118 นางสาลี หลงอาหลี

ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

119 นางจินตนา บัวผัน

ครู โรงเรียนสะบ้าย้อย

120 นางมลิวัลย์ พูนม่น

ครู โรงเรียนบ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร"

121 นายอาคม เสนากัสป์

ครู โรงเรียนบ้านป่าชิง

122 นางอรสา โต๊ะเส็น

ครู โรงเรียนบ้านสวรรค์

123 นายเอกชัย พงศ์สุวรรณ

ครู โรงเรียนบ้านล่องควน

124 นายชวลิต หวันละเบ๊ะ

ครู โรงเรียนบ้านควนตานี

125 นายสุชาติ เพิ่มพูล

ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4

126 นางดาราวัลย์ หมื่นจร

ครู โรงเรียนบ้านแค

127 นายชัยวุฒิ หมาดนุ้ย

ครู โรงเรียนบ้านระตะ

128 นางอุณากรรณ เทพอรัญ

ครู โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)

129 นางสุภาพ เชาวนาสัย

ครู โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)

130 นางสาวสาธุ รัตนพันธ์

ครู โรงเรียนบ้านแม่ที

131 นางวนิดา ปัดบุญทัน

ครู โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม

132 นายพิศักดิ์ มาลินี

ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา

133 นางกชกร บุญสร้าง

ครู โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม

134 นายสุทศ มลิพันธ์

ครู โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ

135 นางสมศรี ประกอบศรี
ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายวินัย ชัยชนะ
นายเจษฎา โต๊ะปลัด
นายสมปอง สังข์แก้ว
นางอามีณา นิ่งเบบ
นางทาริกา สังข์แก้ว
นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์
นางราเพย สุทธินนท์
นายสุทธิ สายสุนีย์
นายบัญญัติ รักศิลป์

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม
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ที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อ - สกุล
นายมูฮาหมาด หลีเยาว์
นายบุญส่ง เอียดสุย
นางสิริ เด็นเบ็น
นายจรูญ เหล่าวทัญญู
นายประพันธ์ มอบพิจิต
นายพิสิฐ อุสัยนี
นายจรูญโรจน์ สุนทรนันท์
นางละออง ประชาเรืองฤทธิ์
นางประไพ คงยอด
นายบรรลือ หนูนุ่ม
นางบุญเจือ เตส่วน
นายรัศมินต์ ยุนุ้ย
นางสับเปียะ ละใบเด็น
นางสาวนิศาฤกษ์ วงศ์ชนะ
นางสาวเพ็ญศรี ชนะสิทธิ์
นางกัลยา ไชยจารีย์
นายบุญรัตน์ สัจจาพันธ์
นางเย็นจิต สุวรรณรักษา
นายประสิทธิ์ ช่างสาน
นายธีระศักดิ์ อยู่ดี
นางกรองกาญจน์ วงศ์สุวรรณ
นางสุกัญญา มณีกามัน
นางการาสม ปะลาวัน
นายเจริญ แซ่เฮ่า
นางสาวปวีณา ใบหลี
นางเกาเซียะ กะด๊ะ
นายชรินทร์ บูหมันสนูบุตร
นายอามาตย์ สะลิเปน
นางซาวีย๊ะ เหมสลาหมาด
นายมูฮัมหมาด หมาดง๊ะ
นายธนาพัฒน์ ยาหมิน
นางอมรรัตน์ เบญญคุปต์
นางสาวสุใบด๊ะ ตาเดอินทร์
นางปิยนุช หลีเส็น
นางสาวฐิติยา สุขเกษม

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดูสน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนางแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชมพูนิมิต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าศิลา
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ)์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตามะลังเหนือ
ครู โรงเรียนอนุบาลสตูล
ครู โรงเรียนอนุบาลสตูล
ครู โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง
ครู โรงเรียนบ้านฉลุง
ครู โรงเรียนบ้านวังพะเนียด
ครู โรงเรียนบ้านคลองขุด
ครู โรงเรียนบ้านโคกประดู่
ครู โรงเรียนบ้านโคกประดู่
ครู โรงเรียนบ้านโคกประดู่
ครู โรงเรียนบ้านนาแค
ครู โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ
ครู โรงเรียนบ้านกุบังจามัง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน
ครู โรงเรียนบ้านตามะลังเหนือ
ครู โรงเรียนวัดหน้าเมือง
ครู โรงเรียนบ้านตันหยงโป
ครู โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40(บ้านควนโพธิ)์
ครู โรงเรียนบ้านเกตรี
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านควนสตอ
ครู โรงเรียนบ้านวังประจัน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง
ครู โรงเรียนบ้านปันจอร์
ครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ
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ที่
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ชื่อ - สกุล
นายสมาน ปราบยาวา
นางสุมิตรา นกรอด
นายนพดล รอเกตุ
นายสุธานี เพ็ชรทอง
นางเรนุกา วรจารุพงศ์
นายสวน สิทธิพงษ์
นางบาเพ็ญ สิตะรุโณ
นางแจ่มใส สะหมัดหานาย
นางรัตติยา หมู่เก็ม
นางสุจิรา สุวรรณกิจ
นางสาวโรจนา อาหลี
นางหาลีมะ มาลิกัน
นางสาวสมพร มูสิกพันธ์
นายสุพิศ สุขมาก
นายบูอาสัน ดาแลหมัน
นางสาวเสาวลักษณ์ เพียรเจริญ
นางปิยนุช วรรณโร
นางสมศรี เอียดสุย
นางศิวพร โขวัฒนกุล
นางนิรมล กาเส็มส๊ะ
นางบัสรี โสยดี
นางขวัญจิต หยงสตาร์
นายสงวน หมาดอี
นายทรงชัย หาหลัง
นางรัชณี เรืองติก
นางสาวนันทิยา หลังชาย
นายขวัญชัย หิมมา
นางปรียดา ปฏิมินทร์
นายจาเริญ มุกดา
นายอดิศร ปานแจ่ม
นายอภิสิทธิ์ โสยดี
นายเจริญ กุลนุวงศ์
นายอับดุลรามาน เส็นทุ่ย
นายประนอม พรหมมี
นายวิมล เศียรอุ่น

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
ครู โรงเรียนบ้านสวนเทศ
ครู โรงเรียนบ้านปลักหว้า
ครู โรงเรียนบ้านควนเก
ครู โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1
ครู โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
ครู โรงเรียนบ้านเขาไคร
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งตาเสา"ชูสินอุปถัมภ์"
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าดา
ครู โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
ครู โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน
ครู โรงเรียนบ้านน้าร้อน
ครู โรงเรียนบ้านควนล่อน
ครู โรงเรียนบ้านเหนือคลอง
ครู โรงเรียนบ้านน้าหรา
ครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง
ครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง
ครู โรงเรียนบ้านวังสายทอง
ครู โรงเรียนบ้านปิใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านหัวควน
ครู โรงเรียนบ้านหัวควน
ครู โรงเรียนบ้านท่าแลหลา
ครู โรงเรียนบ้านป่าฝาง
ครู โรงเรียนบ้านป่าฝาง
ครู โรงเรียนบ้านโกตา
ครู โรงเรียนบ้านท่าพะยอม
ครู โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้
ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
ครู โรงเรียนบ้านดาหลา
ครู โรงเรียนบ้านนาข่า
ครู โรงเรียนบ้านคลองน้าเค็ม
ครู โรงเรียนบ้านคลองน้าเค็ม
ครู โรงเรียนบ้านปากปิง
ครู โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง
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ที่
80
81
82
83
84
85
86
87
88

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางอรุณศรี ขาเดร์
ครู โรงเรียนบ้านปากบารา
นางคอลีเย๊าะ หลังชาย
ครู โรงเรียนบ้านปากบารา
นางสาวอมรากร วงศ์กาไร
ครู โรงเรียนบ้านบุโบย
นางทิพาพร หัสมา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด "มิตรภาพที่ 114"
นายปรีชา จิตรหลัง
ครู โรงเรียนบ้านขอนคลาน
นางสาวกัลยา โสสนุย
ครู โรงเรียนบ้านขอนคลาน
นางสาวสุดใจ แซ่อึ้ง
ครู โรงเรียนวัดชมพูนิมิต
นายอมาตย์ ลิมานัน
ครู โรงเรียนบ้านท่าศิลา
นางวิจิตร์ตรา อย่างดี
ครู โรงเรียนบ้านวังตง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นายกอบกิจ สิทธิธนกานต์
นายยุติธรรม สุขปลั่ง
นางลาวัลย์ ตรีเนตร
นายวรพงษ์ หาญเขตต์
นายครรชิต เผื่อนด้วง
นางมยุรี สดแสงจันทร์
นายธวัช โพธิ์แก้ว
นายสมพงษ์ ตั้งประยูรเลิศ
นายกาจัด สุวรรณปาล
นางจันทนา กาญจนาภา
นางสาววัชรีพร จับเกตุ
นางสุจิรา ขวัญเมือง
นายสุวรรณ จันทสาร
นางวันเพ็ญ สุวรรณจันทร์
นางดารณี ศรีเพียรวงศ์
นางสาวอารีย์ สุขมาก
นางนิตยา ศิริโสดา
นางมาลัย วารีดี
นายนริศ พุฒดี
นางสุธาทิพย์ นพพะ
นางนภัสสร สุคันธสุวรรณ
นางสุรางค์ เอื้ออารยะ
นางมาลี ลิมานันท์
นางสาวธันยนันท์ ภัทรเจริญลักษณ์
นางชไมพร พึ่งอิ่ม

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ
ผู้อานวยการโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองบางปิ้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสวนส้ม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางขมิ้น
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดสาขลา
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
รองผู้อานวยการโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดสาโรงเหนือ
ครู โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ครู โรงเรียนวัดสุขกร
ครู โรงเรียนคลองสาโรง
ครู โรงเรียนคลองสาโรง
ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
ครู โรงเรียนวัดคลองเก้า
ครู โรงเรียนวัดคลองเก้า
ครู โรงเรียนวัดแพรกษา
ครู โรงเรียนวัดแพรกษา
ครู โรงเรียนวัดแพรกษา
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ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชื่อ - สกุล
นายชาญณรงค์ สุกใส
นางอังคณา ลิ้มควรสุวรรณ
นางวิลาวรรณ ชังสัตรู
นายอุดม อ่อนแสง
นางทัศนีย์ อินทร์สุคนธ์
นางนภาวรรณ บัวล้อมแก้ว
นางสาวปัทมา วชิรวิทย์
นายปราโมทย์ สมุทรประเสริฐ
นายธนกฤษ เกษมสุขทวี
นายณัฐกร ศรีทับทิม
นางดุษฎี เมฆแดง
นางภัทรา หาญเขตต์
นางสุกานดา นกสกุล
นางสุริยา อภิวงศ์งาม
นางสาวปราณี พิชญกุลมงคล
นายศุภชัย เอี้ยงแจ้ง
นางอรุณ บุญบรรลุ
นางศรีสุวรรณ มาร์วัน
นางลายอง สุขอัจจะสกุล
นางจรี ปานทอง
นางวงเดือน ก๋งเทมินทร์
นางรัตนา บุญแจ่ม
นางสาวลักขณา เอี่ยมผ่อง
นางสมศรี เพ็ญสมบูรณ์
นายถวัลย์ รักสวน
นางอุทัยวรรณ ภัททกวงศ์
นางนงนุช ลอยหา
นางวารุณี ศรีพุทธิรัตน์
นางถวิล จั่นมุ้ย
นางกนิษฐา ตันติวิทยมาศ
นางอรทัย แสงตะวัน
นางวันเพ็ญ ทองเขื่อนขันธ์
นางละไม สุวรรณปาล
นางดวงเดือน โสภี
นางไพวัน แตงเอี่ยม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนคลองใหม่
ครู โรงเรียนคลองมหาวงก์
ครู โรงเรียนคลองบางปิ้ง
ครู โรงเรียนคลองบางปิ้ง
ครู โรงเรียนคลองแสนสุข
ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง
ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง
ครู โรงเรียนวัดตาหรุ มิตรภาพที่ 65
ครู โรงเรียนพิบูลประชาบาล
ครู โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
ครู โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
ครู โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
ครู โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
ครู โรงเรียนวัดชมนิมิตร
ครู โรงเรียนวัดครุใน
ครู โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
ครู โรงเรียนวัดกลาง
ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
ครู โรงเรียนวัดแหลม
ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม
ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม
ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม
ครู โรงเรียนวัดมหาวงษ์
ครู โรงเรียนวัดมหาวงษ์
ครู โรงเรียนวัดสาโรงเหนือ
ครู โรงเรียนวัดสาโรงเหนือ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา
ครู โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา
ครู โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม
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ที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสาวศิริพร กุลวัฒน์
ครู โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม
นางสาวนันทนา เต่าทอง
ครู โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
นางสาวศรีวรรณ พึ่งชื่น
ครู โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
นางดารารัศมิ์ แจ้งกลิ่น
ครู โรงเรียนวัดคู่สร้าง
นางจินตนา ปลื้มศรี
ครู โรงเรียนวัดใหญ่
นางเพ็ญจันทร์ บุญหนุน
ครู โรงเรียนวัดคลองสวน
นางจินดารัตน์ จันทร์เทศ
ครู โรงเรียนวัดคลองสวน
นางรัสรินทร์ ชินณภัสเศรษฐ์
ครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
นางธนพร สายสอน
ครู โรงเรียนคลองสองพี่น้อง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 2
นางเกื้อกูล พิบูลย์สวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นายวิฑูรย์ ชั่งโต
ศึกษานิเทศก์
นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์
นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญญรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน
นายบุญเลิศ กล่าเหว่า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก
นายเกษม ดวงนาค
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางบ่อ
นายเบญจะ บรรจงอักษร
ผู้อานวยการโรงเรียนสุเหร่าบางปลา
นายจาลอง น้อยวานิช
ผู้อานวยการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
นายสุรัตน์ ภารราช
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
จ่าโทปัญญา สุขแสง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
นายประสิทธิ์ เผือดนอก
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองพระยานาคราช
นางปนัดดา บุญมี
ครู โรงเรียนคลองพระยานาคราช
นางสาวอมรา เกษมสุข
ครู โรงเรียนคลองเจริญราษฏร์
นางจิดาภา พวงเงิน
ครู โรงเรียนคลองบางกระบือ
นายวีระศักดิ์ เกษรจันทร์
ครู โรงเรียนคลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์)
นางฑภิสรา ซันนุ
ครู โรงเรียนคลองลาดกระบัง
นางสาวประภา เชาวน์ลิลิตกุล
ครู โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์
นางละเมียด เพ็งนวม
ครู โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย
นายสมชาย แย้มจ้นทร์
ครู โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า
นางพรทิพ พงศนา
ครู โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
นางพัชรินทร์ จันทสีราช
ครู โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
นางติ๋ม เกิดแก้ว
ครู โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์
นายปรีชา แสงแจ่ม
ครู โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
นางสุปราณี สุปะติ
ครู โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
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ที่
ชื่อ - สกุล
26 นางกาญจนา สาระพัดวิเศษ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนปากคลองมอญ

27 นายสุรวิทย์ ปานทน

ครู โรงเรียนพรหมพิกุลทอง

28 นางสิริกานต์ พรหมช่วย

ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์9

29 นางนวพร ช่วงโชติ

ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้ว

30 นางเพ็ญประภา บารุงอ่วม

ครู โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่(สามัคคีพิทยาคาร)

31 นางมยุรี วรรณ์ประเสริฐ

ครู โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่(สามัคคีพิทยาคาร)

32 นางสรินณา นิลโต

ครู โรงเรียนวัดบางโฉลงใน

33 นางละออ พระวิเชนทร์

ครู โรงเรียนวัดบางโฉลงใน

34 นางสาวทิพาพร อานาจสถิตย์

ครู โรงเรียนวัดบางโฉลงใน

35 นายเรืองศิลป์ วัฑฒนพันธุ์

ครู โรงเรียนวัดนิยมยาตรา

36 นายบุญส่ง ใจดี

ครู โรงเรียนวัดบางบ่อ

37 นางวาสนา จาปาจันทร์

ครู โรงเรียนวัดบางบ่อ

38 นายสุรสิงห์ แก้วนุช

ครู โรงเรียนวัดบางเพรียง

39 นายสุรพงศ์ ผาธรรม

ครู โรงเรียนวัดบางเพรียง

40 นางสาวกมลวันท์ สุคนธวงค์

ครู โรงเรียนวัดบางเพรียง

41 นางวรรณดี ผาสุข

ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง

42 นางชลิตา เกาไศยนันท์

ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

43 นางสาวกานต์รวี รักซ้อน

ครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

44 นางณัฐวรรณ ถิ่นหัวเสือ

ครู โรงเรียนวัดบัวโรย

45 นายสุพจน์ แก้ววิลัย

ครู โรงเรียนวัดบัวโรย

46 นางจาเรียง ตันตระกูล

ครู โรงเรียนวัดบัวโรย

47 นางวิภา ธรรมปราณีสุข

ครู โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บารุง

48 นางพีรัลญาดา สุขยัง

ครู โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส

49 นางวรรณา ดีไทย

ครู โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส

50 นางนิภาพร ฉ่ามาลัย

ครู โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส

51 นายวัฒนา พิชญานนท์

ครู โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร

52 นางไพเราะ พรมงาม

ครู โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร

53 นางสุภาพ ลอยแก้ว

ครู โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร

54 นางสมศรี ฌายีเนตร

ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ

55 นางศรีนวล รุ่งโรจน์

ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ

56 จ่าสิบเอกสุรักษ์ สายด้วง

ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ

57 นางกมลวรรณ รุ่งโรจน์

ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ

58 นางจิรัชยา ไชยคา

ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ

59 นายโสฬส เจริญสุข

ครู โรงเรียนวัดลาดหวาย

440
ที่
ชื่อ - สกุล
60 นางสมใจ แก้วโบราณ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

61 นางนิรมล บุญสีลา

ครู โรงเรียนวัดเสาธงกลาง

62 นายบุญธรรม เจียงพรม

ครู โรงเรียนวัดเสาธงกลาง

63 นางจินดา สุวรรณวงษ์

ครู โรงเรียนวัดสร่างโศก

64 นางดรุณี แก้วสุข

ครู โรงเรียนวัดสลุด

65 นางสมบัติ งามขึม

ครู โรงเรียนวัดสลุด

66 นางมาลัย ใหญ่สูงเนิน

ครู โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

67 นางสายพิณ รังรงทอง

ครู โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

68 นางมัลลิกา รอมาลี

ครู โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี

69 นางเบญจวรรณ เวชกุล

ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)

70 นางเฉลา งามขา

ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)

71 นางเตือนใจ วิทิตวุฒินันท์

ครู โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(10ปี สปช.)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
1 นายสินชัย สินทนชื่น

ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม

2 นายรัฐวัฒน์ ปรียานนท์

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)

3 นายอดิพันธ์ อมาตยคง

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี

4 นายนรา วอทอง

ครู โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

5 นางณัฐนันท์ อัครภูตานนท์

ครู โรงเรียนบ้านเขตเมือง

6 นางภัคนิภา ตุลสุข

ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

7 นางอุดมศรี คงวิจิตต์

ครู โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)

8 นางอัมภาภรณ์ เธียรทองอินทร์

ครู โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

9 นางทรัพย์ มนต์เจ๊ก

ครู โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)

10 นางบุญชู รุ่งสุรีย์

ครู โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

11 นางอารี สมทวีศิลป์

ครู โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)

12 นางสุภาดา คาพีระพงษ์

ครู โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)

13 นายสายัณห์ สุขชีพวรนันท์

ครู โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)

14 นางพวงวรรณ รอดเจริญ

ครู โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)

15 นางสุภัทรา ยะนิล

ครู โรงเรียนวัดบางขันแตก(บาเพ็ญอยู่รังสฤษดิ)์

16 นางภัทรานิษฐ์ บุญแก้ว

ครู โรงเรียนบ้านตะวันจาก

17 นายเชนทร์ หอสกุล

ครู โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)

18 นางจงกลนี จริตธรรม

ครู โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข

19 นางสาวชไมพร สกุลศุภกร

ครู โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)

20 นางเพ็ญรุ่ง กิจจาวรอาภรณ์

ครู โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางเสาวภาคย์ พัฒน์ทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางเพ็ญศิริ คีมทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
นางสาวชญานิศ ณพธนบดี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางพลี
นายกฤชสร ทับทิมทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางน้าวน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดาเนินสะดวก
นางตรีพิธพรรณ บุญสุวรรณ
นายวีระพงษ์ ทรงประโคน
นางดวงใจ โกสินทร์
นางวันดี บุญเกิด
นายสุเชษฐ์ มีรักษา
นางเสาวลักษณ์ เยี่ยมสวัสดิ์
นายกิตติชนม์ บุญเพ็ญ
นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์
นางรัชดา ทรัพย์มูล
นางประไพ สุขวงศ์
นางสาวศิริรัตน์ หุ่นสะดี
นางสาววรรณภา กรังพานิชย์
นางทัศนีย์ ภู่แก้วเผือก
นางกาญจนา น้อยเพิ่มพูล
นางสาวสวาย ปานอู
นายสราวุธ ไขโพธิ์
นางทรงพิษ ธรรมจะดี
นางเฉลียว นาคอ่อน
นางสุรีย์ จินดารัตน์
นายอรุณศักดิ์ ขันธิมา
นางอารมย์ แย้มอุบล
นางกอบแก้ว สุวรรณบุตร
นางสาเนียง มีแพ
นางวัฒนา นาคกล่อม
นายพรเทพ ศิลปคนธรรพ์
นางจตุรพร เกษมสันต์ ณ อยุธยา
นางอารมย์ นิลจาด
นางสุวารีย์ ศรีมะวัฒน์

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าทราย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีเมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บารุง
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
ครู โรงเรียนวัดคลองครุ
ครู โรงเรียนวัดคลองครุ
ครู โรงเรียนวัดคลองครุ
ครู โรงเรียนบ้านสันดาบ
ครู โรงเรียนบ้านบางน้าจืด
ครู โรงเรียนบ้านบางน้าจืด
ครู โรงเรียนวัดบางปิ้ง
ครู โรงเรียนวัดบางปิ้ง
ครู โรงเรียนวัดบางปิ้ง
ครู โรงเรียนวัดบางน้าวน
ครู โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
ครู โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
ครู โรงเรียนวัดอ้อมน้อย
ครู โรงเรียนวัดอ้อมน้อย
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ที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ชื่อ - สกุล
นางสาวอัญชลี นิ่มสอาด
นางกมลศรี พุฒทอง
นางอัจฉรา เส็งเรียบ
นางอรวรรณ ลิ้มธรรมประเสริฐ
นางชมภู รัตนรังษี
นางเสาวณี จันทร์พาณิชระวี
นางทัศนา สมมาก
นางสาวธีรนุช สุดประเสริฐ
นายเจตนา เกิดประสิทธิ์
นางเกษณีย์ จอกสมุทร
นายศักดิ์ชัย บุญเผย
นายธนุ บุญญกนก
นางนิดา คงเจริญ
นางชัญญ์ชญา คชรินทร์
นางสาวแจ่มจันทร์ จันทร์เอิบจิตร
นางทิพวรรณ พราหมณนันท์
นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีประยูร
นางกรุณา ทองสุข
นางสาวอรชร สังข์ทอง
นางสมพร แสงคุ้ม
นายทองจันทร์ พลเสน
นางจิตติมา ลาสีทัด
นางวนิดา อมรเดชาพล
นางสาวสุลัดดาวรรณ ใช้ภู่ทอง
นางสุนันทรา ใจอารีย์
นางสาวสุรัตน์ จันทราชโลธร
นางวรรณวิมล สิขัณฑกสมิต
นางสาวสุกานดา ชาญประเสริฐ
นางสิริกร เดชตุ้ม
นายประทีป รถทอง
นายเกษม ดวงสร้อยทอง
นายมาเนตร เติมสายทอง
นางเสาวณีย์ ปรางงาม
นายสุริยา ชมภู
นายสันต์ ปิยะสอน

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดอ้อมน้อย
ครู โรงเรียนวัดอ้อมน้อย
ครู โรงเรียนวัดอ้อมน้อย
ครู โรงเรียนวัดอ้อมน้อย
ครู โรงเรียนวัดศรีสาราญราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนวัดศรีสาราญราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนวัดโรงเข้
ครู โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์
ครู โรงเรียนวัดยกกระบัตร
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
ครู โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
ครู โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
ครู โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
ครู โรงเรียนวัดศรีเมือง
ครู โรงเรียนวัดโสภณาราม
ครู โรงเรียนวัดโสภณาราม
ครู โรงเรียนวัดบางพลี
ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
ครู โรงเรียนบ้านคลองแค
ครู โรงเรียนบ้านสวนหลวง
ครู โรงเรียนบ้านสวนหลวง
ครู โรงเรียนบ้านสวนหลวง
ครู โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง
ครู โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง
ครู โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
ครู โรงเรียนวัดท่ากระบือ
ครู โรงเรียนวัดบางยาง
ครู โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
ครู โรงเรียนวัดธรรมโชติ
ครู โรงเรียนทานบแพ้ว
ครู โรงเรียนทานบแพ้ว
ครู โรงเรียนทานบแพ้ว
ครู โรงเรียนบ้านรางสายบัว
ครู โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว
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ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
70 นางวาสินี บุญเพ็ญ
ครู โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว
71 นางธัญญา ทับไกร
ครู โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บารุง
72 นายนฤชัย อิ่มแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1
1 นายเรือง จันทพันธ์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 นางสาวน้าฝน ประทีปเด่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
3 นางณภัทร วงศ์สวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
4 นางอังศนา เพียรการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี
5 นายวริทธิ์นันท์ คันธารราษฎร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาดี
6 นายสุวาวิโรจน์ จันลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแสงจันทร์
7 นายพิจิตร บารุงชาติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแก้ง
8 นายสุพล โนนคาภา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร
9 นายธรรมนูญ บารุงธรรม
ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์
10 นายวิรัตน์ เกาะโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่
11 นายอรรณพ ติระวัฒน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์
12 นายสุเทพ ไผ่ล้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
13 นางวรรณเพ็ญ พิสุทธิพงษ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
14 นายคมแก้ว สายบุญเรือน
ครู โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
15 นายสมเกียรติ หาญเชิงชัย
ครู โรงเรียนบ้านธารนพเก้า
16 นางสมส่วน กาไรเงิน
ครู โรงเรียนบ้านพระเพลิง
17 นางกัญญาภา ขอดทอง
ครู โรงเรียนบ้านพระเพลิง
18 นางเกษร โพธิ์ศรี
ครู โรงเรียนบ้านพระเพลิง
19 นายประมวล สุวรรณศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
20 นายโกศล กิจเจริญธารงค์
ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต
21 นางวรรณารัตน์ เตชะพร้อมวุฒิ ครู โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
22 นางวิมลรัตน์ คังคายะ
ครู โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
23 นางกันยาวีร์ รักษ์มงคลเจริญ
ครู โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
24 นางศิวาพร เจือทิน
ครู โรงเรียนทับทิมสยาม 05
25 นางสาวสุวัชจนีย์ รอดจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม
26 นางทวีพร ปธัมราช
ครู โรงเรียนบ้านคลองหาด
27 นายวิฑูรย์ บุตรสาลี
ครู โรงเรียนบ้านคลองหาด
28 นางพรชนก ออมสิน
ครู โรงเรียนบ้านคลองหาด
29 นายจานงค์ ศรีสงวน
ครู โรงเรียนบ้านวังวน
30 นางกาญจนา แสงเพ็ชร
ครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง
31 นายสมชาย เข้ม
ครู โรงเรียนบ้านแก้ง
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ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื่อ - สกุล
นางช่อทิพย์ จันทวงษ์
นายสมหวัง มั่งมีสกุล
นายอาพันธ์ มุ่งจงรักษ์
นางเบญจวรรณ แก้วบริสุทธิ์
นางธนัญญ์รัศม์ พิณแพทย์
นางสาวอนันญา ทองศฤงคลี
นายศักดา จรวิรัตน์
นางวีรยา เอี่ยมนิรันดร์
นายพโยม พุกชุ่ม
นางอุไรรัตน์ นิยมสิทธิ์
นางกนกพิชญ์ ไพลดา
นางปราณี อาทิตย์วงษ์
นางทวีสุข เมืองสุข
นางอารี เพ็ชรศรี
นางรัตนา หนูศิริ
นายปัญญา ศรีโมรา
นายสนิท อาลัยลักษณ์
นางบุหลง จันลา
นายอนุสิษฐ์ ตั้งพิทยาเลิศ
นายเดโช ไผ่แสวง
นางสมลักษณ์ เกิดคง
นางสุวนิตย์ สร้อยจาปา
นายประวิทย์ คงคารัตน์
นางมัลลิกา เทพทอง
นายสามารถ อารี
นายสมชาย จันทร์คติ
นายประครองทรัพย์ วงษ์มิตรแท้
นายสมหมาย สิงหาจุลเกตุ
นางสมจิตร อ่อนน้อม
นางจีรนันท์ โอภาศรี
นางกฤษณา เสาวบุตร
นายอนันต์ เดชสุภา
นางดวงกมล เกตุดี
นายประนิด สมสุขสันต์
นางประหยัด ห้วยกัญจน์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านแก้ง
ครู โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด
ครู โรงเรียนบ้านเขามะกา
ครู โรงเรียนบ้านเขามะกา
ครู โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ
ครู โรงเรียนบ้านคลองผักขม
ครู โรงเรียนบ้านคลองผักขม
ครู โรงเรียนบ้านท่ากะบาก
ครู โรงเรียนบ้านท่ากะบาก
ครู โรงเรียนบ้านท่าเกษม
ครู โรงเรียนบ้านท่าเกษม
ครู โรงเรียนบ้านท่าเกษม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
ครู โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านบะขมิ้น
ครู โรงเรียนบ้านลุงพลู
ครู โรงเรียนบ้านลุงพลู
ครู โรงเรียนบ้านวังจั่น
ครู โรงเรียนบ้านหนองข่า
ครู โรงเรียนบ้านหนองเตียน
ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร
ครู โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร
ครู โรงเรียนวนาสงเคราะห์
ครู โรงเรียนวนาสงเคราะห์
ครู โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา
ครู โรงเรียนบ้านคลองหินปูน
ครู โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
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ที่
ชื่อ - สกุล
67 นางสาวสุพิศ ทองโชติ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดเกศแก้ว

68 นางพิมพ์ใจ หาโกสีย์

ครู โรงเรียนวัดคลองตาสูตร

69 นายรัตนศักดิ์ ชลาลัย

ครู โรงเรียนวัดคลองตาสูตร

70 นางสาวสมศรี พงศ์พัชราพันธุ์

ครู โรงเรียนวัดคลองตาสูตร

71 นายมนูศิลป์ ฆ้องกาจัด

ครู โรงเรียนวัดคลองตาสูตร

72 นางประนอม ถาวรสิน

ครู โรงเรียนอนุบาลวังน้าเย็นมิตรภาพที่ 179

73 นางสุรีย์พร ไชยพิณ

ครู โรงเรียนอนุบาลวังน้าเย็นมิตรภาพที่ 179

74 นางสุนันท์ แสงสว่าง

ครู โรงเรียนอนุบาลวังน้าเย็นมิตรภาพที่ 179

75 นายพิน บุญทอง

ครู โรงเรียนบ้านคลองอุดม

76 นางสุวรรณี เงินบารุง

ครู โรงเรียนบ้านคลองอุดม

77 นางจินดา รอดบาเรอ

ครู โรงเรียนบ้านไทรทอง

78 นายชุมพล ชื่นมีศรี

ครู โรงเรียนบ้านไร่สามสรี

79 นางสาวศรนุช สุวรรณกูล

ครู โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

80 นางกาญจนา พงษ์รักษ์

ครู โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

81 นางนัดศรา พราหมณ์ชื่น

ครู โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2
1 นายบันลือ กันพงษ์

ศึกษานิเทศก์

2 นางพรดี เจริญสุข

ศึกษานิเทศก์

3 นางวรรณา หันทยุง

ศึกษานิเทศก์

4 นายวุฒนะ ฉิมมาลา

ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา

5 นายประดิษฐ์ แดงหนองแปน

ผู้อานวยการโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง)

6 นายขันติเจริญ งามขา

ผู้อานวยการโรงเรียนซับนกแก้ว

7 นายประดิษฐ์ ถาวรยิ่ง

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน

8 นางวรัญญา สิทธิรส

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคก

9 นายสถาพร เจกะพงษ์

ผู้อานวยการโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3

10 นายสมบูรณ์ จันทร์ละม่อม

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์

11 นายวัลลภ วรนาม

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

12 นางสมคิด ลาภทวี

ครู โรงเรียนอนุบาลตาพระยา

13 นายทรงวุฒิ ปิ่นแก้ว

ครู โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร

14 นายตารา ดีจรัส

ครู โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา

15 นางลักษณา ปลั่งสมบัติ

ครู โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา

16 นายดารงค์ จันทิม

ครู โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา

17 นางอัญชลี เชียงสากุล

ครู โรงเรียนบ้านหนองน้าใส

18 นางหรรษา ณรงค์เพชร

ครู โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว
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ที่
ชื่อ - สกุล
19 นางสุภาพรรณ สว่างกุล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่ม

20 นายสัมฤทธิ์ พยุยงค์

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

21 นางสุขธิดา วจีสุนทร

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

22 นายบารุง หงษ์ทอง

ครู โรงเรียนบ้านพร้าว

23 นางถวิล ธรรมวงษ์ษา

ครู โรงเรียนบ้านคลองมะนาว

24 นางนิภา คามาลา

ครู โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

25 นายนิพนธ์ โตขา

ครู โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

26 นายเกรียงศักดิ์ ปัญญาฤกษ์ชัย

ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม

27 นายปรีชา บุญอุไร

ครู โรงเรียนบ้านทดเจริญ

28 นางพีรดา นวาวัตน์

ครู โรงเรียนบ้านทดเจริญ

29 นายเธียรชัย เกตุเรืองโรจน์

ครู โรงเรียนอพป.คลองน้าใส

30 นางปานทิพย์ ปักษินศิริ

ครู โรงเรียนอพป.คลองน้าใส

31 นางบุญน้อม บุญธรรม

ครู โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี

32 นายวิเชียร โกนโกสพ

ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ

33 นายวิริยะ ไชยอรรถ

ครู โรงเรียนสระปทุม

34 นางสาวปรารถนา นัยเนตร

ครู โรงเรียนบ้านวังยาว

35 นางกัณฐ์มณี ศรีปณเสนอกลาง

ครู โรงเรียนบ้านคลองวัว

36 นางอาภรณ์ ชาวนอก

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร

37 นายพิชิตพงษ์ ธรรมเจริญพงษ์

ครู โรงเรียนบ้านด่าน

38 นางสุรีย์ แก้วโกมล

ครู โรงเรียนบ้านด่าน

39 นางจรรยา มั่งมีทรัพย์

ครู โรงเรียนบ้านตุ่น

40 นางวันเพ็ญ แสงระยับ

ครู โรงเรียนบ้านตุ่น

41 นางสุวรีย์ ไม้ทรัพย์

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย

42 นางขวัญชีวา ใจประเสริฐ

ครู โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย

43 นายจิรัฐตรีกูล ถาวรกุล

ครู โรงเรียนบ้านหันทราย

44 นางสาราญ พงษ์พรม

ครู โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย

45 นางพวงทอง ทองประกอบ

ครู โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย

46 นางสงบ ถายะเดช

ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง

47 นางกัลยาณ์ พึ่งประเสริฐ

ครู โรงเรียนบ้านหนองจาน

48 นายเรวัส นิเวศรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

49 นายไพบูลย์ เงินทอง

ครู โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น

50 นายสุรเดช จรรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านหนองแอก

51 นางขวัญพิชา บุญชิต

ครู โรงเรียนบ้านหนองแอก
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ชื่อ - สกุล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

นายสาเริง แสงทัน
นางศรัญญา นาคยศ
นางปสุตา สุษฎาพงษ์
นางสุนันทา กล้าแข็ง
นายบรรลือศักดิ์ สมานมาก
นางอาไพพรรณ์ มอญรัต
นายปริทรรศน์ กีรติมาก
นายสมเดช มุสิกชาติ
นายพรชัย ด้วงทองสุข
นายบัญชา กล่อมทอง
นายชัยปภัสร์ ชะเอมทอง
นายอิทธิพล ริ้มประพันณี
นายสุชาติ น้อยดี
นางกัลยารัตน์ ไชยไธสง
นางสาวดารณี พันธุนนท์
นางวรนุช ปลั่งแสงมาศ
นางวีนัส ภู่บุบผา
นางวิมลรัตน์ ขนายงาม
นางสาววรรณศิริ สิทธิวงศ์
นางจิรพรรณ รังสิประภัศร
นางนิรามัย ไอยรานภารักษ์
นางสาวผกา วีระสัย
นางมะลิวรรณ ริ้มประพันณี
นางศศิเพ็ญ มูลมา
นางวันทนีย์ เจริญศรี
นางวัชรี ชินธรรม
นางพรทิพา เฉลิมสุข
นางสาวณัฏฐา สุขไมตรี
นางวรวรรณ เตโช
นางมนัสมนต์ คัมภิรานนท์
นางสาวพรทิพย์ ชาลีรัตน์
นางผกามาศ สาครแก้ว
นางฉวีวรรณ โรจน์ชญาน์กุล
นางกิ่งแก้ว บุญนิธิสม

ตำแหน่ง - สังกัด

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาจาปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนท้ายพิกุล(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ครู โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง
ครู โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย
ครู โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
ครู โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ครู โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า
ครู โรงเรียนวัดห้วยลี่
ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้
ครู โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
ครู โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ
ครู โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ
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ชื่อ - สกุล
นางวรรณา กวยสอาด
นางอัญญรัตน์ เสนากลาง
นางสายรุ้ง จิตผ่อง
นางพัชรียา ลือชัย
นางมาริณี จรกระจ่าง
นางอารีรัตน์ สาชาติ
นางจิราพร ชัยชาญ
นายนพดล เชาวนเมธา
นางนงนุช คชรัตน์
นายมรกต วงษ์สังข์
นางมณฑิรา ฉลวยศรี
นางอัมพรทิพย์ จุลวรรณ
นางประสาน แช่มสิงห์
นางราณี บุตรศรี
นางสมมาศ ศิริวรรณ
นางพรทิพย์ สภาพสวัสดิ์
นางสุภวรรณ ตรงสถิตย์
นายนาก สร้างไร่
นายมนตรี มหิกุล
นายประดิษฐ์ สง่างาม
นางพัชรา ภิรมยา
นางจงใจ ขวัญเอี่ยม
นางสุมนา หุ่นนาครินทร์
นายเพลิน บุญด้วยลาน
นางจินตนา แสงระยับ
นางสายหยุด พันธุ์มาลี
นางเสาวภา ละม้ายแข
นางวิไลวรรณ กล่อมทอง
นางบัญญัติ จานงค์วัย
นางปิยะนันท์ ทองสุขงาม
นางดวงดาว คนตรง
นางสาวเพ็ญศรี นันทา
นางภัทราพร พหลยุทธ
นางวรรณระวี สสิกาญจน์
นางหัทยา เหล็กเพ็ชร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ
ครู โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร)
ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่
ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่
ครู โรงเรียนวัดหนองสีดา
ครู โรงเรียนวัดมะขามเรียง
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์)
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์)
ครู โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย
ครู โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย
ครู โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
ครู โรงเรียนวัดม่วงน้อย
ครู โรงเรียนวัดหนองคล้า(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนวัดโพธิ(์ นาควิทยานุสรณ์)
ครู โรงเรียนวัดจันทบุร(ี พิมพ์ประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)
ครู โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์ )
ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
ครู โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
ครู โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย
ครู โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล)
ครู โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล)
ครู โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132)
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท
ครู โรงเรียนธารเกษม
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)
ครู โรงเรียนท้ายพิกุล(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)
ครู โรงเรียนท้ายพิกุล(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)
ครู โรงเรียนท้ายพิกุล(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)
ครู โรงเรียนท้ายพิกุล(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)
ครู โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
ครู โรงเรียนวัดหัวถนน
ครู โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายเสน่ห์ สมบุญ
ครู โรงเรียนวัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี)
นางบังอร หอมกลิ่น
ครู โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)
นางจรัสศรี แสงนวล
ครู โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
นางวัณนา ไพฑูรย์วิรัชชัย
ครู โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
นางจิราวรรณ ภูถมนาค
ครู โรงเรียนวัดลาดเขาปูน
นางสาววีรพร เจริญประดับศิลป์ ครู โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจากัดสงเคราะห์ 3)
นายทรงวุฒิ ทองอยู่
ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
นางวิพา วงษ์แจ้ง
ครู โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ
นางสาวสุวัฒนา นรสิงห์
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์)
นางจุฬาลักษณ์ สังฆโสภณ
ครู โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
นางมะลิ ลี้สกุล
ครู โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
นางดุสิตา รัศมี
ครู โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจากัดสงเคราะห์ 3)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2
นางบุญเกิด สิงหพานิช
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นายสุเมธา ติยะบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเตาปูน
นายไพรัช โตบารมีกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
นายมนพ สภาพสวัสดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์ )
นายบุญรวม สังข์น้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
นางดัสสนี สังข์วงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเลี้ยงโคนม
นายบุญเลิศ สุมาลย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งไทร
นายธวัช บัวสุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์ )
นางกรองทิพย์ ทวีสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางกง
นายมาโนช บุญครอบ
รองผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
นางจันทร์แรม โตอุ้ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
นางระเบียบ อุบลวัตร์
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
นายอรรณนพ พรหมสูตร
ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่
นางวรรณรัตน์ ติยะบุตร
ครู โรงเรียนวัดเตาปูน
นางบุญมี กัณหาลี
ครู โรงเรียนวัดเตาปูน
นางสุพรรณี โชติกวิรัตน์
ครู โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
นางชวนพิศ พลธรรม
ครู โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต)
นางรัตนา โพธิ์แท่น
ครู โรงเรียนวัดชาผักแพว
นางสาวสังเวียน ปล้องจันทา
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
นางศศินันท์ มะลินันท์
ครู โรงเรียนชุมชนวัดบารุงธรรม
นายพิชัย จานงค์หมู่
ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
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ชื่อ - สกุล
สิบโทจเด็จ แสงคล้อย
นางรัชนี กุลจีน
นางสุภาพร บุบผาชาติ
นางภัทราภรณ์ ใจดี
นายปรีชา อุ่มอยู่
นางพรรณา แรกขึ้น
ว่าที่ร้อยตรีวิชัย เกียรติ์ทวีมั่นคง
นางชูศรี วุฒิแสน
นางอรวรรณ นุชนา
นางอังสนา หนูทรัพย์
นางสาวคนึงนิตย์ สินธุนาวา
นางบุญรอด สุขประเสริฐ
นางผกามาศ บัวสุวรรณ
นางสุกัญญา แมลงภู่
นายสัมพันธ์ ศรีสุข
นางบุบผา ทองเปลว
นายสมศักดิ์ คัมภีพันธ์
นายณรงค์ศักดิ์ อินมี
นางสุภาพ ม่วงแก้ว
นางศุภ์พิชญา ศิลปไพบูลย์
นายสมชาย มีสัตย์ธรรม
นางสาววิไลพรรณ นิลฉาย
นางเชิดฉาย สวัสดิภาพ
นางวารี อร่ามทอง
นางประเทือง พุดซ้อน
นางณัฐธิฌา ผ่องเจริญ
นางสาวเอื้อมพร วิมุกตะลพ
นางวิไลลักษณ์ รวยลาภ
นางสมหมาย ฉะกระโทก
นางสาวณัฐพร เจริญสุข
นางบุญสม ทองหล่อ
นายเรียง อู่ทรัพย์
นางนัฏฐา สมบัติศรีเจริญ
นางสุภาพร จาปีทอง
นางเฉลา บุญมี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
ครู โรงเรียนวัดโคกกรุง
ครู โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
ครู โรงเรียนบ้านผังสามัคคี
ครู โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์ )
ครู โรงเรียนวัดบ้านลาด
ครู โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดหนองปลิง
ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก (บริษัทข้าวไทยจากัดสงเคราะห์ ๑)
ครู โรงเรียนวัดหนองโรง
ครู โรงเรียนวัดโคกกลาง
ครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดสันติวิหาร (ขันธสาประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านลาสมพุง
ครู โรงเรียนบ้านซับพริก
ครู โรงเรียนบ้านหลังเขา
ครู โรงเรียนบ้านหลังเขา
ครู โรงเรียนบ้านคลองไทร
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
ครู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านเขานมนาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน
ครู โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์ )
ครู โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์
ครู โรงเรียนวัดสร้างบุญ
ครู โรงเรียนบ้านบางกง
ครู โรงเรียนวัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ์)
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายพงษ์เฉลิม ตนพรมรัมย์
ครู โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
นายธรรมมนูญ เอี่ยวเส็ง
ครู โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย
นายสมชาย ไพบูลย์วัฒนผล
ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
นางประนอม โคตรภูธร
ครู โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
นางสารวย ราชสีห์
ครู โรงเรียนวัดหนองหมูใต้
นายจริยันต์ สุวรรณประเวก
ครู โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์
นางสุทิน ณ สงขลา
ครู โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี
นายนิวัต เชื้อนาค
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายวิจิตร บัวใหญ่
ศึกษานิเทศก์
นางเยาวภา รัตนบัลลังค์
ศึกษานิเทศก์
นายสุชาติ เอี่ยมสุภา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจักรสีห์
นายสมชาย สิงหา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม
นายไพฑูรย์ พึ่งน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมขนวัดกลางท่าข้าม
นายสุนทร ภู่แพร
ผู้อานวยการโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์
นายมงคล เครือทิวา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน
นายสมยศ สังสอาด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดล่องกะเบา
นางอุทุมพร ตาลแก้ว
ครู โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
นางสาวสมเกียรติ ทองเรือง
ครู โรงเรียนวัดจักรสีห์
นายวัชริศ หอมกรุ่น
ครู โรงเรียนวัดจักรสีห์
นางสาวลัดดา ก้อนทอง
ครู โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี
นางพุทธชาติ แผ้วเฉลิมสุข
ครู โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี
นางอวยพร บุญผ่อง
ครู โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี
นางสมัย ชุ่มวารี
ครู โรงเรียนวัดประโชติการาม
นางมาริน ปัจฉิม
ครู โรงเรียนวัดสะอาดราษฏร์บารุง
นางสาวสุภาวรรณ สุกแก้ว
ครู โรงเรียนวัดสะอาดราษฏร์บารุง
นางจงดี ทองดี
ครู โรงเรียนวัดสะอาดราษฏร์บารุง
นางจันทนา วงษ์อินทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
นางนันทนา ยะวิญชาญ
ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
นางอุษณีย์ จันทรวิลักษณ์
ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
นางวรรณี แจ่มศิริพงษ์
ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
นางกอบกุล ลังกาพินธุ์
ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
นางธัญญรัศม์ สุริยะหิรัญ
ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
นางเตือนใจ ทองพร
ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
นางสาวประจง หลิ่มโตประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
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ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ชื่อ - สกุล
นางอัจฉรา ผูกเกษร
นางพราวรวี เอี่ยมวิจารณ์
นายประเสริฐ พึ่งน่วม
นางสาวเยาวเรศ กุลวิทย์
นางสาวลาจวน นิชเปี่ยม
นางจาลองลักษณ์ สหชาติภักดี
นางนิลาวรรณ์ โอภาศ
นายชูชาติ สุดจิตร์
นางกินรี แย้มขยาย
นางปรียาภรณ์ ชูเชิด
นายนิคม อิธิตา
นายวิษณุ กวีวุฒิพันธุ์
นายธนู อ่วมน้อย
นางพิศสมัย หิรัญเกิด
นางประทิน ประเสริฐยืนยง
นางส่งศรี อารีพันธุ์
นายอนุรักษ์ เกสแก้ว
นางประเทืองทิพย์ พรชัย
นางธัญรัศม์ โชติปิติเจริญรัฐ
นางลัดดา กองสุข
นางสาวไพฑูรย์ มีระลึก
นางประสบสุข จันทร์งาม
นายสุวัฒน์ โพธิ์เลี้ยง
นางสาราญ โพธิ์เลี้ยง
นางราเพย เตียศรีพัฒนสุข
นางสาวสุเทพ ชมจันทร์
นางเบญจมาศ ดีดสี
นายประเชิญ ทองแก้ว
นางสังเวียน เกิดแก้ว

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดพรหมสาคร
ครู โรงเรียนวัดพรหมสาคร
ครู โรงเรียนวัดพรหมสาคร
ครู โรงเรียนวัดพรหมสาคร
ครู โรงเรียนวัดข่อย
ครู โรงเรียนวัดข่อย
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน
ครู โรงเรียนวัดวังกะจับ
ครู โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม
ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
ครู โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
ครู โรงเรียนวัดสาธุการาม
ครู โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
ครู โรงเรียนวัดสิงห์
ครู โรงเรียนวัดสิงห์
ครู โรงเรียนวัดถอนสมอ
ครู โรงเรียนวัดถอนสมอ
ครู โรงเรียนวัดถอนสมอ
ครู โรงเรียนวัดโสภา
ครู โรงเรียนวัดโสภา
ครู โรงเรียนวัดโสภา
ครู โรงเรียนวัดโสภา
ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง
ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง
ครู โรงเรียนวัดวิหารขาว
ครู โรงเรียนวัดชันสูตร

57 นางนิภาพร ฉิมพาลี

ครู โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

58 นายฉลอง หอมฤทธิ์

ครู โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

59 นางสนั่น สุขวงษ์

ครู โรงเรียนวัดโพธิ์หอม

60 นางเรณู พั่วงาม

ครู โรงเรียนวัดน้าผึ้ง

61 นางเสาวพร อมรศิริพงศ์

ครู โรงเรียนวัดแหลมคาง

62 นายสามารถ หมีเอี่ยม

ครู โรงเรียนวัดแหลมคาง

453
ที่
ชื่อ - สกุล
63 นายวิมล วงษ์แหวน

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์

64 นางลัดดา ตันอารีย์

ครู โรงเรียนอนุบาลบางระจัน

65 นางประจวบ มุขแจ้ง

ครู โรงเรียนอนุบาลบางระจัน

66 นายพะเนตร์ วัดทรัพย์

ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ

67 นางอรพิน กุลกุศล

ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ

68 นางสายัญ ไพรวิจิตร

ครู โรงเรียนวัดดอนเจดีย์

69 นางลัดดา ตาระกา

ครู โรงเรียนบ้านทุ่งว้า

70 นางปภัชญา เพชรรักษ์

ครู โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข

71 นายสนาม ปลั่งดี

ครู โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฎีทอง)

72 นางรัชนีกร กลิ่นขจร

ครู โรงเรียนวัดเก้าชั่ง

73 นางกุหลาบ นิตยาภรณ์

ครู โรงเรียนวัดโคปูน

74 นางสุนัน เครือทิวา

ครู โรงเรียนวัดอัมพวัน

75 นางสาเนา เดชกฤษ์

ครู โรงเรียนวัดน้อย

76 นางสุวรรณี ศักดิ์ชัยสมบูรณ์

ครู โรงเรียนวัดบางปูน

77 นายสมศักดิ์ สร้อยพูล

ครู โรงเรียนวัดกลาง

78 นางพัสวี เสมอเหมือน

ครู โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง

79 นายจาเริญ เสมอเหมือน

ครู โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง

80 นางพัทณี นุกันยา

ครู โรงเรียนวัดไผ่ดา (มิตรภาพที่ 183)

81 นายอานวย พงษ์เสือ

ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

82 นายอภินันท์ ด้านวังขวา

ครู โรงเรียนบ้านคูเมือง

83 นางทิพย์มาศ แพ่งกล่อม

ครู โรงเรียนวัดการ้อง

84 นางสาวณัฏฐาภรณ์ พรหมจรรย์

ครู โรงเรียนวัดการ้อง

85 นางสุคนธ์ เจิมเจิดพล

ครู โรงเรียนวัดยาง

86 จ่าเอกวีระ เมืองรามัญ

ครู โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม

87 นางนงลักษณ์ นิมะวัลย์

ครู โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุร(ี วัดโพธิ์ศรี)

88 นางกุลวดี กลิ่นหัวไผ่
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
1 นางทัศยา แพงโตนด
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
2 นางสาวสมปอง ช่วยพรม
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ(์ ประชาสรรค์)
3 นายนุสนธิ์ สวนใต้
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
4 นายสุรพงษ์ ส้มมี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
5 นายธัชพล โพธิทา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังวน
6 นายชนนันท์ ขันธ์ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
7 นายกฤษณะ วุ่นอ่อน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง 2465)

454
ที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อ - สกุล
นายวิลาศ ส่งให้
นายสมคิด พรหมฉิม
นายทนง มั่นนุช
นายสิริเวศน์ เกตุทอง
นายจานงค์ บุญมาก
นายสิทธิพร พัดกลม
นายสมบัติ ป้องฉิม
นายบุญชู คารักษ์
นายสมจิต บุญชุ่ม
นายอนุสิทธิ์ โตมั่น
นายประเสริฐ กาเนิดศรี
นางจีราพรรณ กัลยา
นางนิตยา ทองธรรม
นางจิราภรณ์ อินทุวนิช
นางจินตนา ศิริดารงค์กุล
นางอมร ธนสัญชัย
นางเกศรา หงสนันทน์
นายวิชัย ขันตยานุกูลกิจ
นางก้อนทอง ดวงเกิด
นางนิรดา มิตรสานนท์
นายละมูล ไทยรี่
นางมาลี ชิตอักษร
นายณรงค์ อินทรโชติ
นางฉวีวรรณ์ แห้วเหมือน
นายวัฒนะ โดยด่วน
นายปราโมทย์ จั่นจีน
นายพิษณุ พุ่มมาก
นางสาวทิพาภัทร พานิชพงษ์
นางพจมาส เขียวเมือง
นางสาวเบญจา จินดารัตน์
นายดาเนิน น้อยถึง
นายสุชาติ อยู่สถิตย์
นางจุไรรัตน์ ศรีคาแหง
นายสมจิตร พุ่มพรม
นางอุดร วงค์คา

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกกแรต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเข้
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองตูม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมุจลินทาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึงหญ้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนากาหลง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังไทร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลานกระบือ
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
ครู โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ครู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ(์ ประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
ครู โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์ )
ครู โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์ )
ครู โรงเรียนวัดปากพระ
ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
ครู โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
ครู โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า " ศรีอินทราทิตย์ "
ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า " ศรีอินทราทิตย์ "
ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า " ศรีอินทราทิตย์ "
ครู โรงเรียนบ้านมนต์คีรี
ครู โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
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ที่
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ชื่อ - สกุล
นางหัทยา ดีเพ็ง
นายอภินัย จัตุรัส
นายแดนชัย เทียนดา
นายทวี พุ่มไม้
นางอาไพ พรพิบูลย์
นางดวงจิรา แสงตาล
นางทุเรียน พรหมฉิม
นายจักรพงษ์ เขียวเหลือง
นางสมใจ เอี่ยมแสน
นายเหรียญชัย ชูชาติ
นายเอนก แจ้งแก้ว
นายสุเมธ มุ้ยมา
นายบรรจงศักดิ์ บุตรทิพย์สกุล
นางสุกันยา คายอด
นายสมะพงษ์ บัวประเสริฐ
นางกุศล ศรียี่สุ่น
นางทันที จวนสุข
นางอนงค์ ไกรโกญจะนาท
นางณัฐวิดา คงรอด
นางศิริทร อบเชย
นายขนุน คงนวล
นางโชติกา ปิยวัฒน์กุลจิรา
นายอาวุธ สุทธิมาศ
นายรัตน์ กลั่นเรือง
นางอรัญญา ขันอินทร์
นางอารี อุ่นทอง
นายอุดม บัวป้อม
นางจรัญ ขาวป้อม
นายชัยรัตน์ เกิดเกตุ
นายชานาญ มานพ
นางบุญนาถ พรจันทรารักษ์
นายวิชุกรณ์ พฤกษะวัน
นางอมร สนองบุญ
นายนพดล ปรมัย
นางเพ็ญศรี พัดทุ่ง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านวังทองแดง
ครู โรงเรียนบ้านวังทองแดง
ครู โรงเรียนวัดสงฆาราม
ครู โรงเรียนวัดปรักรัก
ครู โรงเรียนวัดกกแรต
ครู โรงเรียนวัดกกแรต
ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเข้
ครู โรงเรียนวัดคุ้งยาง
ครู โรงเรียนบ้านวังขวัญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านดงเดือย
ครู โรงเรียนวัดดงยาง
ครู โรงเรียนวัดศรีเมือง
ครู โรงเรียนวัดศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตูม
ครู โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดท่าฉนวน
ครู โรงเรียนวัดหางตลาด
ครู โรงเรียนวัดหางตลาด
ครู โรงเรียนบ้านเนินประดู่
ครู โรงเรียนบ้านเนินประดู่
ครู โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
ครู โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
ครู โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
ครู โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
ครู โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ
ครู โรงเรียนบ้านน้าลาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
ครู โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
ครู โรงเรียนบ้านหนองตลับ
ครู โรงเรียนบ้านน้าพุ
ครู โรงเรียนบ้านนาสระลอย
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ที่
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79
80
81
82
83
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91
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางกันทิมา พฤกษะวัน
ครู โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
นางยุภาพร พันธุ์วโรบล
ครู โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
นายสุวิทย์ คล่าคง
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
นางนภาพร ติดพรม
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
นางจินดา สุวรรณเวช
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
นายชิระพล อิ่มเอิบ
ครู โรงเรียนบ้านวังแดด
นายดารงค์ จุฬาลักษณ์สิริ
ครู โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน
นางมนภัทร คงยอด
ครู โรงเรียนบ้านลานกระบือ
นางพนม ดีกัน
ครู โรงเรียนบ้านลานกระบือ
นายสุรดิษฐ์ พุ่มชา
ครู โรงเรียนบ้านหนองพยอม
นายธีระ มหาศาล
ครู โรงเรียนบ้านสานัก
นางศิริ กระต่ายทอง
ครู โรงเรียนบ้านโป่งแค
นางบุญนาค คชนิล
ครู โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง
นายวิรุตน์ เพ็ชรมี
ครู โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
นางศิริพร ครุธจู
ครู โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

นายเปรม คาวัฒนา
นายวิรัช พัฒนพิเชียร
นายสรศักดิ์ ฉิมศรี
นายภิรมย์ เฉลิมศรี
นางอัจฉรา ลิมปะพันธุ์
นายถวิล สารใจ
นายนรากรณ์ กสิรักษ์
นายสุภาพ ด่วนเดิน
นายยศรพี เนตรดี
นายเสนาะ ฉลวย
นายคะนอง ประโยชน์
นายผดุง บุณยศิวาพงศ์
นายอดิศักดิ์ อาทิตยา
นายสาโรจน์ พูลสวัสดิ์
นายสม คงกระพันธ์
นายวันชัย ลวดลาย
นายสมพงษ์ ศรีสิน
นางธนวรรณ มะโนรา
นางพิทยา พุ่มอิ่ม

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นการศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นการศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลานตาเมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันหีบ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแก่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านกรุ
ผู้อานวยการโรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าถ่อน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากน้า
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชื่อ - สกุล
นายสมบูรณ์ ดวงศรีสกุล
นางกฤตยา อุประวรรณา
นางสุนิสา การะแบก
นายเจษฎา อ๊อสวงศ์
นางสิรินาท คาชู
นางบุญเทียม ตุ้ยหล้า
นายจงประดุล น้อมนุช
นางนิตยา ฤทธิ์กระจาย
นางมิ่งขวัญ จวรรณตุม
นางลายวน ลังกาวงศ์
นางมาลี ปริษาวงศ์
นางประภา คาภิระยศ
นางปราณี ติ๊บประสอน
นางสาวดรุณี แก้วตา
นางดวงกมล ศึกษา
นางอุทุมพร สุขเกษม
นางจิราพร เจียงจันทร์
นางสาวสุนทรีย์ บรรเทิงทิพย์
นายบุญช่วย อินต๊ะอุ่นวงศ์
นายประเสริฐ ส้มเพ็ชร์
นางราตรี อินต๊ะพันธ์
นางสุทธิชา คาแก้ว
นายเสกสรรค์ คาไพเราะพันธุ์
นายเสงี่ยม คาแก้ว
นายสุทัศน์ มั่นยวน
นางพรพิมล เชื้อโฮม
นางสมพิตร ตาคาชัย
นายอิสสรา บริสุทธิ์
นายชวลิต สุวนาริด
นางราตรี ร้อยกรอง
นางประวิง ส่งทานินทร์
นางวนิดา สมรภูมิ
นางยุพดี จุ้ยฉุน
นางจันทร์ทิพย์ คาวัฒนา
นางมนทิรา สุขเจริญ

ตำแหน่ง - สังกัด
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านกลางดง
ครู โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ
ครู โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ
ครู โรงเรียนบ้านธารชะอม
ครู โรงเรียนบ้านธารน้าทิพย์
ครู โรงเรียนบ้านบึงบอน
ครู โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา
ครู โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
ครู โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
ครู โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง
ครู โรงเรียนบ้านวังธาร
ครู โรงเรียนบ้านวังธาร
ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองรังสิต
ครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
ครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
ครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
ครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
ครู โรงเรียนบ้านดงจันทน์
ครู โรงเรียนบ้านตาลพร้า
ครู โรงเรียนบ้านตาลพร้า
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
ครู โรงเรียนบ้านบึงสวย
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
ครู โรงเรียนวัดบ้านเหมือง
ครู โรงเรียนวัดบ้านเหมือง
ครู โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
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ชื่อ - สกุล
นางถนอมนวล เกี่ยวพันธ์
นางสุพินิจ อ่วมศรี
นางวัจนา สาอางค์
นางสวงษ์ แก้วเกตุ
นายไชยวัฒน์ ก่อเจดีย์
นางสาวธัญวรรณ เถาโพธิ์
นางจรินทร์ นพวิบูลย์
นายอภิชาติ อมรมุณีพงศ์
นายอานวย อุปถัมภ์
นางสุดารัตน์ ดีล้น
นางแน่งน้อย มณีวงศ์
นางสุพัตรา รุ่งพรหม
นายเจริญ ขิงหอม
นางภานุมาศ เขตบรรพต
นางดวงแข ทานศรีชาติ
นางไพรวัลย์ วงรอบ
นางสุนันทา เกษา
นายเด่น ประชารักษ์
นายหัตถะ แก้วเกต
นางรัชนีพร ชาวนอก
นางสุคนธ์ อ้นเจ๊ก
นางจุฑารัตน์ อินดี
นายสุวิทย์ แก้วมา
นายสมศักดิ์ เจี๊ยะทา
นางสาวกฤษณรัตน์ ไชยวงศ์
นางสาวเนืองนิตย์ อภัยกาวี
นางอุมาพร รังสิวุฒาภรณ์
นายวัชรินทร์ เขาดี
นางวาสนา ท้าววงษ์
นางสมสมัย จุมพลศรี
นายสุเทพ เอื้อนจิตร
นายเอกพงศ์ แกล้วกล้า
นางมาลินี นาจรัส
นางจันทร์ลอน วัฒนวงศ์สุโข
นายสุรชัย อินเรือน

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
ครู โรงเรียนไชยะวิทยา
ครู โรงเรียนไชยะวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านเกาะน้อย
ครู โรงเรียนบ้านดงคู่
ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
ครู โรงเรียนบ้านตึก
ครู โรงเรียนบ้านตึก
ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านปากคะยาง
ครู โรงเรียนบ้านปากคะยาง
ครู โรงเรียนบ้านปากคะยาง
ครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
ครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
ครู โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านแม่สา
ครู โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านสารจิตร
ครู โรงเรียนบ้านหมอนสูง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ครู โรงเรียนบ้านห้วยโป้
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหยวก
ครู โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
ครู โรงเรียนวัดโบราณหลวง
ครู โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
ครู โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ครู โรงเรียนเทวัญอานวยวิทย์
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101
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ชื่อ - สกุล
นางสุรีย์พร เอี่ยมสืบทับ
นายเทียม เอี่ยมมา
นายจาเนียร เกตุชาญ
นายสุวรรณ ชัยมงคล
นายเทอดศักดิ์ เกิดแสง
นางวันเพ็ญ ม่วงเย็น
นายระเวง กรณีย์
นายอานาจ ใจไหม
นายประกิจ แย้มปั้น
นายบุญสืบ วัฒนะ
นางสมลักษณ์ เวชประสิทธิ์
นายบุญเลิศ จันทร์เกษม
นางมนิดา เสือกลิ่น
นางวราภรณ์ หวังประเสริฐ
นางละวิน จันทร์ทิม
นางบุษบา จั่นเพชร
นายเสวกต์ แจ่มศรี
นางโสภา จันทร์ศรี
นางบารุง ศรีอรุณนิรันดร์
นางราตรี จันทร์สง
นางธานี จับคล้าย
นางรัตนา ลวดลาย
นางกาญจนา เผ่าประพัฒน์
นายจาลอง คาบรรลือ
นางอาไพ มิ่งกลิ่น
นายสันติ กมลอารี
นางกาญจนา บริบูรณ์
นางปาริชาติ สุขกันต์
นายชาตรี สุขกันต์
นายประเทือง ร้อยกรอง
นางสาวสมรักษ์ ปาณธูป
นายสุกิจ รู้สมัย
นางกอบแก้ว อานวยสิทธิ์
นางนพวรรณ ดิลกคุณธรรม
นางภิรมย์ กาวิละนันท์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนเทวัญอานวยวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
ครู โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
ครู โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
ครู โรงเรียนบ้านซ่าน
ครู โรงเรียนบ้านซ่าน
ครู โรงเรียนบ้านซ่าน
ครู โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านทับผึ้ง
ครู โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง
ครู โรงเรียนบ้านปากคลองแดน
ครู โรงเรียนบ้านไร่(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ครู โรงเรียนบ้านไร่(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ครู โรงเรียนบ้านวังทอง
ครู โรงเรียนบ้านวังพิกุล
ครู โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
ครู โรงเรียนประชาอุทิศ
ครู โรงเรียนบ้านขอนซุง
ครู โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ
ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา
ครู โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
ครู โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
ครู โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
ครู โรงเรียนบ้านไม้งาม
ครู โรงเรียนบ้านวังแร่
ครู โรงเรียนวัดกรงทอง
ครู โรงเรียนวัดกรงทอง
ครู โรงเรียนวัดคลองกระจง
ครู โรงเรียนวัดคลองกระจง

460
ที่
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางกิ่งแก้ว ไชยโย
ครู โรงเรียนวัดคุ้งยาง
นางสุธีรา กรณ์ทอง
ครู โรงเรียนวัดปากน้า
นางลาใย บัวประทุม
ครู โรงเรียนวัดป่าถ่อน
นายถวัติ ปัญญาสิทธิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
นางสุรีพร จิตต์ซื่อ
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
นางลัดดาวัลย์ เหล็กมั่น
ครู โรงเรียนบ้านดงคู่
นายสุชาติ ศรีมะรักอ่อน
ครู โรงเรียนบ้านดงคู่
นางสุมาลี สุวรรณวัฒนสิริ
ครู โรงเรียนบ้านดงคู่
นายสมศักดิ์ เกี้อกูล
ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
นายพิเชษฐ รุ่งเรือง
ครู โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)
นางบังอร จรลี
ครู โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)
นายอานวย อ้ายมา
ครู โรงเรียนบ้านแม่เทิน
นางอัจฉรา ไกรสร
ครู โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
นายวิทูลย์ ขอสวัสดิ์
ครู โรงเรียนวัดโบราณหลวง
นายปรีชา สุ่มแก้ว
ครู โรงเรียนวัดวังค่า
นางองุ่น ฮ่วนสกุล
ครู โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
นายสุริวัฒน์ เผือกเทศ
ครู โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
นายวิชิต จันทร์ศรี
ครู โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
นายนิรันดร์ เลิศล้า
ครู โรงเรียนวัดปากคลองช้าง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายสินทบ ทองบุญเหลือ
นางภาณมาสก์ ศิวพันธพงศ์
นางสาวณฐิฐา บุญญสิทธิ์
นายชาลี ทิวาวงษ์
นายไชยโรจน์ ศรีวิเชียร
นายสุวัฒน์ นิลวงษ์
นายวิสูตร สุดมุข
นายบรรจบ มาตรวิจิตร
นายสมบูรณ์ ยิ่งบุญ
นายสัญญา สาลีผลิน
นายสนอง สังข์สุวรรณ
นายบรรเจิด สมใจเพ็ง
นายวิวิศน์ พรทิพยพานิช
นายขวัญเมือง โอชารส
นายพิทยา บางสุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระธาตุ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพิหารแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมเหยงคณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศีรษะเกษ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บารุง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลาดน้าขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศุขเกษม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสาลี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองโมง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคูบัว

461
ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อ - สกุล
นายประวิทย์ ศรีวัชรพงศ์
นายพิสัย บุญประกาศิต
นายเสน่ห์ พลายยงค์
นางศณิศา บุษบงค์
นายอารมณ์ นาคสุวรรณ
นายทะนง พุทธจา
นายอานาจ ราชวงษ์
นายพงศ์ศักดิ์ พัฒนเสถียรกุล
นายสุรศักดิ์ ศรีเมือง
นางอาไพ อุบลวรรณ
นางอรทัย ทิพเนตร
นายอภิชาติ ประทุมนันท์
นางบรรเจิด น้อยเนตร
นางเรณู จันทร์ทอง
นางณัฐธีรา ปานสุวรรณ
นางอัญชลี ศิริวัฒน์
นางขนิษฐา ช้างเผือก
นางเจริญ อ่อนกล่าผล
นางชุลีกร ภาสุรกาญจน์
นายมนัส ทองแย้ม
นางสัจจา พ่วงเอี่ยม
นายวิทยา จันทร์ทอง
นางฉันทนา ทองคา
นางวาสนา เนตรอรุณ
นางสาวสมหมาย เอี่ยมสกุล
นางสาวอรสินี ริตจันทร์
นางจินตนา ดีกาว
นายปรีชา นิลเขตร์
นางนิญดา อ้นพงษ์
นายประจวบ อ้นพงษ์
นางฐิตาพร แก้วรัก
นายไพฑูรย์ สีหมวด
นางขนิษฐา ทรัพย์สงเคราะห์
นางพรรณี พานทอง
นางถวิลวรรณ อินทร์อานวย

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไผ่มุ้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกาะ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปู่เจ้า
รองผู้อานวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ
ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านดอนโพ
ครู โรงเรียนบ้านดอนโพ
ครู โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
ครู โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
ครู โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
ครู โรงเรียนวัดแก้ว
ครู โรงเรียนวัดคันทด
ครู โรงเรียนวัดคันทด
ครู โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
ครู โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
ครู โรงเรียนวัดจาปี
ครู โรงเรียนวัดดอนกลาง
ครู โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ครู โรงเรียนวัดลาดตาล
ครู โรงเรียนวัดวรจันทร์
ครู โรงเรียนวัดวรจันทร์
ครู โรงเรียนวัดวรจันทร์
ครู โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
ครู โรงเรียนวัดสระประทุม
ครู โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ
ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

462
ที่
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

ชื่อ - สกุล
นางสาวคนึงรัศน์ ก่ามอญ
นางสาคร ทวีสุข
นางภัณธิรา ดวงแก้ว
นางบุญเกื้อ ชมพานิชย์
นางสุรีรัตน์ คงเปีย
นางมัลลิกา สวนดอกไม้
นางสาวลาวัลย์ วิริยะประสิทธิ์
นายดิเรก อุบลแย้ม
นางกัลยา อุบลแย้ม
นางสาวกนกนุช อินทร์สกุล
นางจุรีรัตน์ มีชะนะ
นางวันเพ็ญ บางสุวรรณ
นายทองสุข จันทรังษี
นางประชุมศรี เพ็งอ้น
นายฐิติพงษ์ อินทร์ใจเอื้อ
นางนงลักษณ์ สาลีผลิน
นางเนาวรัตน์ วิพัฒน์ครุฑ
นายธนินท์รัฐ อัครศรีวรโชติ
นางสาวลาใย บุญมา
นางสมร บุตรไชย
นางพิสมัย ศรีโปฎก
นางศรีประไพ ฤทธิพร
นางอุไร ทัศนสุวรรณ
นางพรทิพย์ เจริญผล
นางสาวไพเราะ โสมะภีร์
นายชลอ จันทร์มณี
นางพรสินี บุญประกาศิต
นางสาวอุไรวรรณ หอมสุวรรณ
นางอภิรดี คาแก้ว
นายสวัสดิ์ สมบูรณ์ดี
นางปราณีต แก้วน่าน
นายรุ่ง อินสว่าง
นางเรวดี ศรีดอกไม้
นางสาวสุสัญญา สิกขโกศล
นายสนิท แก้วเขียว

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ครู โรงเรียนบางแม่หม้าย
ครู โรงเรียนบางแม่หม้าย
ครู โรงเรียนบางแม่หม้าย
ครู โรงเรียนบ้านรางทอง
ครู โรงเรียนวัดคลองโมง
ครู โรงเรียนวัดคูบัว
ครู โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
ครู โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
ครู โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
ครู โรงเรียนวัดช่องลม
ครู โรงเรียนวัดชีปะขาว
ครู โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
ครู โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์
ครู โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว
ครู โรงเรียนวัดลานคา
ครู โรงเรียนวัดศุขเกษม
ครู โรงเรียนวัดสาลี
ครู โรงเรียนวัดสุขเกษม
ครู โรงเรียนวัดองครักษ์
ครู โรงเรียนวัดองครักษ์
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์
ครู โรงเรียนบ้านคลองชะอม
ครู โรงเรียนวัดเกาะ
ครู โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนวัดบรรไดทอง
ครู โรงเรียนวัดบ้านกร่าง
ครู โรงเรียนวัดบ้านกล้วย

463
ที่
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื่อ - สกุล
นายภิรมย์ แสงวันชัย
ครู โรงเรียนวัดปู่เจ้า
นางศิญาภัสร์ นราประวัติพงศ์
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร
นายพินิจ สิทธิพงษ์
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์
นางสาราญ เรืองวงศ์
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์
นางสาวนิตยา ชลศึก
ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
นางบาจรีย์ เอี่ยมสอาด
ครู โรงเรียนวัดลาดตาล
นางสมบัติ ปั้นกล่า
ครู โรงเรียนวัดสวนแตง
ว่าที่ร้อยตรีสุนันท์ กลิ่นลาดวน ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ
นางเสาวณีย์ ธารงเวียงผึ้ง
ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
นางสุกัญญา ขอพึ่ง
ครู โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ พันธุ์ศรี
ครู โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส
นางกมลทิพย์ แดงสมบูรณ์
ครู โรงเรียนวัดบ้านกร่าง
นายเฉลิม หอมระรื่น
ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวง
นางสาวปิยาภรณ์ จันทรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นางปิยมาส พรหมโชติ
นางสาวบุญเนือง เสือแดง
นายสุทัด พลเสน
นายสมบัติ กาบแก้ว
นายวิเชียร เหมลี
นางสุภาวดี อันทรินทร์
นางรุ่งเรือง ตาดี
นางละเอียด สาธุพันธุ์
นางฉันทนา กานต์กัมพล
นางอิงอร อบอุ่น
นางวิไล อินทร์บารุง
นางนิภา ชนะวงษ์
นางสุภา แจ่มวิมล
นายบุญชู สอดสี
นายมนูญ แจ่มแจ้ง
นางสุชิน สุขรักษ์
นางวันเพ็ญ คชการ
นางสาววารุณี เจือจันทร์
นายกัมพล ดีกาว
นางสุมาลี โพธิ์พันธุ์

ตำแหน่ง - สังกัด

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวเขา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคอกวัว
ครู โรงเรียนวัดคอกวัว
ครู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ครู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ครู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ครู โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
ครู โรงเรียนวัดหนองหลอด
ครู โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
ครู โรงเรียนบ้านดงกะเชา
ครู โรงเรียนวัดหนองแจง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย
ครู โรงเรียนบ้านทะเลบก
ครู โรงเรียนบ้านทะเลบก
ครู โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
ครู โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทู้

464
ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ชื่อ - สกุล
นายออม ใจซื่อ
นางพเยาว์ วงศ์กล่อม
นางประนอม ใจยั่งยืน
นางรสธร พันธ์เพชร
นายภุชงค์ พันธ์เพชร
นางสาวสุรภี มโนธรรม
นางรินณา แจ้งสว่างศรี
นายยรรยงค์ สาเนียงงาม
นายวิชัย ทิพย์พานทอง
นางรชยา วิภาณุรัตน์
นางอรทัย ศรียา
นางปราณี ตันติวิศาลเกษตร
นางลัดดา พึ่งพานิช
นางเจริญศรี ผิวบัวคา
นางเนาวรัตน์ ใจเที่ยงกุล
นายสุรสิทธิ์ เจริญหุน
นางอรุณี ม่วงพรวน
นางนริสา พรมหมื่นไวย์
นางอารีรัตน์ สอาดเอี่ยม
นางชบาร์ โพธิกุล
นายขวัญชัย ผลิเจริญสุข
นางสมศรี เสียงเพราะดี
นายอารี ขุนจันทร์ดี
นายสุเทพ นวมทอง
นางวันเพ็ญ ตู้แก้ว
นางสิรินทิพย์ ภัทรกุลพิศุทธิ์
นางอมรา วิลัยทอง
นางสุนทร แผนสมบูรณ์
นางชญาณ์พิมพ์ หงษ์เวียงจันทร์
นางพรรณี พ่วงพูล
นายประยงค์ สาราญสุข
นางเพียงดาว กลิ่นหอมดี
นางประนอม โพธิ์ตระกูล
นางพยอม เกสรสุคนธ์
นายอรุณ จีนขี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดพรสวรรค์
ครู โรงเรียนสองพี่น้อง
ครู โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์
ครู โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
ครู โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
ครู โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
ครู โรงเรียนบ้านหัววัง
ครู โรงเรียนบ้านหัววัง
ครู โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ครู โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ครู โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์
ครู โรงเรียนวัดดอนมะนาว
ครู โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์
ครู โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์
ครู โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
ครู โรงเรียนวัดสาเภาทอง
ครู โรงเรียนวัดสาเภาทอง
ครู โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)
ครู โรงเรียนวัดบางบอน
ครู โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ครู โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ครู โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดเขาพระ
ครู โรงเรียนวัดช่องลม
ครู โรงเรียนวัดคณฑี
ครู โรงเรียนวัดหนองหลุม
ครู โรงเรียนวัดหนองหลุม
ครู โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
ครู โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
ครู โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
ครู โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์
ครู โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านสระบัวทอง
ครู โรงเรียนบ้านสระบัวทอง

465
ที่
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางอุดมลักษณ์ งามเหมือน
ครู โรงเรียนวัดคลองตัน
นางพิชยา แร่เพชร
ครู โรงเรียนวัดคลองตัน
นางชะเอม รัตนะ
ครู โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์
นายประสิทธิ์ โพธิ์ทอง
ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
นายอดิศร จ้อยศรีเกตุ
ครู โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ
นางนภาพร จ้อยศรีเกตุ
ครู โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์
นางบุญรักษ์ สีเหลือง
ครู โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
นางอมร พันธ์พงษ์
ครู โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์
นางสาวประภา วิทยถาวรวงศ์
ครู โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
นางวารุณี เข้ดี
ครู โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นายณรงค์ พึ่งงาม
นายปิยะ อัมพวา
นายปริญญา มงคลคูณ
นายสวัสดิ์ อินทรศักดิ์
นายอดุลย์ ภูฆัง
นายธานี อาภาวงษ์
นายประสบ สถาปนะ
นายประเสริฐ นิลทับ
นายสวิด ดวงจันทร์
นายมโน โยธาวงศ์
นายบุญสม จิตรพีระ
นายชนะ แสงวิภาสนภาพร
นายสุริยา คงประเสริฐ
นายผจญวุฒิ อินโต
นายอนุชิต ทัศนสุวรรณ
นางสาวลายอง ผิวเอี่ยม
นางพจนา จูสิงห์
นางพรทิพา พันธ์เนตร
นางวันทนา นิติสิริ
นางศิริพร ดวงฉวี
นางภูชิสา ธนเกษพิศาล
นางสาวหรรษา หัวใจมั่น
นายสุทัศน์ สุวรรณพานิช
นางศิริรัตน์ เกิดศิริ

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองผักนาก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทุ่งแฝก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสระเตย
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดน้าพุ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกกตาด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลาดสิงห์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านทึง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกพระ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านสระ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองโก
ครู โรงเรียนวัดกกเต็น
ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ครู โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น
ครู โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

466
ที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ชื่อ - สกุล
นายสมหมาย แพ่งสภา
นางรุ่งระวี สุทธิรัตน์
นางศิริวรรณ มงคลคูณ
นางสุกัญญา บูรณากาญจน์
นางสาวจันทนา ธรรมโกศล
นางสมพร อินทรศักดิ์
นายวิโรจน์ สุขประเสริฐ
นายณรงค์ ชาลี
นายไพฑูรย์ สังข์ทอง
นางจันทนา พลชัย
นางสาวสาเรา แย้มบู่
นางศรีพัชรา ศรีสมพงษ์
นางจรรยา สอนโยธา
นางนวลจันทร์ สร้อยโพธิ์พันธุ์
นายไพโรจน์ ศรีไพร
นางมณฑา แซ่ตัน
นางทรรศมาภรณ์ ทองบุญเหลือ
นายสาราญ ระโหฐาน
นางบุญรอด เหลืองอรุณ
นางบุษยรัตน์ ดวงจันทร์
นายไพโรจน์ กลิ่นมาก
นางพัชราภรณ์ ภูฆัง
นางบุญนาค แสงสุวรรณ
นายเผดิมชัย มาพันธุ์
นางธารงค์ ชาวบ้านกร่าง
นางสุรีย์ แสงวิภาสนภาพร
นางสาววีนัส กาลรักษา
นางสาวสรญา สัจจาสุวรรณ
นายสมพงษ์ หงษ์ทอง
นางอัญชิสา ภูฆัง
นางทับทิม เมืองวงษ์
นางสมศรี กาฬภักดี
นางศรีเพ็ญ ศรีทอง
นายสุรพล ศรีพูน
นางวารีย์ เมืองเกษม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดหนองทราย
ครู โรงเรียนวัดหนองสะเดา
ครู โรงเรียนวัดหนองผักนาก
ครู โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
ครู โรงเรียนวัดกาบบัว
ครู โรงเรียนวัดกาบบัว
ครู โรงเรียนวัดกาบบัว
ครู โรงเรียนวัดกาบบัว
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
ครู โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8
ครู โรงเรียนวัดสามชุก
ครู โรงเรียนวัดสามชุก
ครู โรงเรียนวัดสามชุก
ครู โรงเรียนวัดสามชุก
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ครู โรงเรียนวัดวังหว้า
ครู โรงเรียนวัดบ้านทึง
ครู โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
ครู โรงเรียนบ้านพุน้าร้อน
ครู โรงเรียนบ้านพุน้าร้อน
ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
ครู โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย
ครู โรงเรียนบ้านวังน้าเขียว
ครู โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
ครู โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว
ครู โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
ครู โรงเรียนวัดด่านช้าง
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
ครู โรงเรียนวัดวังจิก
ครู โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์
ครู โรงเรียนวัดหนองสะเดา

467
ที่
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุทธิ เหลืองอรุณ
ครู โรงเรียนวัดหนองสะเดา
นางสาวบุญชอบ แตงโสภา
ครู โรงเรียนวัดหนองสะเดา
นางลัดดาวัลย์ สุขเสริม
ครู โรงเรียนวัดวังหว้า
นายนิราส แช่มโชติ
ครู โรงเรียนบ้านทัพหลวง
นางจุไรรัตน์ สุดตา
ครู โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
นายประทีป ปานเพ็ชร
ครู โรงเรียนวัดหนองผักนาก
นางพรทิพย์ สิงห์สถิตย์
ครู โรงเรียนวัดยางนอน
นายวิทยา แตงโต
ครู โรงเรียนวัดดอนสาโรง
นางจริยา ศรีสุขกุล
ครู โรงเรียนวัดท่าเตียน
นายบุญทรงชัย หิ้งประเสริฐ
ครู โรงเรียนวัดไทร
นางภิรมย์ภรณ์ เชิดชูธีรกุล
ครู โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
นายวิชัย อิ่มน้อย
ครู โรงเรียนบ้านลาด
นางสาวนาราทิพย์ ขันทายก
ครู โรงเรียนวัดคลองขอม
นายประจักษ์ ทรัพย์อินทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองแหน
นายสุวิทย์ ขุนณรงค์
ครู โรงเรียนบ้านกล้วย
นางสาวเรณู มะลิทอง
ครู โรงเรียนวัดโป่งแดง
นางนารีรัตน์ ขุนวงศ์มัน
ครู โรงเรียนบ้านทัพตาแทน
นายสิทธิพัฒน์ มาลัย
ครู โรงเรียนบ้านทัพหลวง
นายดารัส ไพรินทร์
ครู โรงเรียนวัดลาพันบอง
นางรัตนา วงษ์ญาติ
ครู โรงเรียนวัดกกเต็น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายอโณชัย วิเศษกลิ่น
นายจิรพัส ทองสีทอง
นางยุพา ลิมสกุล
นายกฤษณะ นิคมประศาสน์
นายจรูญ เมืองเสน
นายสุติยะ ชูหนู
นายสิทธิพล พรหมมณี
นายทนุพันธ์ หิรัญเรือง
นายวิสาร บุญลี่
นายธรากร สงฤทธิ์
นายจาลอง คงสุข
นางอรัญญา อินทปัน
นางสมคิด ชูหนู
นางนิตยา ถาวรรัตน์

ตำแหน่ง - สังกัด

ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านซอย 2
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาสนราษฎร์อุทิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังไทร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไสตอ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยด่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป
ผู้อานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคีรีวง
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

468
ที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อ - สกุล
นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ
นางมยุรี กองประดิษฐ์
นางวิราไพ เพชรยอด
นางอณิสรา พรหมเกิด
นางวรรณา ฤทธิภักดี
นางปพิชญา เนื่องเยาว์
นางจุริญ คิดดี
นางมุกดา หนูเล็ก
นางประทีป ศรัทธาสุข
นางจุไร วาณิชย์เจริญ
นางปราณี รัตนากร
นางจารุมาศ ฮั่นสกุล
นายอภินันท์ บัณฑิตพนา
นางกรองแก้ว ทิพย์วงศ์
นางสาวพัชรินทร์ เจริญสุข
นางมนธิรา ปันทะวัง
นางคมคาย พิสุทธิโกศล
นางจงกล มะอนันต์
นางรัษฎา วิชัยดิษฐ
นางสุภาพ รินเกลื่อน
นายปรีชา พูลติ้ม
นางสุนิษา ชูพัฒน์พงศ์
นางกนกรัตน์ นกเพชรทอง
นางอุมารี ยุธิษยานุวัฒน์
นางสาวรัตนา โอมี
นางฐิติมา ราไพ
นางอรวรรณ อินทร์ทองปน
นางปรีดา ศรีรุ่งเรือง
นางสุจารี แถมเงิน
นางสุมาลี อารี
นางฉลวย อยู่ประสิทธ์
นางเสาวนิตย์ ทองกูล
นางศรีประพันธ์ คงเกตุ
นายวัชระ ขวัญยืน
นางรัชณีย์ ทาบสุวรรณ์
นางอรพรรณ ใต้ร่มบุญ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านซอย 2
ครู โรงเรียนบ้านซอย 2
ครู โรงเรียนบ้านซอย 2
ครู โรงเรียนบ้านโพหวาย
ครู โรงเรียนบ้านโพหวาย
ครู โรงเรียนวัดท่าทอง
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ครู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนวัดบางใบไม้
ครู โรงเรียนวัดบางใบไม้
ครู โรงเรียนวัดบางใบไม้
ครู โรงเรียนบ้านแม่โมกข์
ครู โรงเรียนบ้านคลองสระ
ครู โรงเรียนวัดคงคาล้อม
ครู โรงเรียนวัดคงคาล้อม
ครู โรงเรียนวัดวังไทร
ครู โรงเรียนวัดนิกรประสาท
ครู โรงเรียนวัดนิกรประสาท
ครู โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
ครู โรงเรียนบ้านไสตอ
ครู โรงเรียนบ้านคลองกรูด
ครู โรงเรียนบ้านบางสาโรง
ครู โรงเรียนบ้านวังหวาย
ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา
ครู โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา
ครู โรงเรียนบ้านปากกะแดะ

469
ที่
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสุภัทตรา รินเกลื่อน
ครู โรงเรียนวัดพ่วง
นายชานิ เพชรรักษ์
ครู โรงเรียนวัดกาญจนาราม
นายณรงค์ ศรีทองกุล
ครู โรงเรียนวัดกาญจนาราม
นางสิริเพ็ญ ปลื้มใจ
ครู โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
นางสาวสุพรรณี สุทธินุ่น
ครู โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
นางสุจิรา สังขรัตนบวร
ครู โรงเรียนวัดบ้านใน
นางรัตนาภรณ์ อุดมศรีโยธิน
ครู โรงเรียนบ้านห้วยด่าน
นายศรายุทธ เกลี้ยงเกลา
ครู โรงเรียนวัดกงตาก
นางนิตยา กอบวัฒนกุล
ครู โรงเรียนวัดกงตาก
นางเจษฎา ศรีแก้ว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านใต้
นางหัทยา รักกะเปา
ครู โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน
นางวาสนา สุขเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง
นายนพดล โชคคณาพิทักษ์
ครู โรงเรียนวัดแจ้ง
นางบุบผา บุญรักชาติ
ครู โรงเรียนบ้านหาดงาม
นางจาริณี ขนอม
ครู โรงเรียนวัดกลาง
นางสุดาวรรณ ศรีสันต์
ครู โรงเรียนบ้านดอนธูป
นางทิพย์วรรณ นิยะกิจ
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
นางอัมภา ทองเผือก
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
นางชะอ้อน พฤกษวานิช
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
นายพรศักดิ์ ทองเผือก
ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
นายเกรียงศักดิ์ เพชรทอง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
นางจุรีรัตน์ เพชรทอง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
นายบุญโชติ คงเรือง
ครู โรงเรียนบ้านคลองคราม
นางจารีย์ สุขอ่อน
ครู โรงเรียนบ้านน้าฉา
นางฉะอ้อน วุฒิพงศ์
ครู โรงเรียนวัดสิงขร
นางสุธินี แทนโชติ
ครู โรงเรียนวัดสิงขร
นางสุณี รักเมือง ติจันทึก
ครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2

1
2
3
4
5
6
7

นางสารภี เจริญรบ
นางสาวศิริพร สุวรรณวงศ์
นางชลมณี อัครวรโชติ
นายนพพร แท่นนิล
นายดุสิต ไชยเจตน์
นายมนิตย์ จันทร์ฝาก
นายฐิติพร สุทธิจินดาวงศ์

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพัฒนา 2

470
ที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อ - สกุล
นางกนกพร คงรักษา
นายอติชาต สันติจิตโต
นายนิพนธ์ ชัยชนะ
นายสมโพช พรหมพันธ์
นายวสันไชย เครือรัตน์
นายภูหัสสฬาร์ อินทรทอง
นายอานาจ ปานนุช
นายสมปราชญ์ เหล็กกล้า
นายราชันย์ อักษรเผือก
นางสมพร จานงค์
นางอุดมลักษณ์ ชูเพชร
นางจิราพร มากจันทร์
นางนงณภัทร กราเสน
นางสุพรเพ็ญ กระจ่างแจ้ง
นางนฤมล สารสิทธิ์
นางนงลักษณ์ วังฉาย
นายวิรัช สวัสดิพงษ์
นางทิพวรรณ ทองชิต
นางสรินทร์ สินพรหมมาตย์
นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดช
นายสมจิต เกตจูม
นางนาตยา ชัยสงคราม
นางเสาวคนธ์ ช่วยอยู่
นางชิตชนก ชุมทัพ
นางอรชร ไกรราญ
นางวาสนา ส่งละออง
นางอุบล ขวัญแก้ว
นางสาววราภรณ์ สุนยพราก
นางนุชนาฎ บุญวงศ์
นางสาวจรรยา เหล่าพราหมณ์
นางฉลวย ทิพย์ประชาบาล
นางจารุดี วิโรจน์
นายจรัญ พันธุรัตน์
นางอัมพร น้อยแนม
นางสุภาวดี ศรีแพรศรี

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังพลาย
ผู้อานวยการโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนันทาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางปอ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหัวเตย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเดิมเจ้า
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
ครู โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์
ครู โรงเรียนบ้านควนสูง
ครู โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง
ครู โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง
ครู โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91
ครู โรงเรียนบ้านตาขุน
ครู โรงเรียนบ้านโตนยาง
ครู โรงเรียนบ้านบางพระ
ครู โรงเรียนบ้านบางหิน
ครู โรงเรียนบ้านเบญจา
ครู โรงเรียนบ้านสามสัก
ครู โรงเรียนบ้านหินดาน
ครู โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
ครู โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ
ครู โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
ครู โรงเรียนวัดชยาราม
ครู โรงเรียนวัดตรณาราม
ครู โรงเรียนวัดตรณาราม
ครู โรงเรียนวัดตรณาราม
ครู โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
ครู โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์
ครู โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์

471
ที่
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ชื่อ - สกุล
นางนลินพันธ์ จันทร์หนองไทร
นางเบ็ญจมาภรณ์ ภักดี
นางวรรณา ศักดา
นางระพีพรรณ ชูบารุง
นางวรรณี สาเภา
นางวลัยภรณ์ ราชสมบัติ
นางกรกนก ยอดจันทร์
นายธีระ จันทร์แสง
นางละออง จันทร์แสง
นางสาววิจิตรา อุดมดิษฐเวชกุล
นางนิภา วิชิต
นางวันดี มากมณี
นางสุนารี เกิดจรูญ
นางพรธิพา จอมพงค์
นายดารงศักดิ์ รจนา
นางอัมพา ณ ถลาง
นางกันหา พราหมณ์น้อย
นางกรรณิกา รักสวัสดิ์
นางสุภาพรรณ ไชยามาตย์
นางปราณี ชูบารุง
นายธีระ คชาอนันต์
นางกาญจนา อักษรเผือก
นางจรวย ถาพร
นางกาญจุรี กลางณรงค์
นางรวิวรรณ ก่อบุญ
นายสมชาย เหล็กกล้า
นางวิมล ชัยชนะ
นายโอภาส จรูญรักษ์
นางชูศรี พรหมคีรี
นายมานะ ศิริรัตน์
นางจาเนียร ณ เวชรินทร์
นางอนงค์ คงกัลป์
นายกรีฑา ณ เวชรินทร์
นางพัชรี คชไพร
นางพชรกมล ศฤงคาร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดห้วยกรวด
ครู โรงเรียนวัดหัวเตย
ครู โรงเรียนวัดแหลมไผ่
ครู โรงเรียนวัดแหลมไผ่
ครู โรงเรียนวัดอัมพาวาส
ครู โรงเรียนวัดอินทราวาส
ครู โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง
ครู โรงเรียนต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์
ครู โรงเรียนต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์
ครู โรงเรียนบ้านคลองราง
ครู โรงเรียนบ้านคันธุลี
ครู โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
ครู โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
ครู โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านตาขุน
ครู โรงเรียนบ้านทาเนียบ
ครู โรงเรียนบ้านนาแค
ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านบนไร่
ครู โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล
ครู โรงเรียนบ้านพรุยายชี
ครู โรงเรียนบ้านพรุยายชี
ครู โรงเรียนบ้านพัฒนา 2
ครู โรงเรียนบ้านยางงาม
ครู โรงเรียนบ้านย่านยาว
ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต
ครู โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์
ครู โรงเรียนบ้านสหกรณ์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง
ครู โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ
ครู โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
ครู โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
ครู โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
ครู โรงเรียนวัดชยาราม
ครู โรงเรียนวัดตรณาราม

472
ที่
78
79
80
81
82
83
84
85
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางพรรณี พราหมณ์ทอง
ครู โรงเรียนวัดตรณาราม
นายอุดมศักดิ์ พิทักษ์
ครู โรงเรียนวัดทุ่งเซียด
นางสาวจารุวรรณ จรอนันต์
ครู โรงเรียนวัดน้าหัก
นายสมเกียรติ พืชผล
ครู โรงเรียนวัดน้าหัก
นายวิศิษฐ์ สมุทรเก่า
ครู โรงเรียนวัดพุมเรียง
นางน้อย อินชนะ
ครู โรงเรียนวัดรัษฎาราม
นางสารา กลับสมบูรณ์
ครู โรงเรียนวัดสระพัง
นางหนึ่งหทัย มาลา
ครู โรงเรียนวัดห้วยกรวด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3
นายเดโช ขวัญพุฒ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางเสาวณี เพชรกาฬ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
นายสมเกียรติ รัตนบุษยาพร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางสวรรค์
นายวิโรจน์ ชูแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130
นายวีระ สาบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนกองเมือง
นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่
นายธานิตย์ พลัดเมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งจูด
นายธนู เพ็ญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
นางผกามาศ หอมกอ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองปราบ
นายวิทยา ปลอดจินดา
ครู โรงเรียนจิตประชาราษฎร์
นายอุดมพร เอี่ยมแสง
ครู โรงเรียนบ้านเขารักษ์
นางยุพเยาว์ เทือกสุบรรณ
ครู โรงเรียนบ้านคลองจัน
นางรัตนา จันทร์โอเอี่ยม
ครู โรงเรียนบ้านคลองจัน
นางลาดวน พลวิชัย
ครู โรงเรียนบ้านคลองจัน
นางอุบลรัตน์ สุวรรณมณี
ครู โรงเรียนบ้านคลองโร
นางสุภา ปานแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านไร่ยาว
นางสุดา จิตตารมย์
ครู โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา
นายสุรพล ชูช่วย
ครู โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1
นางปิยวรรณ กระสันต์
ครู โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
นางนันทวรรณ โชติช่วง
ครู โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
นางสุดารัตน์ บุญถึง
ครู โรงเรียนวัดอรัญคามวารี
นางอัฉรา ศรีวิเศษ
ครู โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
นายวิวรรธน์ คงเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านบางหอย
นางประภา รัตนพันธ์
ครู โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
นางเรวดี หลิมทอง
ครู โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ

473
ที่
ชื่อ - สกุล
27 นายทวี คงวิจิตร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

28 นายสัมฤทธิ์ เสี้ยนแก้ว

ครู โรงเรียนวัดควนท่าแร่

29 นางขนิษฐา ศิวะศิลป์ชัย

ครู โรงเรียนนาสาร

30 นายรักชาติ เพชรหับ

ครู โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์

31 นายนันทวิทย์ อินอ่อน

ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย

32 นางมัลลิกา ขวัญพุฒ

ครู โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ

33 นายธนพงศ์ ชุมศรี

ครู โรงเรียนบ้านควนพรุพี

34 นางอัญชลีภรณ์ วิชัยดิษฐ

ครู โรงเรียนบ้านควนใหม่

35 นางดวงใจ ทิพย์บรรณา

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12

36 นายประสิทธิ์ สุขไกว

ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12

37 นางจันทร์เพ็ญ สุขอ่อน

ครู โรงเรียนวัดควนศรี

38 นายไพศาล ทิมชานาญ

ครู โรงเรียนวัดท่าเจริญ

39 นายสมศักดิ์ ลาธุลี

ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

40 นางอภิรมย์ มีเพียร

ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

41 นางนิยม รัตตโอภาส

ครู โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง)

42 นายสมบูรณ์ ลิวัญ

ครู โรงเรียนบ้านควนยอ

43 นางพรพิมพ์ วัฒนะโภคา

ครู โรงเรียนบ้านบ่อพระ

44 นางรัตนาภรณ์ เกื้อเดช

ครู โรงเรียนบ้านบ่อพระ

45 นางนิรมล ขุนบรรเทิง

ครู โรงเรียนบ้านบางน้าเย็น

46 นายสุวรรณรัตน์ ช่วยยิ้ม

ครู โรงเรียนบ้านบางหยด

47 นางปราณี พุทธศรี

ครู โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน

48 นางจิตราพร จริยพงศ์

ครู โรงเรียนบ้านประตูพลิก

49 นางบาเพ็ญ อาวุธเพชร

ครู โรงเรียนบ้านเมรัย

50 นายสุนทร อาวุธเพชร

ครู โรงเรียนบ้านเมรัย

51 นางวาสนา เศรษฐภักดี

ครู โรงเรียนวัดบางสวรรค์

52 นางสุมาลี ศรีนวล

ครู โรงเรียนบ้านเขาปูน

53 นางอวยพร ไพเราะ

ครู โรงเรียนบ้านควนกลาง

54 นางณัฐฐา ช่วยคง

ครู โรงเรียนบ้านควนสูง

55 นางมณีรัตน์ ระวังสุข

ครู โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด

56 นางอุมา รัตนบุรี

ครู โรงเรียนบ้านปากสาย

57 นางอารีย์ คงท่าฉาง

ครู โรงเรียนบ้านส้อง

58 นางวันทนา รัศมิทัต

ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว

59 นางศิริพร ประกอบ

ครู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217

60 นางจิราภา บุสดี

ครู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217

474
ที่

ชื่อ - สกุล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

นางกันธิชา แสงศิริรักษ์
นางนัยนา ไทยทองสุขสกุล
นายโชติ สวัสดี
นายสง่า เจริญยิ่ง
นายสมอ จารุทรัพย์สดใส
นายบุญพสิษฐ์ ดวงเอก
นายอนุสนธิ์ สารวมจิต
นายสารี สายจีน
นายรอด อินเงิน
นายสมภพ คมคาย
นายพิรุณ ภูเขียว
นายพินิจ นิ่มปรางค์
นายสุภาพ วิเศษศรี
นายวิวัฒน์ มั่นหมาย
นายสมนึก ทศพร
นายชาญชัย สมหมาย
นายปรานีต ชัยสุวรรณ
นายเฉลิมชัย สุขตาม
นายกริชชาติ วารสิทธิ์
นายวัฒนา มีพร้อม
นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช
นางราณี บุญเลิศ
นายสันติ บุญเหมาะ
นางสาวพัชรินทร์ ทองศรี
นางลักษมณ สารวมจิต
นางแสงประภา ทาทอง
นางเสาวลักษณ์ สมถวิล
นายณัฐพล ยวนจิต
นางสมศรี สถิตอุตสาหกร
นางประคองศรี เผ่าเพ็ง
นางนิธิวดี บุญร่วม
นายประหยัด ศิริคา
นายวีรวัฒน์ ใจเสงี่ยม
นางเพ็ญพิมล เกศวัฒนกุล

ตำแหน่ง - สังกัด

นักวิชาการศึกษาชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนทวีคามวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแกใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขะเนก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขามระกา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาบ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสาโรง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตระแสง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอนันต์ "ชูศรีราษฎร์สามัคคี"
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาเกา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอาปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
ครู โรงเรียนทวีคามวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านแกใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านขามระกา
ครู โรงเรียนบ้านขามระกา
ครู โรงเรียนบ้านขะเนก
ครู โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านตรมไพร
ครู โรงเรียนบ้านตรมไพร
ครู โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก
ครู โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่า
ครู โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น

475
ที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ชื่อ - สกุล
นางเพียงเพ็ญ จงมั่งคั่ง
นางสาวนันทนา หวังมั่น
นางพิกุลศรี ศรีราม
นางศันสนีย์ จริตรัมย์
นางปราณี เสาะสิทธิ์
นายประกุน จริตรัมย์
นายสวัสดิ์ ใจองอาจ
นางประคอง ยงคง
นางจานง เนตรพระ
นายธง ต่อยอด
นางสุพัตรา บูรณ์เจริญ
นายสมจริง มีเจริญ
นางเพ็งศรี มีเจริญ
นางนัฎฐินี แสงกล้า
นางมาลี ภูมิสุข
นายสุพนธ์ ใยย้อย
นางบังอร ปุริโส
นายจาเริญ หวังสม
นายศุภศิลป์ สายบุตร
นางนวลจันทร์ บุญเติม
นางสาวพัทธนันท์ สายยศ
นายรัตนศิลป์ ไชยพลงาม
นายเฉลียว สันทัด
นายแต้ม ท่าดี
นางนวลจันทร์ พิมพ์วรรณวงศ์
นางบาเพ็ญ เนตรพระ
นายสมหมาย ฉิมมาลี
นางริญญาภัทร์ แท่งทองหลาง
นางมะลิ พูลสุข
นางบุญเลี้ยง ฉิมมาลี
นายวินัย สมหอม
นางสมบูรณ์ มุมทอง
นางปลื้มกมล งามนุช
นางสมนา เอี่ยมสะอาด
นางเพชรรัตน์ ทองนุ่ม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น
ครู โรงเรียนบ้านอนันต์ "ชูศรีราษฎร์สามัคคี"
ครู โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
ครู โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
ครู โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
ครู โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
ครู โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"
ครู โรงเรียนบ้านนาเกา
ครู โรงเรียนบ้านนาเกา
ครู โรงเรียนบ้านสาโรง - โคกเพชร
ครู โรงเรียนบ้านสาโรง - โคกเพชร
ครู โรงเรียนบ้านสาโรง - โคกเพชร
ครู โรงเรียนบ้านสาโรง - โคกเพชร
ครู โรงเรียนบ้านแกน้อย
ครู โรงเรียนบ้านระกาสังแก
ครู โรงเรียนบ้านสลักได
ครู โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านจรวย
ครู โรงเรียนบ้านโดนออง
ครู โรงเรียนบ้านตากูก
ครู โรงเรียนบ้านตาเพชร
ครู โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา)
ครู โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย - พลินอุทิศ 2)
ครู โรงเรียนบ้านยางเตี้ย
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
ครู โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ
ครู โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บารุง)
ครู โรงเรียนอนุบาลลาดวน "สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์"
ครู โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
ครู โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านขอนแก่น
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน
ครู โรงเรียนเมืองที
ครู โรงเรียนบ้านอาวุธ
ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

476
ที่
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

ชื่อ - สกุล
นายสุชิน คุ้มศิริ
นางมณฑกาญจน์ ตัณฑวณิช
นางบัวลอง สุภาจิตร
นายวิโรจน์ ประมูปถัมภ์
นางธัญพร ภาคินดารงธรรศ
นางรัชนี มากมูล
นางสาเนียง สองพาลี
นายมุณี แก่นดี
นางรัชนีกร แก่นดี
นางบุญถนอม ทองล้า
นางเครือน้อย ฤกษ์ดี
นายสุรินทร์ ขวัญทอง
นายสวัสดิ์ ฤกษ์ดี
นางคุณทนา กุมรัมยะกุล
นายกิตติพงษ์ สืบเพ็ง
นางสาวสุทิตย์ เลขาวิวัฒนกุล
นางสารวย บารุงเกาะ
นางศิริพร แดงทองดี
นางทิพย์กมล เกียรติ์สาคเรศ
นางกาญจนา สมเป็น
นางจาปา นิราศภัย
นางวิไลลักษณ์ แซ่อึง
นางจันทร์เพ็ญ รุ่งเรือง
นางครองทรัพย์ ขันอาษา
นางสกุลรัตน์ บาตร์โพธิ์
นางอุษา รุ่งเรือง
นางกชณิชมณ บัวไชยา
นายทองนิล สุขจิต
นางสารอง มุ่งมี
นางธิติยา สายแก้ว
นายสมสิน เสถียรรัตนชัย
นางศริญญา บุญเติม
นายพัฒนพงษ์ ศิริมาก
นายปราการ สนทอง
นายวุฒิพงษ์ พันธ์ศรี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
ครู โรงเรียนบ้านกางของ
ครู โรงเรียนบ้านกางของ
ครู โรงเรียนบ้านกางของ
ครู โรงเรียนบ้านไพรษรสาโรง
ครู โรงเรียนบ้านไพรษรสาโรง
ครู โรงเรียนบ้านไพรษรสาโรง
ครู โรงเรียนบ้านสวาย
ครู โรงเรียนบ้านสวาย
ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์
ครู โรงเรียนบ้านกรูดหนองซา
ครู โรงเรียนบ้านกรูดหนองซา
ครู โรงเรียนบ้านจอมพระ
ครู โรงเรียนบ้านจอมพระ
ครู โรงเรียนบ้านจอมพระ
ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง
ครู โรงเรียนบ้านตระแบก
ครู โรงเรียนบ้านตระแบก
ครู โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านสะโน
ครู โรงเรียนบ้านสะโน

477
ที่
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

ชื่อ - สกุล
นางพรทิพา วงเวียน
นางซ่อนกลิ่น พรมโสภา
นางคานวล อุส่าห์ดี
นางวรรณเพ็ญ บุญโต
นางเจนจิรา บุญโต
นายใน พูนกล้า
นายสมาน พุทธสิน
นายสุชาติ วิวาสุข
นายสุภาพ วิวาสุขุ
นางอรวรรณ บุญยืน
นางพูนรัตน์ แสงสว่าง
นางสุดาวีร์ ปัดถามัง
นางบานเย็น พันธ์นา
นายแสวง พิมพ์ปรุ
นายวิรัตน์ จิตเจริญดี
นายนิรันดร์ มงคลรักษา
นางวรรณี กาจัดศัตรูพ่าย
นายเดชา ดับโศรก
นายเสถียร โคตา
นางวิไลวรรณ นพพิบูลย์
นายสันติ ชัยสุวรรณ
นางมณีรัตน์ บุญหนัก
นางพรรณศิริ ผาสุก
นางกรรณิการ์ คล้ายคลึง
นางปาริชาติ ทองล้า
นายนพดล จาปาดี
นางรัตนาภรณ์ สินสร้าง
นายนิติกุล หนองม่วง
นางวาณีรัตน์ มั่นหมาย
นายสันทัด เศรษฐประสงค์
นางกัญญา สอนกล้า
นางพัชร์ธนันทร์ ศรีโกตะเพชร
นางสาวพิไล ครอบแก้ว
นางมณีรัตน์ ละม้ายวรรณ์
นายเอกณรงค์ อินทร์แปลง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านสะโน
ครู โรงเรียนบ้านสะโน
ครู โรงเรียนบ้านสะโน
ครู โรงเรียนบ้านสังแก
ครู โรงเรียนบ้านสังแก
ครู โรงเรียนบ้านหนองกัว
ครู โรงเรียนบ้านหนองกัว
ครู โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
ครู โรงเรียนดรุณวิทยากร
ครู โรงเรียนดรุณวิทยากร
ครู โรงเรียนดรุณวิทยากร
ครู โรงเรียนบ้านกระออม
ครู โรงเรียนบ้านกระออม
ครู โรงเรียนบ้านกระออม
ครู โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิตร)
ครู โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านกระดาน
ครู โรงเรียนบ้านกระดาน
ครู โรงเรียนบ้านกะลัน
ครู โรงเรียนบ้านกะลัน
ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง
ครู โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
ครู โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ
ครู โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านคอโค
ครู โรงเรียนบ้านคอโค
ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด
ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด
ครู โรงเรียนบ้านจันรม
ครู โรงเรียนบ้านจันรม
ครู โรงเรียนบ้านจันรม
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ที่
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

ชื่อ - สกุล
นางธนวดี หอมหวล
นางบุณณภา ยืนยิ่ง
นางเสาวลักษณ์ บุญรับ
นางจารุพร มุขขันธ์
นายณรงค์ ศรกล้า
นางทัศนีย์ พันนุรัตน์
นางประออน สายยศ
นางสาวจุฬารัตน์ สานันท์
นางธัญพร ห่อทอง
นางจินดา ฉายกล้า
นางนัตติยา เติมกล้า
นางสมหมาย ผมน้อย
นายวรวุฒิ ผมน้อย
นางเพทาย วิวาห์สุข
นางสมพร พรหมคุณ
นายเก่ง ประทุมมาศ
นางสุทร เพียรเสมอ
นางองุ่น สมสร้าง
นายสุวิทย์ ศรีสม
นางกิตยาภรณ์ ธัญยภัทร์สกุล
นางธันยาภรณ์ นิยมตรง
นางสาลิตตา นิลแก้ว
นางสาวบัวชุม เพียรชอบ
นางบุบผา ศิริพูน
นางสุธาสินี พุทธานุรักษ์
นางอรนันท์ ดวงสนาม
นางสิงหา ครึ่งมี
นางสิริมา สารพัฒน์
นางลัดดาวัลย์ สกุลวรวิทย์
นางสุนทรี ศิริบูรณ์
นางสาวดารา ปราสัยงาม
นางสาวบุญเทิง สายยศ
นายจานงค์ เที่ยงธรรม
นางสิรินาถ ศิริคา
นายคูณ ปานทอง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านโดนโอก
ครู โรงเรียนบ้านโดนโอก
ครู โรงเรียนบ้านตะตึงไถง
ครู โรงเรียนบ้านตะตึงไถง
ครู โรงเรียนบ้านไถงตรง
ครู โรงเรียนบ้านไถงตรง
ครู โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ
ครู โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ
ครู โรงเรียนบ้านเพี้ยราม
ครู โรงเรียนบ้านเพี้ยราม
ครู โรงเรียนบ้านราม
ครู โรงเรียนบ้านราม
ครู โรงเรียนบ้านราม
ครู โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
ครู โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
ครู โรงเรียนบ้านทะนงชัย
ครู โรงเรียนราชวิถ(ี ประสาทราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)
ครู โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)
ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านทัพกระบือ
ครู โรงเรียนบ้านนาเกา
ครู โรงเรียนบ้านนาบัว
ครู โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
ครู โรงเรียนบ้านบรมสุข
ครู โรงเรียนบ้านสาโรงนาดี
ครู โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ
ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย
ครู โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ (ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
ครู โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์

479
ที่
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

ชื่อ - สกุล
นายเสวย ศาลางาม
นายสุดใจ แผ่นทอง
นางทองวัน จาปี
นายพิทักษ์ จาปี
นางสุวิมล พุฒซ้อน
นางอัมพร เจริญสวัสดิ์
นางชมาพร พรหมจอม
นางเนาวรัตน์ ล่าทา
นางสารอง วัชรบรรจง
นางสุรางค์ อยู่พะเนียด
นายสุรพร สามารถ
นางอรกัญญารินทร์ ประวีร์กานต์กุล
นางสาวพัชราภรณ์ สุขเทอญ
นางรัชพร ครองกุฏิ
นางกัลยา ทองแย้ม
นายสาราญ ชัยภา
นายสุนทร อินทร์งาม
นางสุจินต์ จินดาศรี
นางบุษรินทร์ ยาเพ็ชร
นางพัทธนันท์ พิลึกรัมย์
นางสมหวัง ฉัตรดารงสกุล
นางอานวย เคลือบสูงเนิน
นางผ่องศรี ขุมทอง
นางสุรีย์ พรหมบุตร
นายประดิษฐ์ อิ่มจิต
นายธีรศักดิ์ เจริญชัย
นางอาพร ระย้างาม
นางภัคศจี ศิริ
นางมนัสสา ลัทธิวาจา
นางเพ็ญผกา ชัยงาม
นางอนามัย แสงงาม
นางอรอุมา มณีคา
นายชาลี ทองแม้น
นางสาวสุนิล คามาก
นางมยุรี ยืนยิ่ง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านค้อ
ครู โรงเรียนบ้านค้อ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮะ
ครู โรงเรียนสะโนวิทยา
ครู โรงเรียนหมื่นศรีน้อย
ครู โรงเรียนอนุบาลสาโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
ครู โรงเรียนบ้านหนองดุม
ครู โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
ครู โรงเรียนบ้านกันโจรง
ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง
ครู โรงเรียนบ้านทวารไพร
ครู โรงเรียนบ้านบุแกรง - ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านหนองกับ
ครู โรงเรียนบ้านผือ
ครู โรงเรียนบ้านเมืองลีง
ครู โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านโคกลาดวน
ครู โรงเรียนบ้านโคกอาโพน
ครู โรงเรียนบ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ
ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ
ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ
ครู โรงเรียนบ้านแตล
ครู โรงเรียนบ้านแตล
ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก

480
ที่
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

ชื่อ - สกุล
นางนิยะดา จันทร์นวม
นายศักดิ์ไทย เหมือนคิด
นางประภัสสร ปฏิมาสวัสดิ์
นายสุพัฒน์ บุญหนัก
นางอัมภวรรณ์ สดับสาร
นางสาวจรียา มณฑิราช
นางจารุวรรณ ผาธรรม
นางสุทธิวรรณ รักษ์คิด
นางจงกลณี แก้วหล้า
นางไชยเวช กรมขันธ์
นางจินดา เทียนชัย
นางสาวพงษ์ศรี เรืองไกล
นายวชิรา บังคะดารา
นางนิทรา แสนทวี
นางเพ็ญศรี ชนะชัย
นางมัตติกา พูนชัย
นายประยุทธ โพธิ์เงิน
นางสุณี มีพร้อม
นายสามารถ นับถือดี
นางสะอาด กาบจันทร์
นางประทุม ดวงเกต
นายนฤชา สกุลนามรัตน์
นางบัวศรี เพราะทอง
นายสุทัด ชาญณรงค์
นายศรีทน เทียนทอง
นายบัญญัติ วันไทย
นางสาวนิภาพร แสนศิริ
นายพัฒนา ศิริมาก
นางสมบัติ ใจหาญ
นายนรินทร์ ทองขอน
นายพรชัย จันทร์กล้า
นายรวยเริงฤทธิ์ อยู่ดี
นางขันทอง เครือโสม
นายนิธิกร ศรีไทย
นายชาตรี รุ่งเรือง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหัวแรต
ครู โรงเรียนบ้านหัวแรต
ครู โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านบึงขวาง
ครู โรงเรียนบ้านปะนอยไถง
ครู โรงเรียนบ้านผักไหม
ครู โรงเรียนบ้านพม่า
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียน
ครู โรงเรียนวัดทักษิณวารี
ครู โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์
ครู โรงเรียนบ้านสดอ
ครู โรงเรียนบ้านสดอ
ครู โรงเรียนบ้านสามโค
ครู โรงเรียนบ้านแสรออ
ครู โรงเรียนบ้านพระปืด
ครู โรงเรียนบ้านตากแดด
ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านบึง - เบาะอุ่น
ครู โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านภูมิสตึง
ครู โรงเรียนบ้านภูมิสตึง
ครู โรงเรียนบ้านโคกเกาะ
ครู โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านดู่อาราง
ครู โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก
ครู โรงเรียนบ้านพันษี
ครู โรงเรียนบ้านกันจารย์โคกขลาสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ
ครู โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)

481
ที่
245
246
247
248
249
250

ชื่อ - สกุล
นางบุญร่วม คงครบ
ครู โรงเรียนวัดประสพ
นายมงคล จันทเขต
ครู โรงเรียนบ้านบุญโลก
นางฐิติกร แสงจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านอาปึลสนวน
นายสมคิด เจือจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านอาปึลสนวน
นางนพรัตน์ อุส่าห์ดี
ครู โรงเรียนบ้านอาแวะ
นางนนทพร ปัญญาเหลือ
ครู โรงเรียนบ้านจารย์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

นายณรงค์ กอสาลี
นางสาวธัญลักษณ์ ระดมสุข
นายศุภนนท์ พรหมบุตร
นายทรงศิลป์ กะการดี
นายทองใบ อินตะนัย
นายธีระชัย คาสุมาลี
นายสาราญ ลักขษร
นายบุญสี ราชบุรี
นายบุญเกิด เหลามี
นายสารอง ลักขษร
นายสมเกียรติ ยาโพนทัน
นายผาสุข แสนรวยเงิน
นายพีรชัย กุลไชย
นายมานะ ตั้งบุบผา
นายสมศักดิ์ ศรีโท
นายไพรัตน์ พานิชย์
นายสุรพล เป็นพุ่มพวง
นายสาโรจน์ สมหวัง
นายประศาสน์ จอดนาค
นางสาววไลลักษณ์ ราชแสนเมือง
นางพงศกร สาลีทอง
นางกาญจนา ลอยทะเล
นางฉวีวรรณ ศรีเมือง
นายเนียร เทียบพิมพ์
นายกิตติศักดิ์ ราชธรรมมา
นายธีระ สุดาปัน
นางพรรณี ใจใหญ่
นางสาวสุดาปัน คาเภา

ตำแหน่ง - สังกัด

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลุงปุง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตึกชุม
ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมมาศวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวงัว"แท่นศิลาวิทยา"
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา"
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทิพย์นวด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปรีง
ผู้อานวยการโรงเรียนสระขุดดงสาราญวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสายสนอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระเบื้อง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพนโก
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวนา
ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี
ครู โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี
ครู โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี
ครู โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี
ครู โรงเรียนบ้านแคนดา
ครู โรงเรียนโพนทองพิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านกระเบื้อง

482
ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ชื่อ - สกุล
นายสุนันท์ รักสนิท
นายสมบัติ สวามีชัย
นางพนม แก้วจรัญ
นายพรเลิศ ซื่อสัตย์
นางประสพสุข เถลิงรัมย์
นายธีรวัฒน์ นามบุตร
นายถาวร แสนปัดชา
นายเกียรติพงษ์ เพชรขาว
นายสุพรรณ ปิดจะยัง
นางประหยัด พวงศรี
นายภัทรนนท์ แสงล้า
นายพิพัฒน์ ปรากฏชื่อ
นายคาภีร์ กลับสุข
นายสมยศ สถานสุข
นายบุญเรือง แตะอินรัมย์
นายนรากร จันทรบุตร
นางสุภาณี บรรจบพุทซา
นางละมัย อินทนิล
นายพีรพงศ์ พรหมบุตร
นางสาคร นาคกระแสร์
นายธนวัฒน์ แจ่มจรัสกิจทวี
นายธวัช นาคกระแสร์
นางชวนพิศ เพ็งประสิทธิพงศ์
นายสุพิศ เพ็งประสิทธิพงศ์
นางอมรศรี ดีพร้อม
นางกรรณิการ์ ทาดีกุล
นางศศิวรรณ แก้วเกิด
นางมาลีรัตน์ แก้วเกิด
นายพิจิตร ลักขษร
นางประกอบ คงเจริญสุข
นางอารี ชื่นสมบัติ
นางสุธัญรัตน์ อิฐรัตน์
นายวัชรพงษ์ สันโดษ
นางประยงค์ แก้วใส
นายสม บุญมา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านทิพย์นวด
ครู โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
ครู โรงเรียนบ้านโพนม่วง
ครู โรงเรียนสามัคคีศึกษา
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านซาด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านซาด
ครู โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย
ครู โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน
ครู โรงเรียนบ้านสาโรง
ครู โรงเรียนบ้านศรีณรงค์
ครู โรงเรียนบ้านศรีณรงค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ
ครู โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านหัวนาคา
ครู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ครู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ครู โรงเรียนบ้านปราสาท
ครู โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย
ครู โรงเรียนวัดบ้านน้าคา(สนง.สลากฯ)
ครู โรงเรียนบ้านหมากมี่
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
ครู โรงเรียนบ้านม่วงมูล
ครู โรงเรียนบ้านชายทุ่ง
ครู โรงเรียนบ้านชายทุ่ง
ครู โรงเรียนบ้านหัวพี
ครู โรงเรียนบ้านสาโรช
ครู โรงเรียนบ้านโพนครก
ครู โรงเรียนบ้านโพนครก
ครู โรงเรียนบ้านโพนครก
ครู โรงเรียนบ้านโพนขวาว
ครู โรงเรียนบ้านสาโรง

483
ที่
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

ชื่อ - สกุล
นายเลียบ จาปายงค์
นายวัฒนะ กันนุฬา
นางอรชร อุนัยบัน
นายเสถียร กะการดี
นายธงชัย พิลาจันทร์
นายสิทธิพงศ์ เสนาบูรณ์
นางอนงค์ นครศรี
นางศิริลักษณ์ เดชทรัพย์
นายเกษม คงทรัพย์
นายวิจิตร คงทรัพย์
นางบรรพตี สืบเทพ
นางนภาภรณ์ คงทรัพย์
นางเสาวณีย์ ศรีไตรลืม
นางพูนพิศ ศาลางาม
นายนรินทร์ สุขศรี
นางจันทร์ฉาย สุขประเสริฐ
นางยาใจ มะลิงาม
นายชัย กระจ่างจิตร
นางนิธิลักษณ์ ลักขษร
นายเสน่ห์ แก้วบุญเลิศ
นางสุมาลัย กาจร
นางวารี สุขศรี
นางอรุณี เพ่งพินิจ
นายทองดี ทีงาม
นายประเวศ เอ็นดู
นางพเยาว์ แข่งขัน
นางจิตลาวัณย์ ศิวินา
นางดรุณี สมบุตร
นางพัชรา หงษ์ทอง
นางบัวสอน ลักขษร
นางจารี สุทาวัน
นายเริงสิทธิ์ โพธิ์ศรี
นายทนงศักดิ์ แก้วดี
นางยุวนา สาลีงาม
นางสุธามาศ ร่วมกล้า

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านกุดมะโน
ครู โรงเรียนบ้านบัวโคก
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย
ครู โรงเรียนบ้านพิงพวย
ครู โรงเรียนบ้านโสมน
ครู โรงเรียนไตรคามสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านหนองตาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)
ครู โรงเรียนบ้านเมืองแก
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
ครู โรงเรียนบ้านปรีง
ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านตระมูง
ครู โรงเรียนบ้านตระมูง
ครู โรงเรียนบ้านบอน
ครู โรงเรียนบ้านหนองอีดา
ครู โรงเรียนบ้านตาทิตย์
ครู โรงเรียนบ้านตาทิตย์
ครู โรงเรียนบ้านตากลาง
ครู โรงเรียนบ้านตากลาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่
ครู โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านโนนระเวียง
ครู โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี
ครู โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี
ครู โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา)
ครู โรงเรียนบ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"
ครู โรงเรียนบ้านผือน้อย
ครู โรงเรียนบ้านผือน้อย
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู

484
ที่
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

ชื่อ - สกุล
นายณรงค์ชัย พวงผกา
นางอารี ราชบุรี
นางสุธีรา สระแก้ว
นายจักรี มาสู่
นายจรูญ ปัตถา
นางอมรา วรรณสอน
นางประจันต์ ดวงดี
นางสุพิศ อินตะนัย
นายพิเชษฐ ชาลี
นายประดิษฐ์ ขุ่ยขะ
นายเหรียญ ชัยชนะ
นางนงรัตน์ ชัยชนะ
นางบุญล้อม มนต์ดี
นางโกสม โลนะลุ
นางกรรณิการ์ หล่าจันดี
นายบรรจบ สมดี
นางลัดดาวัลย์ ราชเจริญ
นายอาไพ สุนทร
นางสายพิณ เบ้าทอง
นางสาวเจียมศรี สุภาลักษณ์
นางอุราวรรณ สัตย์ซื่อ
นางนาวินี ราชประโคน
นายวิชัย ธรรมาวชิรานนท์
นางสุคนธ์ เมืองไสย
นายสมนึก มะลิงาม
นางสาวศิริภา เพิ่มทอง
นางมัลลิกา สุวรรณาลัย
นายทวีศักดิ์ อินทร์ทอง
นางบุปผา เรียงสนาม
นางจรัสศรี สัตย์ใสย์
นายสัมฤทธิ์ คาบาง
นายศิล ขรุรัมย์
นางดรุณี สุธรรม
นายสมพร สืบโสดา
นายบุญส่ง สาระภีย์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา"
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
ครู โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี
ครู โรงเรียนบ้านลาเพิญ
ครู โรงเรียนบ้านลาเพิญ
ครู โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ครู โรงเรียนปทุมมาศวิทยา
ครู โรงเรียนปทุมมาศวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านจาน
ครู โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู ๒๕๐๓)
ครู โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู ๒๕๐๓)
ครู โรงเรียนบ้านช่องยางชุม
ครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม
ครู โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"
ครู โรงเรียนบ้านยาง
ครู โรงเรียนบ้านยาง
ครู โรงเรียนบ้านนางเข็ม
ครู โรงเรียนบ้านม่วงหมาก
ครู โรงเรียนบ้านโนนทราย
ครู โรงเรียนบ้านเบิด
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
ครู โรงเรียนบ้านขาม
ครู โรงเรียนบ้านดู่
ครู โรงเรียนบ้านดู่
ครู โรงเรียนบ้านโพนโก
ครู โรงเรียนบ้านโพนโก
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
ครู โรงเรียนบ้านแคน"คุรุราษฎร์ส่งเสริม"
ครู โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

485
ที่
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสายหยุด หาญดี
ครู โรงเรียนบ้านกาพระ
นางสุวรรณ กิ่งทวยหาญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองครก
นางเอี่ยม สมทิพย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองครก
นายสมาน หวังผล
ครู โรงเรียนบ้านหนองระฆัง
นายอุดม กิ่งมาลา
ครู โรงเรียนบ้านนาดี
นายวิวัฒน์ ชารีวัน
ครู โรงเรียนบ้านนาดี
นางบุญเลี้ยง ลาลุน
ครู โรงเรียนบ้านหนองอียอ
นางเสาวลักษณ์ กอสาลี
ครู โรงเรียนบ้านหนองอียอ
นางพรรณี ประวะภูโต
ครู โรงเรียนบ้านหนองอียอ
นางสุปัญญา แก้วลอย
ครู โรงเรียนบ้านคาผง
นายพรชัย สุระ
ครู โรงเรียนบ้านคาผง
นายสุริยัน จันทร์ส่องแสง
ครู โรงเรียนบ้านขุมดิน
นางเสงี่ยม ทองมาก
ครู โรงเรียนบ้านขุมดิน
นางพัฒนีย์ ต้นจาปา
ครู โรงเรียนบ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา"
นางอาภรณ์ แจ่มใส
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม
นางดวงใจ พากเพียร
ครู โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง
นางสิริรัตน์ สีตะแกะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นางสาวเกสินี แสนทอง
นายนพพล พลอาสา
นายชาลี กงแก้ว
นางกัลยา สุบรรณาจ
นายวานิช บูรณ์เจริญ
นายสุทิตย์ ขิมทอง
นายธนง ไหวดี
นายดารง ดีมาก
นายถนัด แสนกล้า
นายสมทรง นิสสัยดี
นายสุภาพ เสาะพบดี
นายสมชาย ชมเมิน
นายสุเทพ เกิดสมนึก
นายสมยศ ทองเต็ม
นายบุตรสี หมื่นสุข
นางสาลี โททอง
นายธีรยุทธ กิ่งแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอาโพน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวาย
ผู้อานวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนปราสาท
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขนาดมอญ
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเถกิง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบารุงราษฎร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาเบา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระสัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาพราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสมุด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว
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ที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อ - สกุล
นายฤทธิ์ เอติยัติ
นางสมปอง คาเวียงคา
นางสิริวรรณ บุญตน
นางชุติกาญจน์ เกษมสุข
นางศิริลักษณ์ แสนแก้วใส
นางมณี สัจจา
นางแสงรวี สมศรี
นางสืบสิริ มูลศาสตร์
นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
นายจิรยุทธ คุมสุข
นางกุลจิรา จุดาบุตร
นายพินิจ โยธินรัตนกาธร
นางบุษยา หล่อกิตติวงศ์
นางลักษมี สุดใสดี
นางปราณี วงษ์เกิด
นางยุพิน เหลี่ยมดี
นายสุรศักดิ์ แร่ทอง
นายภาณุวัฒน์ แหวนวิเศษ
นายวินัย ไหมพรหม
นายอดิชัย ศรีปราชญ์
นายบุญลือ ดาศรี
นางวลัยพร ใหญ่เลิศ
นางสมพร แย้มแสน
นางนวลฉวี สุขตาม
นางสุภัทรา สุรินทร
นางประเสริฐศรี ลักษวุธ
นายเกียรติศักดิ์ เชื้อศรีสกุล
นายสุรชาติ ตุ้มทอง
นางทิพวรรณ บุญพันธ์
นางณัฏฐิรา พงษ์ชะอุ่มดี
นางผลาผล จันทร์ขาว
นางคมขา แสนกล้า
นางอุษา แสนกล้า
นางวัฒนา แก้วรอด
นายศักรินทร์ สมปอง

ตำแหน่ง - สังกัด
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระสัง
ครู โรงเรียนบ้านตานี
ครู โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
ครู โรงเรียนบ้านสนบ
ครู โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบารุง)
ครู โรงเรียนบ้านพะเนาว์
ครู โรงเรียนดมวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านโนนสบาย
ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านโชค(อาเภอบัวเชด)
ครู โรงเรียนบ้านบุอันโนง
ครู โรงเรียนดมวิทยาคาร
ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
ครู โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์
ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4
ครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ
ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ
ครู โรงเรียนบ้านบักจรัง
ครู โรงเรียนบ้านสนวน
ครู โรงเรียนราษฎร์พัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านสองสะโกม
ครู โรงเรียนบ้านตานี
ครู โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ครู โรงเรียนดมวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านตาเบา
ครู โรงเรียนบ้านเจริญสุข
ครู โรงเรียนบ้านสนบ
ครู โรงเรียนบ้านเถกิง
ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านศรีมงคล
ครู โรงเรียนบ้านมะเมียง
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53
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ชื่อ - สกุล
นางสุพิศ ประดาสุข
นางเอมอร วรมากุล
นางภควดี ยิ่งดัง
นางวรวัลคุ์ วงษ์รัมย์
นางรัตติยา ไตรปาน
นางอุษา ราชรักษ์
นายสุพจน์ ลักษวุธ
นายพงษ์ศักดิ์ สุบันนารถ
นางสุนี รองจันทร์
นายสรรเสริญ เชี่ยวรอบ
นางรุ่งทรัพย์ สุทธิไชยา
นางเยาวลักษณ์ พองนวล
นางอาพัด สระแก้ว
นางอุไรวรรณ ชาญวิทยากร
นายบุญจันทร์ สมฤทธิ์
นางสาวยุพิน โททวี
นางสุธาทิพย์ ประดับสุข
นายสมพงษ์ เพียรมี
นายสหัส นิตย์ลาภ
นางผอบจันทร์ แตรไตรรงค์
นางลัดดาวัลย์ องอาจ
นางสัมนูญ แสงงาม
นางสุวรรณรัตน์ ฟองนวล
นางวรรณี เพชรธาราวัฒน์
นางภักดี พิชญอัครกุล
นางจักรี วรรณทอง
นายอรรณพ เลี่ยมดี
นางนันทนา บูรณ์เจริญ
นางคาเพียร สกุลพูนทรัพย์
นายสาราญ จันทสุข
นายสุเทพ แสงจง
นางอรุณรัตน์ สุรศร
นายพนม รัสมิงแก้ว
นางรัตติยา ชายทอง
นางนัยนา แสงราม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านสะแร
ครู โรงเรียนบ้านไทยเดิม
ครู โรงเรียนบ้านสระแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านแดง
ครู โรงเรียนบ้านสังขะ
ครู โรงเรียนบ้านโชค(อาเภอบัวเชด)
ครู โรงเรียนบ้านโคกจาเริญ
ครู โรงเรียนบ้านโชค(อาเภอปราสาท)
ครู โรงเรียนบ้านกาบกระบือ
ครู โรงเรียนบ้านจบก(อาเภอปราสาท)
ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ
ครู โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน
ครู โรงเรียนบ้านณรงค์
ครู โรงเรียนบ้านตะโนน
ครู โรงเรียนบ้านหลัก
ครู โรงเรียนสหมิตรวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบารุงราษฎร์)
ครู โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านตาเมียง
ครู โรงเรียนบ้านแดง
ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านโคลด
ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง
ครู โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบารุง)
ครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ
ครู โรงเรียนบ้านอาวอก
ครู โรงเรียนบ้านคลอง
ครู โรงเรียนบ้านกะปู
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ครู โรงเรียนบ้านละลมระไซ
ครู โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
ครู โรงเรียนบ้านชาสมิง
ครู โรงเรียนมหาราช 4
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ชื่อ - สกุล
นางบุญเลี้ยง สุขจิตร
นายสุขชัย แสงดี
นางลาไย บารุง
นางพัฒนา มีพรหมดี
นายสมอาจ คงวัน
นายปุณมี วิโรจน์รัตน์
นางทัศนีย์ บัวสาย
นายเสถียน ยังมี
นางปราณี สมถวิล
นายพิมล บัวบาน
นางเครือวัลย์ จันทรส
นายสุรศักดิ์ น้อยมิ่ง
นางพิมลทิพ รัตนโชติ
นายผ่าน พลศรี
นายสุรพงศ์ วงศ์กล้า
นายสุนทร ฉลาดดี
นางกรรภิรมย์ อักษร
นายเจษฎา ปุริโส
นางคายิ่ง อินทรนุช
นางใสยวน คาเกิด
นางไสว บูรณ์เจริญ
นางละมุด อุดร
นางวรรณธนี ยังมี
นางบังอร ภูรุ่งเรือง
นายอานวย เลิศสิทธิ์
นายวิชา คาโสภา
นางฐิติกา แก้วเด่น
นางลดา อินทรามะ
นางสุวรรณา มีพรหมดี
นางอาริยา ทนกล้าวรภัทร
นายนิยม ผลจันทร์งาม
นางสมพร สุบันนารถ
นางสมบูรณ์ เลิศสิทธิ์
นางอรชร เอี่ยมสะอาด
นางวันเพ็ญ พิเลิศ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
ครู โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านจีกแดก(อาเภอพนมดงรัก)
ครู โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบารุง)
ครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบารุงราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านลาดวนพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
ครู โรงเรียนบ้านราวนคร
ครู โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
ครู โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
ครู โรงเรียนบ้านสังขะ
ครู โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
ครู โรงเรียนบ้านปราสาท
ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านตาโมม
ครู โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านพระแก้ว
ครู โรงเรียนหวลถวิลวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบารุง)
ครู โรงเรียนบ้านโนนสบาย
ครู โรงเรียนบ้านคูตัน
ครู โรงเรียนบ้านสะเดา
ครู โรงเรียนบ้านกะดาด
ครู โรงเรียนบ้านมะเมียง
ครู โรงเรียนบ้านสีโค
ครู โรงเรียนบ้านลาดวนพัฒนา
ครู โรงเรียนปราสาท
ครู โรงเรียนบ้านปราสาทเบง
ครู โรงเรียนบ้านปราสาท
ครู โรงเรียนบ้านโคกจาเริญ
ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ
ครู โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
ครู โรงเรียนบ้านสระทอง
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123
124
125
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ชื่อ - สกุล
นางสถิตย์ กลุ่มในเมือง
นางชวนชม นิ้วน้อย
นายสมศักดิ์ จันทร์งาม
นายดาวรุ่ง สมบูรณ์
นายบุญปลูก รจนัย
นางสุพจนีย์ แก้วดี
นายฟุ้ง หรบรรพ์
นางละเอียด ชาติดอน
นายประวิทย์ อินทรนุช
นางอมตะ ศิริพูน
นางวิญนา ยังมี
นายไทยผดุง พวกดี
นางจรัญพัชร์ ทองคา
นางพิมตะวัน งามเลิศ
นายเสนอ เจือจันทร์
นางสุรีรัตน์ คล่องดี
นางสาวณพัฐอร อยู่สีมารักษ์
นายธานี สุทธิชี
นายอรุณ วงษ์รัมย์
นายสุเทพ สามสี
นายพีระ บูรณ์เจริญ
นายไพฑูรย์ ประสานสุข
นางจุลณี สุรสอน
นางปฏิพัทธ์ เทียมไสย์
นายเสน่ห์ บุราคร
นายอภิรักษ์ โสรเนตร
นางวิญญา นาคมิตร
นายประนวล ไพบูรณ์
นางเสาวนีย์ รู้ยืนยง
นายภูมิ มั่งคั่ง
นายไชยรัตน์ จารัตน์
นางกรองกาญจน์ สิทธิ์เสือ
นายประเสริฐ สุวรรสุข
นายสมศักดิ์ ทวีสุข
นายชาญยุทธ์ เศลาอนันต์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านบักดอก
ครู โรงเรียนบ้านกะดาด
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ครู โรงเรียนบ้านโจรก
ครู โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านขนาดมอญ
ครู โรงเรียนบ้านสระทอง
ครู โรงเรียนบ้านพะเนาว์
ครู โรงเรียนบ้านพระแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านชาสมิง
ครู โรงเรียนบ้านปลัด
ครู โรงเรียนบ้านสะเดา
ครู โรงเรียนบ้านโชค(อาเภอปราสาท)
ครู โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
ครู โรงเรียนไพลอานวยวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านจรัส
ครู โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านถนนชัย
ครู โรงเรียนบ้านสระแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านปราสาทเบง
ครู โรงเรียนบ้านโดง
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3
ครู โรงเรียนบ้านสองสะโกม
ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านกุง
ครู โรงเรียนบ้านหนองคันนา
ครู โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านคูตัน
ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านจารย์(อาเภอสังขะ)
ครู โรงเรียนบ้านถนนชัย
ครู โรงเรียนบ้านอาวอก
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ครู โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
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ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
158 นางเบญจมาศ อร่ามเรือง
ครู โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง
159 นางศศิมา คล้ายกุล
ครู โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
160 นางสังเวียน ประเสริฐสังข์
ครู โรงเรียนบ้านบักดอก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1
1 นายวริทธิ จันทามี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 นางพูลสมบัติ พัสดร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
3 นางปิยะวดี ไทยชาติ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
4 นายนิมิตร วิชิต
ผู้อานวยการโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์
5 นายประคอง โคตะวงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก
6 นายรังษี สุวรรณไตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกองนาง
7 นายประยูร พรมสูตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเทวีดอนขม
8 นายประยงค์ โคตรชมภู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง
9 นายมงคล ผิวผ่อง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ
10 นายพุทธชัย ใจชื่น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวทราย
11 นางปัฐมา ทะมีพันธ์
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
12 นางประทัย กุลสอน
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
13 นางสาวชวนพิศ อยู่ศิริ
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
14 นางนภา จันทร์ทรง
ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา
15 นางจิดาภา จันทร์ใบ
ครู โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี
16 นางทิพย์ปภา หมั่นพลศรี
ครู โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี
17 นางพรรณี พระภิเภก
ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง
18 นางระเบียบ อุดชาชน
ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง
19 นางอัญชนา ศรีพันธุ์
ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง
20 นายสาราญ พระภิเภก
ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง
21 นางจินตวีร์ จันทามี
ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง
22 นางอมร คูณชัยนนท์
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔
23 นายสัมฤทธิ์ ไกยราช
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔
24 นางสุเนตรา พรหมโคตร
ครู โรงเรียนบ้านนาคลอง
25 นางชาลินี กาญจนพฤฒิพงศ์
ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
26 นายอภินันท์ แก้วสวย
ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
27 นายปัญญา โพธิสวัสดิ์
ครู โรงเรียนหาดคาบอนวัฒนา
28 นายอนันต์ รัตนคช
ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา
29 นางจิดาภา โสภาเวทย์
ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา
30 นางสาวบัวคา บุญจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ
31 นางทองพูล สว่าง
ครู โรงเรียนบ้านบงวิทยา
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ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื่อ - สกุล
นางบุญชู ศรีเดช
นางพีรยาภรณ์ ปัดภัย
นางธนพร คล้อยตาม
นางมณฑา กันหา
นายประสิทธิ์ชัย จันทร์ผาย
นางฤทธิ์สมร วงศรีแก้ว
นายสงกรานต์ ระวิวรรณ
นางเพ็ญจันทร์ ปัญญาวจี
นางเกศสุดา กุลเสน
นางกรรณิกา พลเยี่ยม
นายสมชัย อรรคมีจิตต์
นางกาญจนา อุไรรัตน์
นางจิตรลดา ศรีชัยชนะ
นางวราภรณ์ นาคนิ่ม
นางชูชีพ ตุ้มมี
นางพิศวาส หล้าวงศา
นายสถาน สายนนท์
นางสุนิษกา โยคะสิงห์
นางวันเพ็ญ เหมือนบุดดี
นายเกษม ศรีปราบหล่ม
นายวิศะ สีวาปี
นายเฉลิมชัย อินทรักษา
นางนิภา อินทรักษา
นางสมบูรณ์ วรพิทย์
นายสมนึก ศรีภา
นายสมสุข โคตรชมภู
นางโสภา สีลาวงศ์
นางวราภรณ์ ขันธ์เขต
นางบังอร อดิศักดิ์ตระกูล
นางอรพินท์ ตาลป่าหว่าน
นายเกษม ศรีโพนสา
นายเสวต พินธะ
นางเนาวรัตน์ ศรีสมบัติ
นางผกาวรรณ ทองชมภู
นางปัญลักษณ์ สังข์วงศ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านเดื่อใต้
ครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
ครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
ครู โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์
ครู โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์
ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว
ครู โรงเรียนหัวหาดวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา"
ครู โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา
ครู โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา
ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ครู โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง
ครู โรงเรียนบ้านว่าน
ครู โรงเรียนบ้านว่าน
ครู โรงเรียนบ้านว่าน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
ครู โรงเรียนบ้านเดื่อ
ครู โรงเรียนบ้านเดื่อ
ครู โรงเรียนบ้านน้อย
ครู โรงเรียนบ้านกองนาง
ครู โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
ครู โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโคกคอน
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

ชื่อ - สกุล
นางผ่องศรี พุทธามาตย์
นางอวยพร รัตนะคุณ
นางบรรดล หลักปัญญา
นายเรืองสรรค์ เปี่ยมดี
นางวัชรี พรมมาลุน
นางจินดา คาภาพงษา
นางสาวสิริกาญจน์ ไชยลา
นางมยุรี เชื้อกลางใหญ่
นายแหลมทอง เชื้อกลางใหญ่
นางเกษร ปัตถาวะโร
นางวรรณพร วงศ์ชาลี
นางเมขลา วิรัสวา
นายสว่าง วิรัสวา
นางสุกัญญา อินทนาม
นางญาริณี จริงวาจา
นายนาวิน ศรีริบาล
นางเสงี่ยม ผิวผ่อง
นางทัศนัย มณีเจริญ
นางเกตพร วงศ์โยธา
นางไพเราะ วุฒิวงค์
นางสุทธอร จันทร์ทองศรี
นายไพบูลย์ ชาวดอน
นางวรรณนิภา อินหล่ม
นางนงลักษณ์ โสภิณ
นางไพเราะ วุฒิวงค์
นายชารี บุราณเดช
นางพรรณี คิดตะเสน
นางกุหลาบ สุราลัย
นางยุพิณ เทพวรรณ์
นายชิน คาแสงทอง
นางปัทมาวดี รัตนคุณ
นายสมรัตน์ บุตรแก้ว
นางสาวบุศกริณ ธนธีระกุล
นางอัญชลี สุริยวงศ์
นายเวทนา โกศิลา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านโคกสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านโคกสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านโพนพระ
ครู โรงเรียนป่าสักวิทยา
ครู โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา
ครู โรงเรียนอนุบาลสังคม
ครู โรงเรียนอนุบาลสังคม
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว
ครู โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
ครู โรงเรียนบ้านปากโสม
ครู โรงเรียนบ้านผาตั้ง
ครู โรงเรียนบ้านผาตั้ง
ครู โรงเรียนบ้านม่วง
ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
ครู โรงเรียนบ้านเสียว
ครู โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนสานักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ
ครู โรงเรียนบ้านป่าสัก
ครู โรงเรียนอาโอยาม่า 2
ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
ครู โรงเรียนบ้านไร่
ครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์
ครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง
ครู โรงเรียนบ้านน้าสวยมิตรภาพที่ 19
ครู โรงเรียนบ้านน้าสวยมิตรภาพที่ 19
ครู โรงเรียนบ้านน้าสวยมิตรภาพที่ 19
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
ครู โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน
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ที่
102
103
104
105
106
107
108

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสาวราพรรณ ผามา
ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
นางชุติมา โพธิ์สุ
ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
นางเฉวียง จันทร์เบาะ
ครู โรงเรียนบ้านฝางวิทยา
นายพูลฉันท์ ทะแพงพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง
นายธีระศักดิ์ สุระคาย
ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง
นางศรีนวล บุญมานาง
ครู โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)
นางรัศมี ราชาวัง
ครู โรงเรียนบ้านชาเจียง-ดงป่าเปลื่อย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

นางกนกรัตน์ บุญผ่องศรี
นางสาวฉวี ราชบุรี
นายสถิตย์ ภูชาดึก
นายชารี แพนแสง
นายธีระวัฒน์ ฐาตุจิรางค์กุล
ว่าที่ร้อยโทรัฐฐา มานัส
นายธานี อยู่งาน
นายขวัญชัย ชาตินิล
นางมุกดาหาร พจนารถบัณฑิตย์
นางปราณี แปงใจ
นางอนิตย์ ชาญฉลาด
นางสาวชอบใจ บูชากุล
นางวิลาวรรณ์ พัฒนจักร
นางนภสร แข็งแรง
นายสุริยา จันทร์เพ็งเพ็ญ
นางดรุณี ชาตะรักษ์
นางบังอร ศรีจันทร์
นายวัฒนา ชัยโสม
นายพิสิฏฐ์ ศรีสุขพันธ์
นางวันเพ็ญ จงรักษ์
นางปิยมาพร เหง้าวิชัย
นางจิราพร พิสัยพันธ์
นายจาเนียร อารีรักษ์
นางนิรุธ สุวรรณไตร
นางพรพิมล มาลัยตรอง
นางสายสวาท ตั้งตระกูล
นางศิริวรรณ นนท์สุรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเซิม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปัก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงกาพี้
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าเป
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านกุดบง
ครู โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง
ครู โรงเรียนบ้านใหม่
ครู โรงเรียนบ้านโนนฤๅษี
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง
ครู โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก
ครู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ครู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ครู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ครู โรงเรียนบ้านคาตอยูง
ครู โรงเรียนบ้านคาปะกั้ง
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ครู โรงเรียนบ้านเซิม
ครู โรงเรียนบ้านเซิม
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๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

ชื่อ - สกุล
นายกฤษฎิ์ นนท์สุรัตน์
นายประนอม นันทะเนตร
นายวีระศักดิ์ ชัยภิบาล
นายศรสิงห์ ต่างสี
นายอุดม พรหมกูล
นางสุดสวาท ไขแสงจันทร์
นางนฤมล ศิลาคม
นางสมใจ โพนพุทธ
นางคาปุน ธีระสาร
นายเชิดชัย บริจาค
นางเพ็ญศรี มีฮาตร์
นายสุเทพ วงศ์พงษ์คา
นางมรกต ศรีสุราษฎร์
นางนุชจิรา จันดา
นายสุรินทร์ สังข์ทอง
นางผกามาศ ดีศิลป์
นางชลลดา จอมศรี
นางพันทิพา โทสาลี
นายชัยบุรี คงศรี
นางภัชรินทร์ ขัตติยะราช
นางวิมลประภา อ่อนพรม
นายสมคิด หมื่นเรือคา
นายฉลอง เทียบแสน
นายชูศักดิ์ ขานวงษ์
นายนิวัฒน์ สุนทร
นายเงิน แสนบุญศรี
นางสุธิดา มาตรา
นางธิวา เปียจาปา
นางผุสดี เพ็งวิภาศ
นางนนทิยา มาตย์มูล
นางบุญเรือง ภาโส
นางสาวอัมพิการ์ ชาวสวย
นายขวัญชัย ชินบุตร
นางถาวร สาคัญยิ่ง
นางพรรณวดี เทพไทยา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านเซิม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าเย็น
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคา
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคา
ครู โรงเรียนบ้านก่องขันธ์
ครู โรงเรียนบ้านดงสระพัง
ครู โรงเรียนบ้านนาหนัง
ครู โรงเรียนบ้านนาหนัง
ครู โรงเรียนบ้านแป้น
ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง
ครู โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง
ครู โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
ครู โรงเรียนบ้านผือ
ครู โรงเรียนบ้านผือ
ครู โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
ครู โรงเรียนนิคมเจริญชัย
ครู โรงเรียนบ้านนายาง
ครู โรงเรียนบ้านดอนเหมือด
ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ครู โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน
ครู โรงเรียนบ้านคาโคนสว่าง
ครู โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านจับไม้
ครู โรงเรียนบ้านนาฮา
ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
ครู โรงเรียนบ้านท่าคาบง
ครู โรงเรียนบ้านแบง
ครู โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
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1
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 1
นายสมบูรณ์ นาหล่อง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง
ศึกษานิเทศก์
ว่าที่พันตรีปิยพงษ์ บัวสาย
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลาภู
นายฉลาด นามเคน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
นายโกสุวิทย์ แสงรุจี
ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
นายประนอม พลกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนทัน
นายทองมาก พลแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนนาคาไฮวิทยา
นายนิคม แสนบัว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
นายโกสุม ระภักดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสาราญรุ่งเรือง
นายปรีชา สังฆรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนกุดจิกวิทยา
นายอดุลย์ศักดิ์ ติวทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา
นายศรายุทธ ไชยสิทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
นายสมร นาใจคง
ผู้อานวยการโรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา
นายชัชวาลย์ ก่านพรมมา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโสกจาน
นายยุทธกล ดรอินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์
นายประมวล อุ่นเรือน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง
นายสุชาติ แวววงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงบาก
นายเตียง ทองผา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค้อ
นายปรีชา หีบแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง
นายจรูญ คามูล
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน
นางสุพิศ พลบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย
นางวิยะดา นนท์ไพรวัลย์
ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน
นางเพชรรัตน์ จาปีพรหม
ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน
นางดวงจันทร์ ประภาวิชา
ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน
นางอารีย์ วรรณกลาง
ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน
นางสุทธิยา สุวรรณ
ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน
นางนริศรา แจ้งศรี
ครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน
นางฉวีวรรณ ลบพื้น
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลาภู
นางรุจิรา ทองเปราะ
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลาภู
นางถวิล สุริยะศรี
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลาภู
นางอังศุมาลิน บุญธรรม
ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก
นายสมเดช ผาเพ็ญ
ครู โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย
นางสาวรัชนี แสนเหวิม
ครู โรงเรียนบ้านโคกกุง
นายนพดล ทองตระกูล
ครู โรงเรียนบ้านหินคูณ
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ชื่อ - สกุล
นายทองคา ใจสัตย์
นายสุรพล ไตรมณี
นางไพลิน ลิชผล
นางนงนภัส ไชยศรี
นายประภาษ พรไตร
นางประภาวรรณ พลตรี
นายวิจิตร โนนทิง
นายเมธี เนื่องชมภู
นางอัมพร สิงห์โต
นายวิรัช ศรีทอง
นางเพชราภรณ์ ประยูรโต
นางสมใจ ท้าวพา
นางประนอม สมสกุล
นางพัชนีวรรณ จวบศรี
นางสุมาลี บุตรหึง
นายสมควร แสงไทย
นางสุภาพร กองศรี
นายอภิศักดิ์ สีเห็มทอง
นางแสงจันทร์ บัวสาย
นายจานงค์ วาปีโส
นายสุรพล ประลุใหม่
นางสุพัตรา เปลี่ยนประเสริฐ
นายเสนาะ เปลี่ยนประเสริฐ
นายเกรียงศักดิ์ มอญขันธ์
นางไพบูลย์ แก่งมงคล
นางสุคนธ์ ชามนตรี
นายดารงค์ ยิ้มสาระ
นางเพาไพรา หาญเชิงชัย
นางเพลินพิศ สกุลคู
นายนิพนธ์ นามแก้ว
นายยุทธศิลป์ อินทร์เพชร
นายสนาน สิงห์โคตร
นางรัชณี ชัยสงค์
นายสมบัติ ชาวกาแพง
นางเพ็ญศรี แสนบัว

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านนามะเฟือง
ครู โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม
ครู โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน
ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก
ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก
ครู โรงเรียนบ้านพร้าว
ครู โรงเรียนบ้านพร้าว
ครู โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
ครู โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
ครู โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง
ครู โรงเรียนบ้านโคกม่วย
ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนอุดม
ครู โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านกุดจิก
ครู โรงเรียนบ้านห้วยโจด
ครู โรงเรียนบ้านนาเลิง
ครู โรงเรียนร่มเกล้า
ครู โรงเรียนร่มเกล้า
ครู โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา
ครู โรงเรียนบ้านภูพานคา
ครู โรงเรียนบ้านภูพานคา
ครู โรงเรียนบ้านสุขเกษม
ครู โรงเรียนบ้านภูพานทอง
ครู โรงเรียนบ้านดอนยานาง
ครู โรงเรียนบ้านกุดฉิม
ครู โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
ครู โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสง่า
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
ครู โรงเรียนบ้านมอใต้
ครู โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ครู โรงเรียนบ้านหนองแตง
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70
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ชื่อ - สกุล
นางนงลักษณ์ สิงห์โคตร
นายสุนทร แซงบุญเรือง
นางประไพ แซงบุญเรือง
นางสาคร แก้ววงษ์
นางอพัชรา ดอกบัว
นางอุไรวรรณ บัวทอง
นางสมหมาย ยืนสุข
นางสุวรรณี ปุกแก้ว
นางพัชราภรณ์ อรุณา
นางกนกลักษณ์ วรเทพนันทกิจ
นายแพงตา ไพรเขต
นางสาวนวลศรี ผ่านพูล
นางจุฑาทิพ บุญธนิกานนท์
นางประเวศ ศรีลี
นางอุมาลี ศรีสงคราม
นายสมจิตร โพธิ์หิน
นางศรีสุนทร ศิริมั่งมูล
นายรุ่งอรุณ ศรีหาบัว
นายเจษฎาวี วงษ์ปัญญา
นายไพโรจน์ รู้จา
นางสุพร กุลกั้ง
นายสมนึก ชัยเอิก
นายสงกรานต์ อินทรักษา
นางศศิพงษ์ ป้านภูมิ
นางเนาวรัตน์ โสโท
นางอมรา ภานิล
นางสุภี พระสว่าง
นายทรงฤทธิ์ มูลหา
นางระวีวรรณ หีบแก้ว
นายสุธรรม พรมเสถียร
นางศรีสมพร พุกหน้า
นางบรรณา ประดับวงษ์
นายพิกุล ทวีทรัพย์
นายทนง จุฬาโคตร
นางกัญญารัตน์ เขตสมุทร์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง
ครู โรงเรียนดอนปอวิทยา
ครู โรงเรียนดอนปอวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านนาทับควาย
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน
ครู โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง
ครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด
ครู โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก
ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม
ครู โรงเรียนกุดจิกวิทยา
ครู โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา
ครู โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านสาราญสุข
ครู โรงเรียนกุดหานสามัคคี
ครู โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา
ครู โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
ครู โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ครู โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา
ครู โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
ครู โรงเรียนบ้านโสกช้าง
ครู โรงเรียนบ้านถิ่น
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง
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ชื่อ - สกุล
นายสุรศักดิ์ พลเยี่ยม
ครู โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร
นายสุนทร ดอนปากจ้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง
นางอลิสรา อาจหาญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง
นางปริณดา หวานดี
ครู โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
นางสารวย ภูยอดนิล
ครู โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
นางเครือวัลย์ วงศ์ราษี
ครู โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
นางวันเพ็ญ สัปสาร
ครู โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
นางวีระ อินพิมพ์
ครู โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา
นายดารง อินพิมพ์
ครู โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา
นางพัชรีย์ ด่านพงษ์
ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
นางสาวยวนจิต สอนประเทศ
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
นายสุภเดช พันตรี
ครู โรงเรียนบ้านค้อ
นางบัวไล ภิญโญทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
นายรันดร ศรีสังวาลย์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง
นายเรืองยศ ศรีผาน้อย
ครู โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 2
1 นายวีระ ศิลา
ศึกษานิเทศก์

2 นายศรีทน นนทะแสง
3 นายวิชัช ละเอียดอ่อง
4 นายสมประสงค์ ชัยศัตรา
5 นายกษิณ ดอนโสภา
6 นายบุญคง ไชยช่วย
7 นายจอม ทาวงษ์
8 นายสิทธิชัย พิมพ์แน่น
9 นายชัยประยูร โง่นแก้ว
10 นายเวที มงคลเคหา
11 นางกนกวรรณ พรหมหาราช
12 นางพูนพิสมัย นาสุทธิ
13 นางญาณิน ศิริกัน
14 นายสุพัฒน์ สามาลา
15 นายบุญจันทร์ จาปัญญา
16 นายประหยัด สุตา
17 นางสุวรรณา มีรัง
18 นางยุพิน ศรีหริ่ง
19 นายปัญญา เรืองเดช

ตำแหน่ง - สังกัด

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอาบช้าง
ผู้อานวยการโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าอุทัย
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังสาราญ
ผู้อานวยการโรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บารุง
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
ครู โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
ครู โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านดงสวรรค์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านดงสวรรค์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
ครู โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
ครู โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
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ชื่อ - สกุล
นางจิราภรณ์ ตุ่มงาม
นายดวงจันทร์ มีรัง
นางสาวพิมลฉัตร รัตนปัญญา
นางวิจิตรา พลดงนอก
นายปิยวัฒน์ ช่วยหาญ
นายประสิทธิ์ จันทรโคตร
นางลัดดาวัลย์ บุตรรอด
นางสมลักษณ์ จันทรโคตร
นายวันน้อย พยอม
นางศุภลักษณ์ พละสาร
นายสุทัศน์ ฉิมนิล
นางสมใจ คาแหงพล
นางมะลาวรรณ รัตนพลที
นางวราภรณ์ แสงป้อง
นางวาสนา สันตินันตรักษ์
นางทัศวรินทร์ ศรีพิมพ์เมือง
นางอภิญญา คาภา
นางบัวไล พรมที
นายเฉลิมศิลป์ สวัสดิภาพ
นายสมทรง เทียนคา
นายไพฑูรย์ บุญฮวด
นายบรรลุ ภูสงัด
นายวิไลศิลป์ โคตุราช
นางยุพิน พรหมดวงดี
นางวาสนา วังซ้าย
นายสมหมาย อาษาราช
นายประภาส จันดาเบ้า
นางถวิลทอง เผือกยิ้ม
นายเสถียร พุทธสอน
นายวุฒิพงษ์ จรุงพันธุ์
นายสงกรานต์ พุทธวงศ์
นายเอกชัย สารกรณ์
นายเพชร มายนต์
นายอุดร พิมพ์ทอง
นายไพรัช บุญเกิดแก้ว

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ
ครู โรงเรียนบ้านก่าน
ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
ครู โรงเรียนบ้านซาเสี้ยว
ครู โรงเรียนบ้านโนนตาล
ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ครู โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์
ครู โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวคาแสน
ครู โรงเรียนกุดแห่วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
ครู โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร
ครู โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร
ครู โรงเรียนบ้านหนองด่าน
ครู โรงเรียนบ้านหนองด่าน
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร
ครู โรงเรียนบ้านโนนเมือง
ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
ครู โรงเรียนบ้านนาสี
ครู โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง
ครู โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง
ครู โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
ครู โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา
ครู โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา
ครู โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านต้อง
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางขวัญใจ อัดโดดดอน
ครู โรงเรียนบ้านนาซาจวงดอนมะค่าวิทย์
นางหนูพิศ ศรีนาม
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง
นายวีระพงษ์ ระนาท
ครู โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา
นายประวิทย์ พิมมะที
ครู โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา
นายคุณากร จันทร์ศิริ
ครู โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา
นายมานพ แสนพรมมา
ครู โรงเรียนบ้านผาเวียง
นางไกรศรี ราชชมภู
ครู โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า
นายศักดิ์ชัย แก้วอินทร์
ครู โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า
นางวีรวรรณ กลางหล้า
ครู โรงเรียนบ้านนากลาง
นายทวีศักดิ์ โสภาเปี้ย
ครู โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
นายประยงค์ ชันติโก
ครู โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
นายนุสิทธิ์ สมยืน
ครู โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม
นางบุหงา หม่อมเป้
ครู โรงเรียนบ้านวังสาราญ
นายสังวร บุตรดาซุย
ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่า
นายสุวรรณ ชัชวาลย์
ครู โรงเรียนบ้านไทยนิยม
นายสุวิชา ชาวตุ้ม
ครู โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
นายนพปฎล บุญพงษ์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางดาวรุ่ง บุญถนอม
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นายสมนึก คาแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยคล้า
นางสารี่ คงอ่อน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
นายวิชา จิตชื่น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์)
นายปัญญา ลาวัลย์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์)
นางชนาลักษณ์ โคงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านแก
นางรสสุคนธ์ ติณกุลกาจร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)
นายชัยชาญ พงษ์พัฒน์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ (ประภาสวิทยาคาร)
นายศราวุธ ดีชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)
นายสุรโชติ ชั่งใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)
นายดิเรก บาเพ็ญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมหานาม
นายเทพ ไทยธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)
นายธีรวุธ จิระโภคิน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์)
นายสุรินทร์ หลาบขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
นายสุรศักดิ์ จันพลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าผึ้ง
นายวิทยา มีสกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)
นางบังอร บารุงผล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา(อดุลย์ราษฎร์บารุง)
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ชื่อ - สกุล
นายฐิติพงศ์ จันทรังษี
นางจาเนียร บุญประสิทธิ์
นางสุจิตรา วงศ์วิเศษ
พันอากาศเอกหิรัญ บุญโกสุมภ์
นางปิยวรรณ เพ็งขจร
นางปราณีย์ ลีลาขจรจิต
นางสาววิไล บุญเนตร
นางละมูล อยู่สุข
นางประนอม ยอดมั่น
นางประจิตรา บุญศิริ
นายอดุลย์ หวังสะและฮ์
นางน้าค้าง ศุขะพันธุ์
นางวรรณา เมืองสมบัติ
นางทองเปรา จันทวงษ์
นางสมคิด พุ่มพวง
นางสุดใจ รักงาม
นายธานี โตทอง
นางจันทร์จิรา เทียนมาศ
นางวิญญู คมคาย
นางอัญชลี บุปผา
นางทุเรียน งอกกาไร
นางจาเนียร มีแก้วน้อย
นายวุฒิพงษ์ เนียมพันธ์
นายสมนึก วงษ์สาหร่าย
นางชูจิตร์ ภาโสม
นางทองชุบ อาพันเรือง
นางสุดารัตน์ งามละม้าย
นางทองสุข จันทราภิรมย์
นางศิวาพร ประสาทศิลป
นางเบ็ญจพร พึ่งประสิทธิ์
นางสุรารักษ์ บุญวัฒน์
นางกิตติวรรณ โตวิจิตร์
นางกัญญา พึ่งเนตร
นางวารินทร์ ทองอยู่
นางเสมอแข พุ่มสุวรรณ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ครู โรงเรียนวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ)
ครู โรงเรียนวัดโพทูล
ครู โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนวัดบ้านป่า
ครู โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด
ครู โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
ครู โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ(วิบูลธรรมอุปการ)
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6(ฉบับราษฎร์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดถนน
ครู โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ(โสภณมิ่งขวัญราษฎร์อุปถัมภ์ )
ครู โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา)
ครู โรงเรียนวัดท่าอิฐ
ครู โรงเรียนวัดบุญเกิด
ครู โรงเรียนวัดน้าอาบ
ครู โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์ )
ครู โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดม่วงคัน
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์เอน
ครู โรงเรียนวัดยางช้าย
ครู โรงเรียนวัดยางช้าย
ครู โรงเรียนวัดยางช้าย
ครู โรงเรียนวัดคาหยาด
ครู โรงเรียนวัดโคกพุทรา(อดุลย์ราษฎร์บารุง)
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ชื่อ - สกุล
นางสาวจินดาพร ทัศกุลณี
นางไพรัช คชวงษ์
นางวิจิตรา พุ่มสุวรรณ์
นางศิริรัก หลาบขาว
นางนงลักษณ์ ดิษพงศ์
นางจินตนา ทนงศักดิ์วิเศษ
นายนิคม มานะดี
นางอัมพร บาเพ็ญ
นางดวงใจ กานต์กัมพล
นายวินิจ โพธิ์ศรีนาค
นางสาวสมพร จันทร์โพธิ์
นางสิริกร พุ่มขุน
นางดวงใจ งามปลอด
นายประจิน เทียนเทศ
นางสาเนียง คาแก้ว
นางวรรณา มาลัยวงศ์
นางสาวกฤษณา บุญสม
นายวันชัย สกุลพันธุ์
นางสมศรี กลสรร
นางบุญส่ง บุญรอต
นางรติกร ธูปประสม
นางมันทะณี วิเศษสุข
นายธนิต หวายล้า
นายอรรถเดช เดชฟุ้ง
นางพิกุล แสงวิภาสนภาพร
นางคณิตถึง พัตตาสิงห์
นางเรวดี เขียวชะอุ่ม
นางสุนันทา แดงนาวงษ์
นางธนพร จันทรโคตร
นายไพบูลย์ น้อยศรี
นางอานวย ชูช่าง
นางวรรณา ตรีธนะ
นางวรรณี รักชะนะงาม
นางวาสนา ปัญญาบุญนิยม
นางณปภัช พันธุ์เจริญ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดทางพระ
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฎ์)
ครู โรงเรียนวัดวันอุทิศ (สิริกมลฉ่าราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดบางจักร (แพสิริประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดคลองพูล (บุญส่งอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนวัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดห้วยโรง (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 160)
ครู โรงเรียนวัดห้วยโรง (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 160)
ครู โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)
ครู โรงเรียนวัดหลักแก้ว
ครู โรงเรียนวัดหลักแก้ว
ครู โรงเรียนวัดลานช้าง (รัตนราษฎร์รังสรรค์)
ครู โรงเรียนวัดสิทธาราม
ครู โรงเรียนวัดสามโก้
ครู โรงเรียนวัดสามโก้
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านลาสนุ่น
ครู โรงเรียนบ้านหนองถ้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองถ้า
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์)
ครู โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
ครู โรงเรียนวัดบ้านแก
ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา
ครู โรงเรียนวัดยาง
ครู โรงเรียนวัดยาง
ครู โรงเรียนวัดยาง
ครู โรงเรียนประสิทธิวิทยา ฯ
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางธนพร วรรณคาม
ครู โรงเรียนวัดวังน้าเย็น
นายผจญ คงบุรี
ครู โรงเรียนวัดวังน้าเย็น
นายปกครอง หาญเชิงชัย
ครู โรงเรียนวัดหมื่นเกลา
นางสอาด พ่วงทอง
ครู โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
นางสมใจ นวลสนิท
ครู โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)
นางสายทอง เข็มทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
นางประพิณ เงินมาก
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
นางมยุรี สาคร
ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทยาภูม)ิ
นางนุศรา เนตรศักดิ์ชัย
ครู โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
นางสาววันเพ็ญ ชูเอี่ยม
ครู โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน (ประชารัฐรังสรรค์)
นางสมนึก พุทธพงษ์
ครู โรงเรียนวัดหนองกร่าง
นางสุมารี ตันประดังสิงห์
ครู โรงเรียนวัดทองเลื่อน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญ
นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายชุมพร ไชยงาม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางฟ้าหยาด พรหมกาล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางนิภาพร ไพรสณฑ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางสาวสุนันทา จารุจิตร
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นางลาพูล วังทอง
ศึกษานิเทศก์
นายอุทาน มรกตเขียว
ผู้อานวยการโรงเรียนนาห้วยยางสองคอน
นายครรชิตภณ โพธิพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
นายเชี่ยวชาญ พิกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี
นางพรรณธิรา ได้พึ่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนคามะเบื่อแสงเพชร
นายสมาน แสงวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม
นายตระกูล พระสุรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาสร้างบ่อ
นายจานงค์ แสนทวีสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีดา
นายสุข ลาภารัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสามัคคี
นายออด บุญพุฒ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา
นายวิเชียร มาระวงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ
นายไชโย ภูริวัฒน์ภากร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่
นายอาคา กาเผือกงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคันสูง
นายเสนอ งามวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนตชด.บ้านหนองมะแซว
ว่าที่ร้อยตรีอัมพร ธุมาสิงห์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ
นายชาญชัย จันทร์โทวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนแคน
นายเพทาย มูลธิสาร
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ชื่อ - สกุล
นายสงวน สุรเกษ
นางธีรกานต์ ธรรมสาร
นางฐิติมณกาญจน์ ปานะดิษฐ์
นางนิตยา ธรรมลี
นางเพ็ญศิริ ทัศบุตร
นางพนอนิตย์ กาญจนกัณห์
นางวนิดา เพชรโปรี
นายณรงค์ ศิริอานาจ
นางมนัส อุปนิสากร
นางพิกุล วุฒิเสลา
นางนงเยาว์ ปทุมราษฎร์
นางวันนิภา พงษ์พันธ์
นายจิรวัฒน์ กุลสุขภาค
นางผลารัตน์ วิชิตพันธ์
นางศศิประภา โถบารุง
นางภราดา วิริยะพันธ์
นางธนภร อานาจเจริญพร
นางสาเนียง ถามะพันธ์
นางละเอียด งามเถื่อน
นายสานิตย์ กาตีวงศ์
นายวิโรจน์ สุวรรณไตร
นายธนราช ไชยสิทธิ์
นางรุ่งรัตน์ จักรชัย
นางกนกกร สามารถ
นางมาลี สุขกันต์
นางสาวบุญแต่ง บุญจริง
นางรัตนาพร โคตรเจริญ
นางวนิดา กาทอง
นางอารียา สุทธิประภา
นางวรรณทณี ครองบุญ
นางทิพย์สุดา สุนันทิพย์
นางแขไข ชัยวงศ์
นางสาวเจียงคา มุลจันดา
นางอมรรัตน์ ทาเลดี
นางบุญน้อม กลมพันธ์

ตำแหน่ง - สังกัด
รองผู้อานวยการโรงเรียนนาแต้โคกสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านกุดสิม
ครู โรงเรียนบ้านกุดสิม
ครู โรงเรียนบ่อบุโปโล
ครู โรงเรียนอนุบาลอานาจเจริญ
ครู โรงเรียนอนุบาลอานาจเจริญ
ครู โรงเรียนอนุบาลอานาจเจริญ
ครู โรงเรียนอนุบาลอานาจเจริญ
ครู โรงเรียนอนุบาลอานาจเจริญ
ครู โรงเรียนมิ่งมงคล
ครู โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ
ครู โรงเรียนนาผือโคกกอก
ครู โรงเรียนนาผือโคกกอก
ครู โรงเรียนบ้านคึมใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านคึมใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านเชือก
ครู โรงเรียนบ้านกุดน้ากิน
ครู โรงเรียนพัฒนาสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านไก่คา
ครู โรงเรียนเมืองอานาจเจริญ
ครู โรงเรียนเมืองอานาจเจริญ
ครู โรงเรียนเมืองอานาจเจริญ
ครู โรงเรียนเมืองอานาจเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวน
ครู โรงเรียนโสกโดนคาไหลคาเตย
ครู โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน
ครู โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย
ครู โรงเรียนบ้านเชือก
ครู โรงเรียนบ้านนาหมอม้า
ครู โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านโนนดู่ อ.เมือง
ครู โรงเรียนบ้านคากลางคาสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.เมือง
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
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ชื่อ - สกุล
นางประยงค์ เหมือนเหลา
นางไพรวัลย์ ธวัชกุล
นางอัจฉรา มังคราช
นายสุริยา ทัศบุตร
นางไพรศรี วันทาพงษ์
นายนเรศ นรารักษ์
นางทองเหลือง คาผาลา
นางอมรา กมลรัตน์
นางอมร สิงห์สุข
นางนิลุบล เจริญรัตน์
นายธงไชย หินทอง
นายสมหวัง สินชู
นางศิริพร สิงห์ชู
นางนงเยาว์ สิงห์แก้ว
นายสาเริง ถามะพันธ์
นางวิไลพร เรืองบุตร
นายนิยม ชินแสง
นายจันทกรานต์ บุญโสม
นางวิไลวรรณ นวลผิว
นางอรศรี รักษาศรี
นางมนทิยา เหล่าสนธิ์
นายไตรภพ กลางบุญมา
นายฉัตรชัย เชื้อกุลา
นายเปรียญ ถาพร
นางสรินยา วงศ์ปัดสา
นายสุวรรณ สาวันดี
นายสุนทร พลอยพันธ์
นางสมสมัย อัญฤาชัย
นายไพรี ทัศบุตร
นางหทัยรัตน์ อรอินทร์
นางเตือนจิต จันทรเสนา
นางณัฐวิกา เข็มพันธ์
นางดวงตา พระสุมี
นางละมัยพร คัทนศรี
นางรังสี ขัมภะกิจ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
ครู โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์
ครู โรงเรียนนาแต้โคกสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านโนนดู่
ครู โรงเรียนบ้านคามะโค้งหนองแฝก
ครู โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ
ครู โรงเรียนบ้านบาก
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านน้าปลีก
ครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านกุดน้ากิน
ครู โรงเรียนคาปอแก้วคาไหล
ครู โรงเรียนบ้านไก่คา
ครู โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านนาคาสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านคากลางคาสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านนาคา
ครู โรงเรียนบ้านโคกก่ง
ครู โรงเรียนบ้านนาสีดา
ครู โรงเรียนบ้านคันสูง
ครู โรงเรียนบ้านคาแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านคาแก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลชานุมาน
ครู โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว
ครู โรงเรียนบ้านหินขัน
ครู โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านนาสีดา
ครู โรงเรียนบ้านคาเดือย
ครู โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก
ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ อ.เสนางคนิคม
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง

506
ที่
ชื่อ - สกุล
93 นางสมจิต พิมพ์โพธิ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก

94 นายณรงค์ ชมพูพาทย์

ครู โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง

95 นายประสงค์ คูณมา

ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ

96 นางไพบูลย์ บุญโสภา

ครู โรงเรียนบ้านคึมข่า

97 นางนิกร อุทธา

ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา

98 นางกานดา หิรัญนุเคราะห์

ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา

99 นายปิยศักดิ์ บุญมาศ

ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา

100 นายไพบูลย์ กลยนีย์

ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา

101 นางสาวไพบูลย์ ติณะรัตน์

ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา

102 นายปรีชา มารุตะพันธ์

ครู โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)

103 นางปิยาภรณ์ มารุตะพันธ์

ครู โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

104 นางทิพย์ปภาดา เต็มพร้อม

ครู โรงเรียนม่วงโป้หนองน้าขุ่น

105 นายพงศ์ชาติ ช่างดา

ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม อ.ปทุมราชวงศา

106 นางยุพิน โคตรขาว

ครู โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

107 นายวิเนตร โพธิ

ครู โรงเรียนบ้านสว่างใต้

108 นายชาญชัย สารสมัคร

ครู โรงเรียนบ้านคาย่านาง

109 นางสังเวียน ผิวเผือก

ครู โรงเรียนบ้านชูชาติ

110 นางสาวนันทา ทาทอง

ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ อ.ปทุมราชวงศา

111 นางปิ่นเพชร พิมพารัตน์

ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม

112 นางพิสมัย แก่นสาร์

ครู โรงเรียนบ้านลือนาคา

113 นางระวิวรรณ ภารราช

ครู โรงเรียนบ้านสว่างใต้

114 นางสุดสวาท โล่ห์คา

ครู โรงเรียนบ้านลือนาคา

115 นายทรงศักดิ์ วัณฎ์สุรกานต์

ครู โรงเรียนบ้านตาด

116 นายเยี่ยมยง ติณนรเศรษฐ์

ครู โรงเรียนบ้านหนองสะโน

117 นายวิชัย จาปาโท

ครู โรงเรียนบ้านเป้า

118 นายสุรชาติ สมควร

ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ

119 นายบุญชู ปฏิโชติ

ครู โรงเรียนบ้านหนองแก้ว

120 นายรักประชา ธิศาเวช

ครู โรงเรียนบ้านหนองแคน

121 นายดารง วามะลุน

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคาพระ

122 นายอุดร ธรรมวงค์

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคาพระ

123 นางราตรี บุญทา

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคาพระ

124 นางสุนียา มหาชาติ

ครู โรงเรียนบ้านท่ายางชุม

125 นายสุกรี ลุนสิน

ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.หัวตะพาน

126 นางสะอาด มีศิริ

ครู โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
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ชื่อ - สกุล
127 นายสมหมาย งามแสง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

128 นางภิรมย์พร สินเติม

ครู โรงเรียนบ้านหัวตะพาน

129 นางไพรวัลย์ มีธรรม

ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย

130 นางสายสนิท ขันธะรี

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่

131 นายชนัศชัย แสงย้อย

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่

132 นายพีระศักดิ์ ธรรมรักษ์

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่

133 นางทองใบ วิริยะพันธ์

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่

134 นายวิจิตร แสนทวีสุข

ครู โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา

135 นางอัมพร สุวรรณพันธ์

ครู โรงเรียนบ้านโนนเมือง

136 นางซ่อนกลิ่น บุตรวัง

ครู โรงเรียนบ้านโนนแคน

137 นางราตรี สอนหลุย

ครู โรงเรียนบ้านโนนแคน

138 นางดวงใจ อินทร์หา

ครู โรงเรียนบ้านโนนแคน

139 นางจีรวรรณ์ สมควร

ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ

140 นางอรัญญา สมบูรณ์

ครู โรงเรียนบ้านคาข่า

141 นางวิจิตร วุฒสังข์

ครู โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

142 นางสายสมร บุษย์จันทร์

ครู โรงเรียนบ้านโพนขวาว

143 นางพงษ์ลดา นรารักษ์

ครู โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ

144 นายช้วน รักสมบัติ

ครู โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว

145 นางวิสัย กัลยา

ครู โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)

146 นายวีระศักดิ์ พลที

ครู โรงเรียนบ้านนายูง

147 นางสายทอง เจริญบุญ

ครู โรงเรียนบ้านนายูง

148 นายจาเนียร เผ่าผม

ครู โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี

149 นายสุรินทร์ หงษ์คา

ครู โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี

150 นางศักดิ์ศรี กีฬา

ครู โรงเรียนบ้านตาแย(ประชาสงเคราะห์)

151 นางวิชญานันท์ อุปนันต์

ครู โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)

152 นางไพลิน ผาใหญ่

ครู โรงเรียนบ้านจานลาน

153 นางศิริพร เปรมทา

ครู โรงเรียนบ้านไร่ขี

154 นางอุไรรักษ์ ป้องสีดา

ครู โรงเรียนบ้านไร่ขี

155 นางรัชนี สามัคคี

ครู โรงเรียนบ้านแยหนองแคน

156 นายบุญส่ง เหนือโชติ

ครู โรงเรียนบ้านน้าท่วม

157 นายประสงค์ ลีล้อม

ครู โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า

158 นายนริศ นรารักษ์

ครู โรงเรียนประชาสามัคคี

159 นายสุนทร วิชาธรณ์

ครู โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง

160 นายสุนทร โคตะวัน

ครู โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
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ชื่อ - สกุล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

นายบุญคุ้ม พิเภก
นายอุใด ศรีทุมมา
นางทิพยวรรณ แพงบุปผา
นายนเรศ อรดี
นายสาธิต จันทร์ดวง
นายเรืองฤทธิ์ ภูมิมะลา
นายปรีชา วิเศษชัย
นายสาราญ วรรณกุล
นายสังวาลย์ สระศรี
นายกุศล บุตรธนู
นายพิบูลย์พันธ สาทอง
นายวัฒนา ช่วยแสง
นายพนมรักษ์ หาญกล้า
นายไชยโย เกาะแก้ว
นายพลพล ชื่นธงชัย
นายชาญชัย สุ่มมาตย์
นายไพบูลย์ หว่างเค็ง
นายสมควร โพธิ์ทิพย์
นายเผด็จ ปณะราช
นางจันทกานต์ สวัสดี
นางแสงสุรีย์ ศรีชาลี
นางยุวดี นิลพัฒน์
นางณัฐวลัย แก้วพินิจ
นายสุเพียร เพิ่มพูล
นางสายยนต์ กอผจญ
นางดรุณี จันทน์ต้น
นางยุภาพร กาญจนเตมีย์
นางศรีพร ลีชน
นางนัฐนันท์ พูนสวัสดิ์
นางประคองจิต อรรคศรีวร
นางจินตนา แจ่มวุฒิปรีชา
นางปราณี รัตนพล
นายดวงใจ ผาบจันดา
นายสุบรรณ ประวันโน

ตำแหน่ง - สังกัด

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจาปา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนอุดม (เนยอุปถัมภ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสาราญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนหวาย
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาน้าชุ่ม
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหมากหญ้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองตูม
ครู โรงเรียนบ้านหนองตูม
ครู โรงเรียนบ้านคากลิ้ง
ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
ครู โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก
ครู โรงเรียนบ้านเลื่อม
ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านดงอุดม
ครู โรงเรียนบ้านตาด
ครู โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ
ครู โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ
ครู โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ชื่อ - สกุล
นางชิดาวัลย์ ศรีกงพาน
นางสุวภา แก้วดวงจันทร์
นางพรพรรณ สนสายสิงห์
นางอรชร จันดาเบ้า
นางจารุพรรณ โพธิดอกไม้
นายบุญเหลือ พากุล
นางวิลาวัณย์ พิมพ์สักกะ
นางสกุณา บัวแก้ว
นางทิพกฤตา จันทโสภณ
นางนันทา ทาศิริ
นางนงคราญ จาปาชนม์
นายทวีป เพียงเกษ
นางบรรจง เพชรอาไพ
นายทรงศักดิ์ หาญชัย
นายวิเชียร แก้วบุญศรี
นางสรรพ์พร พิลาแก้ว
นางศุภญามนต์ อัครพรอดิพัท
นางสุนิสา ธรรมโกลัง
นางสุกัญญา เพ็ชรโก
นางสุพัตรา ภาคกุหลาบ
นางเกษม พรมชมชา
นางวิมลนันท์ เนื่องโคตะกาชัย
นายไพรัช ประดิษฐ์ด้วง
นางสุพรรณี ผิวเหลือง
นางพวงเพชร วรรณรัตน์
นางราพึง สุธรรมมา
นางอวยพร คงนิล
นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์
นายชัยรัตน์ สินล้าน
นางอารีสุข สุขสบาย
นางประภาศิริ ไชยพลงาม
นางอรทัย แก้ววงษ์
นางประภาภรณ์ พรมสอน
นางสุภาพ บิกซ์เลอร์
นางสกุล ชวาลบัวทอง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
ครู โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
ครู โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่า
ครู โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่า
ครู โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่า
ครู โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน
ครู โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
ครู โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
ครู โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
ครู โรงเรียนบ้านเชียงพิณ
ครู โรงเรียนบ้านเชียงพิณ
ครู โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข
ครู โรงเรียนบ้านโคกลาด
ครู โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง
ครู โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92(ชุมชนนาข่า)
ครู โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
ครู โรงเรียนบ้านนาคาหลวง
ครู โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง
ครู โรงเรียนบ้านเม่น
ครู โรงเรียนบ้านขาว
ครู โรงเรียนบ้านดู่
ครู โรงเรียนหนองสาโรงวิทยา
ครู โรงเรียนหนองสาโรงวิทยา
ครู โรงเรียนหนองสาโรงวิทยา
ครู โรงเรียนหนองสาโรงวิทยา
ครู โรงเรียนหนองสาโรงวิทยา
ครู โรงเรียนหนองสาโรงวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านเชียงพัง
ครู โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา

510
ที่
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุภิญญา สุภากรณ์
นางสุชะฎา เกณฑ์เมือง
นายเสรี นิลผาย
นายคาเคลื่อน พิมพ์ศรี
นางเมธาระวีย์ ลาดคูบอน
นางคาเปลี่ยน ชานาญชาติ
นางสายธาร แก้วอนุ
นางวิไลวรรณ โยธาฤทธิ์
นางปาณิสรา ศรีภูมั่น
นางสุวคนธ์ ศรีวิไล
นางเมธินี พละพงษ์
นางสุพิณทิพย์ ใจบุญ
นางสุวลี บัวทอง
นางเครือวัลย์ นามปราศัย
นางประหยัด บุ้งทอง
นางศิริรัตน์ กันหาชิน
นางกรองทอง มนตรี
นายสมเกียรติ นามโคตร
นางอรุณศรี หมู่หาญ
นางพัชรา ไตรเสนีย์
นางอัญมณี ทองดี
นางประมวล ใคร่นุ่นกา
นางสมปรารถนา บุญปก
นางอมร ตรีวรเวทย์
นางณิชชยาภรณ์ สมฤแสง
นางนงนาฏ อินสว่าง
นางดอกไม้ บัวคาภู
นางสาวรัชนี ทวีเชาว์รุ่งเรือง
นางกฤษฏิญา เฉลยพิตร
นางพัทธวรรณ เกิดสมนึก
นางสาวพรรณี จันทร์ห้างหว้า
นางนาฎนภางค์ พิลานนท์
นางสุมาลี ใจดี
นางอัญชณา สิทธิภาณุนันท์
นางรสสุคนธ์ มุลาลี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
ครู โรงเรียนบ้านนาทาม
ครู โรงเรียนชุมชนโนนสูง
ครู โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
ครู โรงเรียนบ้านข้าวสาร
ครู โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
ครู โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
ครู โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน
ครู โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน
ครู โรงเรียนบ้านหนองนาคา
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่
ครู โรงเรียนบ้านหนองแก
ครู โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คา
ครู โรงเรียนบ้านโก่ย
ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน
ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน
ครู โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง
ครู โรงเรียนบ้านจาปา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว

511
ที่
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

ชื่อ - สกุล
นางมณีวรรณ อรดี
นางณัฏฐ์ฎาพร แสงสุวรรณ
นางสาวสิวลี ชูประสิทธิ์
นางพรพรรณ วรธงไชย
นางนิทรา ช่อสูงเนิน
นางเพลินพิศ ดุลแสง
นางชลลดา พันธุ์พรม
นางสาวทัศนีย์ บริรัตน์ฤทธิ์
นางกาญจนา รัตนวงศ์
นางอาไพ กลิ่นไทย
นางสาวทัศนีย์ พันธ์โยธาชาติ
นางยุภาภรณ์ วรรณกุล
นางถิริยา เป้งคาภา
นางวิชชุดา ศิริเขตร์
นางไพจิตร บุญเสริม
นางสาริกา สระแก้ว
นางสมกุล ลาภไธสง
นางยุพา เนื่องบุรีรัมย์
นายเชษฐา คามะเชียงพิณ
นางราไพ ดีแสน
นางธิดาเทพ พันธ์ประสิทธิ์
นางจรัสลักษณ์ ภรณัฐวัฒน์
นายสุกมล เพ็ญสวัสดิ์
นางพิสมัย ขุนลึก
นางปริชาติ ปังคะบุตร
นางอุบล บุญสวัสดิ์
นายอุทัย เรืองเพ็ญ
นายรัตนพงศ์ บุญเกตุ
นางวิจิตร ชานาญเอื้อ
นางโชติกา ดาวแก้ว
นายบุญสนอง อุไร
นางสาวสุพัตรา ประกอบพานิช
นางสมพร สีมืด
นายจันทร์ศรี สุวรรณวิชัย
นายศรีศักดิ์ ศรีประภา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านแม่นนท์
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองหลอด
ครู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
ครู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
ครู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
ครู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวล
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ครู โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ
ครู โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้
ครู โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านยามกาโนนคา
ครู โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
ครู โรงเรียนสุมเส้าวิทยา

512
ที่
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

ชื่อ - สกุล
นายสงกรานต์ ชานิยันต์
นางทองม้วน ศรีรักษา
นางเพ็ญณี สร้างคา
นางรัตนาภรณ์ แก้วแก่น
นางปนัดดา สมบูรณ์
นายสมาน รู้ยิ่ง
นางประเพียร ใจบุญ
นายอานาจ ชานาญกิจ
นายเฉลิม บัวชัย
นายสุรสิทธิ์ อาจหาญ
นายไกรลาศ ทองทวี
นางสมบูรณ์ วรรณใส
นายพลศักดิ์ เหมือนจันทร์
นายวริทธิ์พล ศรีประเสริฐ
นายปัญญา ศรีรักษา
นายวันชัย ศรีไตรรัตน์
นางกุหลาบ ภูริศรี
นางวาสนา โสดาวิชิต
นายพงษ์ศักดิ์ เรณะสุระ
นายไพบูลย์ จันทร์โฮม
นายอนันต์ ยาตาล
นางสุกัญญา สระแก้ว
นางเรืองศรี หว้านเครือ
นายคาแสน สีผักผ่อง
นายสงกรานต์ ศรีวาท
นายสุรศักดิ์ บัวพรหมมี
นางอรุณ อามาตมุลตรี
นางประนิตย์ วรผาบ
นายอภิศักดิ์ มุสิกะวัน
นางธนพร สารสม
นางสาวช่อลดา เอี่ยมขันทอง
นางวันเพียร ทองอุบล
นางสุกัญญา ทองทัน
นางบุญชู วิริยะภาพ
นายอดุลย์เดช ศรีทอง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านดงปอ
ครู โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
ครู โรงเรียนดงยางวังโตนวิทยา
ครู โรงเรียนดงยางวังโตนวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
ครู โรงเรียนบ้านยางซอง
ครู โรงเรียนบ้านท่าหนาด
ครู โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน
ครู โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคา
ครู โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคา
ครู โรงเรียนบ้านดงใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านดอนข่าคาผักหนามประชาสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านดอนข่าคาผักหนามประชาสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง
ครู โรงเรียนบ้านนาพู่
ครู โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
ครู โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน
ครู โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว
ครู โรงเรียนบ้านหว้าน
ครู โรงเรียนบ้านหว้าน
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล
ครู โรงเรียนบ้านอูบมุง
ครู โรงเรียนบ้านโคกผักหอม
ครู โรงเรียนรัฐประชา 509
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
ครู โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
ครู โรงเรียนบ้านหมากหญ้า
ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว
ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน

513
ที่
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางเสาวภา พรชัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
นายวรพจน์ สิมลี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
นางปราณี เหลืองทอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
นายทองพูน ขันซ้าย
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
นางอนุลักษณ์ วงศ์ไชย
ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
นางพรรณพร ภูกองชัย
ครู โรงเรียนชุมชนหนองแสง
นายทองพูล บูระพา
ครู โรงเรียนชุมชนหนองแสง
นายอานวย ไชยสิทธิ์
ครู โรงเรียนชุมชนหนองแสง
นายจาเริญ ศรีกัลยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์
นางบานเย็น แสงจันทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม
นางกุลทรีย์ ศรีนาดี
ครู โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม
นางสนอง ประกอบบัว
ครู โรงเรียนบ้านดงผักเทียม
นางสาวปราณี แท่นหิน
ครู โรงเรียนบ้านเชียงดา
นายดวงใจ โพธิ์บาย
ครู โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม
นางจงกลนี รักษ์วิจิตร
ครู โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม
นางอารมณ์ พวงระย้า
ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า (สันติราษฎร์พิทยาคม)
นางวิไลทอง ดงชมภู
ครู โรงเรียนบ้านนาสะอาด
นายสมปอง ต้นยวด
ครู โรงเรียนบ้านยวด
นายแน่น บริบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านหินโงม
นายสงบ ชาอามาตย์
ครู โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ
นางปิยะนาถ ดวงภักดี
ครู โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา
นางสาวจินดา ชาติโสม
ครู โรงเรียนบ้านนาน้าชุ่ม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2
นายชุมพล พ่อลิละ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นายพิชยานนท์ ไพโรจน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
นายสมสมัย ฤทธิ์มหา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย
นางสาวจรรยา รักประยูร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าหนองเทา
นายแสนศรี ผัดเชตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
นายเวศน์ แก้วมหาวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาฝาย
นายสมควร เสนาภักดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาม่วง
นายบัวลอย คลองสนั่น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสา
นายอิทธิพล ลงคลัง
ผู้อานวยการโรงเรียนอุ่มจาน
นางจริยา นามแสง
ครู โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
นายมานิตย์ มหิมา
ครู โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
นายสารอง ฮองอุ้น
ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อ - สกุล
นางหนูกูล ชัยคาภา
นางพรรณี นาราษฎร์
นางสุขาวดี จันทร์เทาว์
นางรัชนีกร กุมพล
นางรุจี บุตตะโยธี
นายสันทัด บุตตะโยธี
นางภณิตา จันทรากุลนนท์
นางธนิยา กางบุญเรือง
นางเกษมณี ขวามา
นางหนูเล็ก แสนนางชน
นางจุไรรัตน์ สอนคาดี
นางจิรพร สุขรมย์
นางวาสนา ทองประเสริฐ
นางมารศรี บุษดี
นายสุเทพ กิติราช
นางอรสา ภูครองหิน
นางพิสมัย โคตรสุโน
นางวนิดา อุ่นทะยา
นายเดชา ศรีโบราณ
นางพรพิชา เมนซินเกส
นางจุไรรัตน์ บุญทองอ่อน
นางอรุณศรี แก้วพิลึก
นางจารุวรรณ หล่อศิลาทอง
นายประยุทธศิลป์ กุมพล
นางพรพิมล ห่มสิงห์
นางพิศมัย หุ่นศิริ
นางจุมมณี ศรีบรรพต
นางลาดวน ทองเฟื้อง
นายพิเชษฐ์ ขันธ์สาลี
นางวงเดือน ปุราเต
นางรัตนา ภักดีพันดอน
นางมะลิสา แก้วเกิดมี
นางภคพร กรแก้ว
นางสาวพรทิพย์ จันทรทิพย์
นางเบญจมาศ โพธิดอกไม้

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ
ครู โรงเรียนบ้านโนนมะข่า
ครู โรงเรียนบ้านปะโค
ครู โรงเรียนบ้านปะโค
ครู โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ
ครู โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ
ครู โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ
ครู โรงเรียนบ้านโคกศรีสาราญวังหน้าผา
ครู โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง
ครู โรงเรียนบ้านเชียงแหว
ครู โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
ครู โรงเรียนบ้านเดียม
ครู โรงเรียนบ้านเดียม
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง
ครู โรงเรียนบ้านเมืองพรึก
ครู โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
ครู โรงเรียนบ้านดอนเงิน
ครู โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา
ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคา
ครู โรงเรียนบ้านนาแบก
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฏร์บารุง"
ครู โรงเรียนบ้านโนนจาปา
ครู โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี
ครู โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี
ครู โรงเรียนบ้านกงพาน
ครู โรงเรียนบ้านกงพาน
ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม
ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม
ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม
ครู โรงเรียนบ้านวาปี
ครู โรงเรียนบ้านดงแคน
ครู โรงเรียนบ้านดงแคน
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ชื่อ - สกุล
นางมยุรี ทิวาพัฒน์
นางอัญชัญ ทองทิพย์
นางศริญญา พระยาลอ
นางณฤทัย จันทร์โสภา
นางจินต์จุฑา ธาตุไพบูลย์
นางฉวีวรรณ หัตถประนิตย์
นายนพดล ชัยสิทธิ์
นางสมใจ พรหมจารีย์
นางสมคิด ไชยดี
นางวันทนีย์ ตาระบัติ
นายพรชัย ขันติญานุวัฒน์
นายไชยวัน แพะขุนทศ
นางมุกดา แก้วศิริ
นางเพ็ญพร แก้วกาหลง
นางปิยวรรณ แสนเกษม
นางวาสนา คาบุดดา
นายดวง วรรณกุล
นายเรืองเดช ถาวาปี
นายอารี ลาภาอุตร
นางกชพร ศรีแดงน้อย
นายธนยง ศรีแดงน้อย
นางสาวจินดา ชาภูวงศ์
นางสมลักษณ์ อรรถวิภานนท์
นางชญาภา ทนุบารุงศิลป์
นางสาวกุหลาบ โพธิจักร
นางเหลาคา เชาวรัตน์
นางพัชรินทร์ การไร่
นางนิลพร ลุนสะแกวงษ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านท่าเปลือย
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
ครู โรงเรียนบ้านนายูง
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว
ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง
ครู โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ
ครู โรงเรียนบ้านโปร่ง
ครู โรงเรียนบ้านป่าหวาย
ครู โรงเรียนบ้านป่าหวาย
ครู โรงเรียนคากุงประชานุกูล
ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านหนองท่มคาเจริญ
ครู โรงเรียนชุมชนจาปี
ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง
ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโนนสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคา
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสาราญ
ครู โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า
ครู โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า

76 นางบัวพา บุญเถิง

ครู โรงเรียนบ้านทมนางาม

77 นางวรรณี ต้นโนนเชียง

ครู โรงเรียนบ้านทมนางาม

78 นายจรัล โคตรศรีวงษ์

ครู โรงเรียนบ้านหาดสถาพร

79 นายอิสสระ นาคะประเวศน์

ครู โรงเรียนบ้านม่วงดง

80 นางเข็มเพชร สิงห์มี

ครู โรงเรียนบ้านนาเหล่า

81 นางสุภาวรรณ นาสุย

ครู โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์

82 นางสมพร จันทร์ฤาชัย

ครู โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์

516
ที่
ชื่อ - สกุล
83 นายโจม แผนบุตร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์

84 นายอรรถพล ไพศาล

ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

85 นางบุญถม เหล็กกล้า

ครู โรงเรียนบ้านคาโคกสูง

86 นางสุนันท์ ไกรวาสังข์

ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ

87 นางมะลิ ศรีโลห้อ

ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ

88 นายสนิท ศรีโลห้อ

ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ

89 นางประไพพรรณ ผัดเชตร

ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ

90 นายอธิปไตย ด่างตาดทอง

ครู โรงเรียนหาญใจพิทยาคม

91 นายชัยพร แฝงจันทร์

ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า

92 นางสุรศรี บุญหล้า

ครู โรงเรียนผาสุกประชานุกูล

93 นายสงวน ดลรัศมี

ครู โรงเรียนผาสุกประชานุกูล

94 นายชัชวาล ศรีหริ่ง

ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง

95 นายคาพร ปากเมย

ครู โรงเรียนบ้านทับกุงประชานุกูล

96 นางอนงลักษณ์ มุณีรัตนากร

ครู โรงเรียนบ้านทับกุงประชานุกูล

97 นางทองสุข จันทร์แซม

ครู โรงเรียนบ้านแสงสว่าง

98 นางวัชรี สุริยะ

ครู โรงเรียนบ้านแสงสว่าง

99 นางรัชนี ศิริมนตรี

ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง

100 นายธนวิน อังคะฮาด

ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง

101 นายภานุรักษ์ ชัยสงค์

ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง

102 นายธรรม กรแก้วกุล

ครู โรงเรียนบ้านนาฝาย

103 นางศิริวรรณ น่าชม

ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง

104 นางกัญญาวัลย์ พิริยะ

ครู โรงเรียนบ้านเมืองปัง

105 นายวีระพงษ์ ภูวนาถ

ครู โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล

106 นางสิมลี ศรีจุลฮาต

ครู โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

107 นางแสงจันทร์ หาญกล้า

ครู โรงเรียนบ้านนาม่วง

108 นางนิตยา จิตรเอื้อ
ครู โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 3
1 นายนิคม ผิวนวล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 นายศรศิลป์ คาลือไชย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
3 นายอุดม สีจันเพรียว
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
4 นายอานวย ศรีสุนาครัว
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีขวัญเมือง
5 นายพนมชัย นันทะศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาจาน
6 นายศิริศักดิ์ โคตรแสวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตูม
7 นายเขื่อนวัฒน์ เขื่อนศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนธาตุดอนตูม
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8
9
10
11
12
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14
15
16
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อ - สกุล
นายรังสิทธิ์ จับใจนาย
นายมณเฑียร วัจนสุนทร
นายทองทศ จันทร์สมคอย
นายวิญญู วิชาชัย
นายสุรชัย ภิรมย์เชย
นายสุรจิตร ขันธวิชัย
นายแสงทอง หอมสวาสดิ์
นายสมควร คาเมืองแพน
จ่าสิบเอกสุพิน ถูระวรณ์
นายสมปอง รัตนสิงห์
นายสมหวัง สุปัญญาบุตร
นางสมบูรณ์ ศรีบัวลา
นางประมวล พิมพ์ศรี
นายวิรัตน์ สาระกูล
นางวงเดือน ถาระโท
นางมะลิวัลย์ เพ็งคาปั้ง
นางลมัยศรี บุญอภัย

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงแสนสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาคาพรสันติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงวังพัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญมีศรีสว่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองนกทา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ครู โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี
ครู โรงเรียนชุมชนสะงวย
ครู โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ
ครู โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ

นางกรกนก โซ่สายคา
นางมาลัย ศรีสุนทร
นางปราณี ฉวีเวช
นายสมใจ แก่นนาคา
นางวีณา มณีพรรณ
นายสารอง วิชาชัย
นายอาทิตย์ มุกดาม่วง
นายเจียมรัตน์ เรืองเจริญ
นายดาวคะนอง เหลืองอร่าม
นางประคอง รักษานวล
นางจุฑามาศ ศรีทุมมา
นางสิริประภา ดงสันนิวาส
นายสุดสาคร เรไร
นางบุญชู สุเมผา
นางกรทิวา พิบูลย์ศิริกุล
นายนิพนธ์ ศรีพระจันทร์
นายโกวิทย์ บุญเพ็ง
นางศุภลักษณ์ ทิโส

ครู โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านขาวัว
ครู โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง
ครู โรงเรียนธาตุน้อยก่อสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล
ครู โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย
ครู โรงเรียนบ้านหงษาวดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย
ครู โรงเรียนบ้านหนองหลัก
ครู โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
ครู โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
ครู โรงเรียนหนองแวงวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม
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ชื่อ - สกุล
นางเพ็ญแข พิทักษ์
นางสมร หอมสวาสดิ์
นายอุทัย สาโส
นายประเวช ประกิระสา
นายผดุง สุขเกษม
นางปราณี พูลสระคู
นางรวงทอง นรินทร์
นายนพดล นรินทร์
นายอรุณ วรชินา
นางบานเย็น แสวงผล
นางนาตยา ธนะภูมิชัย
นายสมคิด หากันได้
นางบุษบา พรหมเครือ
นางจรรยา หน่องพงษ์
นายสาคร บุญสิทธิ์
นางเกษมศรี ลาแพงศรี
นางจิตนิภา ขันธวิชัย
นางภูริตา ธนาโชติวัฒน์
นางนิตยา ยศคาลือ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านนายม
ครู โรงเรียนชุมชนวังทอง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่ง
ครู โรงเรียนบ้านนาอุดม
ครู โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย
ครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน
ครู โรงเรียนบ้านม่วงประชาบารุง
ครู โรงเรียนบ้านม่วงประชาบารุง
ครู โรงเรียนบ้านดงโพนยอ
ครู โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย
ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านตูม
ครู โรงเรียนบ้านนาทรายน้ารอด
ครู โรงเรียนบ้านปากดง
ครู โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย
ครู โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
ครู โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ

นางอนัญญา หิริโกกุล
นางอุมาพร อุ่นสมัย
นายสมจันทร์ ดงคา
นางสุนันท์ วันทองทักษ์
นางวรารัตน์ ศาสนสุพินธ์
นางพิสมัย ฤทธิ์มหา
นายสิมมา สานวนเลิศ
นางเครือวัลย์ ภูมิศรีแก้ว
นางติระนันท์ ราชธา
นายวัชศิลป์ วงศ์ปัญญา
นางอัมพร จันทรเสนา
นางสร้อยสุนีย์ จันอ่อน
นายนิคม ชาญฉลาด
นางดวงใจ ทูลแก้ว

ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ครู โรงเรียนชุมชนคาตานาหนองกุง
ครู โรงเรียนชุมชนคาตานาหนองกุง
ครู โรงเรียนชุมชนคาตานาหนองกุง
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคาสีดา
ครู โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา
ครู โรงเรียนบ้านโนนหอม
ครู โรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)
ครู โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน
ครู โรงเรียนบ้านซาป่ารัง
ครู โรงเรียนบ้านดอนม่วง

นางเตือนใจ นันทะศรี
นางกาญจนา เคนคาภา

ครู โรงเรียนบ้านถ่อนคาหวด
ครู โรงเรียนบ้านนาเยีย
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ชื่อ - สกุล
นางทิชา ไม้เจริญ
นางอภิญญา แก่นจักษ์
นางเรณู บุญใบ
นายชัยวัน มหาสงคราม
นายวัลลภ ฤทธิ์นายม
นายทองมา บุปผามาลัย
นายประจันทร์ บุญสอด
นางสุรินดา กิตติพระวงศ์
นางสาวจินตนา ชานันโท
นางวิภา จันทร์งาม
นายประณม ศรีภูวงศ์
นายประเสริฐ สุวรรณไตร
นายบุญช่วย สีสันทัด
นางเกษร กิคอม
นางศิริกุล ประการแก้ว
นางเตือนตา ศรีจันทร์
นางสวรรยา บิ๊กเนลล์
นางสุวิมล บู่ทองทะเล
นางสัชฌุมาตย์ ดุงศรีแก้ว

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านนาจาน
ครู โรงเรียนบ้านนาฮัง
ครู โรงเรียนบ้านนาฮัง
ครู โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง
ครู โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม
ครู โรงเรียนบ้านวังคางฮูง
ครู โรงเรียนบ้านศรีเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก
ครู โรงเรียนบ้านหนองแซง
ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสาราญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ครู โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
ครู โรงเรียนศรีขวัญเมือง
ครู โรงเรียนศรีขวัญเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง (วัดบูรพารามอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ

นางสุธาสินี ยาจามิ
นางเพ็ญนภา นิคมเขตต์
นางยามดี ศรีบัวอ่อน
นายสมเกียรติ ทองชน
นาย นพคุณ จันทรเสนา
นางอนุรีย์ แก้วดี
นางวัชรา แสนโคตร
นายลาพูน บูชาศรีวงศ์
นายนิยมศิลป์ นิตยาชิต
นางราตรี ดงสันนิวาส
นางสุนันทา จิตอามาตย์
นายมงคล เสโนฤทธิ์
นางปาริฉัตร นูนาเหนือ
นายพงษ์ศักดิ์ รักษ์ธรณี
นางสมจิตต์ บัวชาบาล
นายวีระ นิตยโรจน์

ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
ครู โรงเรียนร่มเกล้า 2
ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์
ครู โรงเรียนบ้านไทย
ครู โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคาผักกูด
ครู โรงเรียนบ้านโพนสูง
ครู โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
ครู โรงเรียนบ้านนามั่ง
ครู โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย
ครู โรงเรียนบ้านโนนหอม
ครู โรงเรียนบ้านคาอ้อ
ครู โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา
ครู โรงเรียนบ้านพังซ่อน
ครู โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย
ครู โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย
ครู โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์
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ชื่อ - สกุล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

นายปัญญา อินทะวงษา
นายคาพูน ศรีคราม
นายสิทธิโชติ ไชยสิทธิ์
นายอัมพนธ์ ประพันธ์
นายประมวล นิลรักษา
นายนาวา สุขรมย์
นายวิรัช บัวทา
นางลีรัตน์ ถาโคตร
นายเชาวฤทธิ์ ดีบุกคา
นายบุญรุ่ง ฉิมาภาคย์
นางราตรี จาปาเรือง
นางอานวย กาเนิดกาลึม
นายวิทยา อุชชิน
นางดวงเดือน ยศหนองทุ่ม
นายศิริชัย บุญพงษ์
นางสาววรรณี อินอุนโชติ
นางละไม ทองคา
นางพิสมัย ไชยวงษ์
นายการันต์ อินทะขีณี
นายสาราญ แก้วดวงดี
นางประภัสสร ประสิทธิ์
นางประทิพย์ ถินแดง
นางสุวรี เกรงขาม
นางกินรอน อ่อนเม็ก
นายไพรทูล ลิ้มไพโรจน์
นายบรรยง บุษบงก์
นางสายสวาท ชาวดอน
นายมนัส ทองทา
นายวิชิต ศิริแข็ง
นางชวัลลักษณ์ พิทักษ์เสียงใส
นางจาปี สาน้อย
นายสุนันต์ เนตรโสม
นางคากอง ชัยเสนา
นายดิเรก บุตรสาระ

ตำแหน่ง - สังกัด

ผู้อานวยการโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวคู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าทรง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาคา(ถิรธัมโมอุถัมภ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านท่าโสม
ครู โรงเรียนบ้านท่าโสม
ครู โรงเรียนน้าโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนน้าโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านนางัว
ครู โรงเรียนบ้านเจริญสุข
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
ครู โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ครู โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ครู โรงเรียนบ้านหายโศก
ครู โรงเรียนบ้านหายโศก
ครู โรงเรียนบ้านนาคา
ครู โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล
ครู โรงเรียนบ้านนาสี
ครู โรงเรียนโนนทองโนนหวาย
ครู โรงเรียนบ้านโนนดู่
ครู โรงเรียนบ้านนาเตย
ครู โรงเรียนบ้านนาไฮ
ครู โรงเรียนบ้านเม็ก
ครู โรงเรียนบ้านเม็ก
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
ครู โรงเรียนบ้านขัวล้อ
ครู โรงเรียนบ้านลาน
ครู โรงเรียนบ้านติ้ว
ครู โรงเรียนบ้านติ้ว
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ชื่อ - สกุล
นางศรีสมพันธ์ มีชัย
นายทองฤทธิ์ หัตถกร
นายกัณหา โคตรวงค์
นายณรงค์ ยิ่งคงดี
นางบุญมี ประสานชีพ
นายธนะชัย ปราบพาล
นายธัญญา ปราบพาล
นางศิริวรรณ กองทอง
นายมังกร ปราบพาล
นายพิรุณ ทบวัน
นางหนูลักษณ์ ศรีโคตร
นายปรีชา ศรีสุนะ
นายสุวิทย์ คลังสามผง
นายประสิทธิ์ ทุมชาลี
นางทองใบ กาสี
นางศรีเนียม วรรักษ์
นางโกมล ชัยธัมมาวุธ
นางพิมพ์จุฑา เกษแก้ว
นายสุรชัย นามโนรินทร์
นายเอนก ประชานันท์
นางสุวิมล อ่างแก้ว
นายสุรกานต์ นาล่อง
นางณิชกานต์ หาโคตร
นางสุภาภรณ์ ยมจินดา
นางประพันธ์ จันยุทา
นางกนกพร คงไพร
นางพิชญา นุ้ยห้วยแก้ว
นายสมพงษ์ ดีสูงเนิน
นายธวัชชัย หล้าเรืองแสง
นางรัติยา พิลาดี
นายศุภชัย ธรรมมูลตรี
นายธีรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นายวชิระ บุญโชติ
นางอุรักษ์ พันชัย
นายเชาว์ ไชยสีหา
นางไสว นิลรักษา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน
ครู โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านกาลึม
ครู โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
ครู โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
ครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
ครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
ครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
ครู โรงเรียนบ้านนางิ้ว
ครู โรงเรียนบ้านตาดน้าพุ
ครู โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา
ครู โรงเรียนยางโกนวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านขอนยูง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น
ครู โรงเรียนบ้านดงบัง
ครู โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง
ครู โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า
ครู โรงเรียนบ้านสร้างก่อ
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
ครู โรงเรียนบ้านนายูง
ครู โรงเรียนบ้านนายูง
ครู โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง
ครู โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ
ครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา

522
ที่

ชื่อ - สกุล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

นางอารีลัคน์ พัฒนะโภไคย
นางเกศินี บัวศรี
นายกนต์ธร เกิดบารุง
นางฐารินี นวลแหยม
นายวิษณุ แสงรัศมี
นายเจษฎา เจนวิทยาสากล
นายสุรพล ทานุพันธุ์
นายเทียนชัย ลิ้มสกุล
นายบุญชู นมเนย
นายปรีชา สิงห์อรุณ
นายเสวก มูลเขียน
นายสุนทร อ่อนวัง
นายอารัญญู แก้วอุดรศรี
นายอุดม รัตนสังข์
นายสมศักดิ์ สิริคุณาลัย
นางวาสนา ตาคม
นางวราภรณ์ มีศิริพันธ์
นางสิรินันท์ ศักดิ์ประเสริฐ
นางสาวสุทธินี วังวนสินธุ์
นางสาวสมนึก แก้วกุลศรี
นายนพพินันท์ อ่องอ้น
นางน้าค้าง คลังกรณ์
นางปราณี สาหร่าย
นางพิมพิดา มาปุ้ง
นางสาวชมพร หอมคาวะ
นางดารุณี นาคะพงษ์
นายวิรัติ น้อยหัวหาด
นางรันได แก้วคง
นางน้าฝน คล้ายกัน
นางยุพินศรี เทียมเพ็ง
นางวรรณิดา รุ่งทอง
นายประเทือง ช้างต่อ
นายกมล สาวสวัสดิ์ศรี
นางละมัย บทไธสง

ตำแหน่ง - สังกัด

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกองโค
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังกะพี(้ วิเชียรประชานุกูล)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองละวาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านงิ้วงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนโพ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฟากบึง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังดิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวหาด
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนประชาชนอุทิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงช้างดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแหลมทองสามัคคี
ครู โรงเรียนชายเขาวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
ครู โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
ครู โรงเรียนนานกกก
ครู โรงเรียนนานกกก
ครู โรงเรียนนาอินวิทยาคม
ครู โรงเรียนนาอินวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านคลองกล้วย
ครู โรงเรียนบ้านคลองละวาน
ครู โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา
ครู โรงเรียนบ้านงิ้วงาม
ครู โรงเรียนบ้านชาสอง
ครู โรงเรียนบ้านชาสอง
ครู โรงเรียนบ้านไชยมงคล
ครู โรงเรียนบ้านเด่นด่าน
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ชื่อ - สกุล
นางกาญจนา บุญมาติด
นางสายพิณ เรียงสา
นางสาวสงกรานต์ ม่วงยิ้ม
นางระพีพร ระโส
นางณัฐชา วงศ์ชัย
นางพัชรีวรรณ ยะเขตต์กรณ์
นางศิวนาถ หมื่นโฮ้ง
นางวันทนา เกิดมั่น
นายนพพร ศิวานนท์
นายทองใบ นึกอุ่นจิตร
นายศิริชัย ศักดิ์ศิริ
นางวัฒนา พัฒนสิน
นางมยุรี ทองเหลา
นางวชิราภรณ์ เขตวิทย์
นางพเยาว์ บุญแสนขัน
นางบรรจง กาญจนโกมล
นายจิตริน ด้วงแห้ว
นางรุ่งอรุณ รัศมีจันทร์
นางสุขพร เถลิงศก
นางพวงพยอม อินแตง
นางวารี จักรน้าอ่าง
นายสมพร สุวรรณประภา
นายกวีชัย ปิ่นนาค
นายเสน่ห์ ปิ่นมณี
นางสุธีรา ดวงเสา
นายสมเดช ทองแดง
นางนิลรัตน์ น้อยท่าช้าง
นางศุภิอร ใจวงษ์
นายเสริม พันธุ์พิศาลสหกิจ
นายแสนศักดิ์ ด่านสวัสดิ์
นายวัน ดวงแก้ว
นายนพดล อัมพวัน
นางมลลดา ถิ่นประชา
นางปรียา จันทร์เจ๊ก
นางเพ็ญศรี หอมขา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านเด่นสาโรง
ครู โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บารุง)
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
ครู โรงเรียนบ้านท่าสัก
ครู โรงเรียนบ้านท่าอวน
ครู โรงเรียนบ้านนาป่าคาย
ครู โรงเรียนบ้านนายาง
ครู โรงเรียนบ้านนายาง
ครู โรงเรียนบ้านน้าไผ่
ครู โรงเรียนบ้านน้าพี้มิตรภาพที่ 214
ครู โรงเรียนบ้านน้าหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านในเมือง
ครู โรงเรียนบ้านในเมือง
ครู โรงเรียนบ้านในเมือง
ครู โรงเรียนบ้านบ่อพระ
ครู โรงเรียนบ้านบ่อพระ
ครู โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
ครู โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง
ครู โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
ครู โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
ครู โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
ครู โรงเรียนบ้านแพะ
ครู โรงเรียนบ้านร้องลึก
ครู โรงเรียนบ้านร้องลึก
ครู โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75
ครู โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้
ครู โรงเรียนบ้านวังดิน
ครู โรงเรียนบ้านวังแดง
ครู โรงเรียนบ้านวังถ้า
ครู โรงเรียนบ้านวังปรากฏ
ครู โรงเรียนบ้านวังปรากฏ
ครู โรงเรียนบ้านแสนขัน
ครู โรงเรียนประชาชนอุทิศ
ครู โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

ชื่อ - สกุล
นายไพทูล ทองเปรม
นางดารารัตน์ ทีบารุง
นางกรวิการ์ ไชยทิพย์
นายพิษณุ จันทร์ยวง
นายบารุงศักดิ์ ปานเอี่ยม
นางปรียา ปานเอี่ยม
นายอภิเดช แสงแก้ว
นางปณิชานา แปงการิยา
นางเตือนจิตร ไทยเจริญ
นางสาวสุนีย์ บุญไทย
นายคชา มุขดี
นางทัศนีย์ แห้วเพ็ชร
นางสุคนธ์ แก่งศิริ
นางจิตรา พงศ์วุฒิศักดิ์
นางสาวกัลยา ลิ้มวงศ์
นางสุธาสินี รักเส็ง
นายวีระ แก้วทอง
นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์
นางนิรัญญา เครือฟั่น
นางจีรนันท์ หน่อแก้ว
นางจีรนันท์ คลังกรณ์
นางเตือนใจ วรรณภักตร์
นายชวลิต แก่งอินทร์
นางดาวิน ชอบธรรม
นางอนงค์ บัวจันทร์
นางมธุรส บัวสมบูรณ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
ครู โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)
ครู โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา
ครู โรงเรียนไร่อ้อย
ครู โรงเรียนไร่อ้อย
ครู โรงเรียนวังโป่งดารงวิทย์
ครู โรงเรียนวัดคุ้งยาง
ครู โรงเรียนวัดดงสระแก้ว
ครู โรงเรียนวัดดอยแก้ว
ครู โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
ครู โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
ครู โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่
ครู โรงเรียนวัดโรงม้า
ครู โรงเรียนวัดวังผักรุง
ครู โรงเรียนวัดห้องสูง
ครู โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
ครู โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
ครู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
ครู โรงเรียนสามัคยาราม
ครู โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านพงสะตือ
ครู โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

96 นางเบญจมาภรณ์ กันปาน

ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

97 นางนิตยา มีมา

ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

98 นางจันทร์แดง วัลลิยะเมธี

ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

99 นางศิริรัตน์ โหมดประดิษฐ์

ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

100 นางสุรางค์ เนียมแก้ว

ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

101 นางบุญเศก ปาลาศ

ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

102 นางสุดใจ รอดพึ่งครุฑ

ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

103 นายชัยวุฒิ นาคะพงษ์

ครู โรงเรียนนาอินวิทยาคม

104 นางสุภัทิรา วารี

ครู โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา

525
ที่
ชื่อ - สกุล
105 นางลัดดา ทะนันไชย

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์ )

106 นางลักษมี พิลึก

ครู โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์

107 นายไสว สอนคา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยใต้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 2
1 นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์

ศึกษานิเทศก์

2 นายเกียรติขจร ไทยวัฒน์

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยสูน

3 นายเฉลิมพล ทุมประเสน

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว

4 นางมุกดา ทองแดง

ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลาน้าน่านสงเคราะห์ 3

5 นางพัชรมาศ ทองหลวง

ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลาน้าน่านสงเคราะห์ 3

6 นางสาวศิรินภาภรณ์ ใจสมติ๊บ

ครู โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา

7 นางนิตยา ผาเจริญ

ครู โรงเรียนบ้านห้วยแมง

8 นายประจวบ ทองแดง

ครู โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1

9 นายธีรพล ขัดสี

ครู โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม

10 นายณรงค์เดช มูลคา

ครู โรงเรียนวัดปากไพร

11 นายอิทธิเดช ทาต่อย

ครู โรงเรียนบ้านทรายขาว

12 นางมะลิ จงภักดี

ครู โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1

13 นางสุทิม ทิพย์ลุ้ย

ครู โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2

14 นางบุญช่วย แก้วบุญมา

ครู โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว

15 นางรัศมีจันทร์ หงส์โตสวัสดิ์

ครู โรงเรียนบ้านปากปาด

16 นางภาวดี พุฒลา

ครู โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ

17 นายประทุม ปลิวทอง

ครู โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2

18 นายสุดิน ลายยูง

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่า

19 นางจันทน์สิตา รัตนสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านนาแซง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1
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2
3
4
5
6
7
8
9
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นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
นายมาก อ่อนผาง
จ่าสิบเอกชานิ นุ่มสุข
นางนิธิกานต์ กล่าเจริญ
นายสุเทพ จันทร์ประจักษ์
นางสาวโชติกา ศรีเริงหล้า
นางชนันทิพย์ ทองสุกดี
นายวิชัย พูลศรี
นายประสิทธิ์ อรุณศรีสุขสันต์
นายยงศักดิ์ รังษีพิศุทธิ์

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านภูมิธรรม
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเนินเคว่า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสระนารายณ์
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ชื่อ - สกุล
นายชวน หมั่นเขตรกิจ
นางกนกวรรณ ธรรมวิสุทธิ์
นางจาเรียง แก้วมณี
นายชัยวัฒน์ ขาศรี
นางนันทนา เหล่าฤชุพงศ์
นายฉลอง เสมากูล
นางวัฒนา มาเกิด
นางจารี เลิศกมลรัตนกุล
นางสุวิมล เสิบกลิ่น
นางสุรีพร วารุกา
นายวิเชียร ไข่ทอง
นางบานบุรี มานิตย์
นายนราธร ทวีทรัพย์นวกุล
นางสาววิไลวรรณ แรงกสิกรณ์
นางสุภาณี ทรัพย์สมบัติ
นางอรุณี นางแย้ม
นางสาวชูศรี ประสาทเกษการ
นายสุวิทย์ เกษศิลป์
นางนันทนา จรูญพันธ์เกษม
นายพิษณุ ดานงค์
นางวาสนา ขวัญเพ็ง
นายสมพงศ์ สิงห์ชัย
นางปั้นหยา อินมณี
นางสมบุญ วงษ์โก
นายมานพ เหมะสถล
นายสมชาย เหลืองเลิศขจร
นางชวนพิศ เหมมาลา
นายนกน้อย นาคยิ้ม
นายประเสริฐ วินัยพานิช
นางจันทนา เร้าเขตร์กิจ
นายดุสิต มั่นเกษวิทย์
นายบุญเพ็ญ โพธิ์พรต
นางฉลวย โสภา
นางพรสิริ ประภาสะวัต
นางประเสริฐ มากวงษ์
นายมาโนช มากวงษ์
นายสมเกียรติ ชานิการค้า

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านภูมิธรรม
ครู โรงเรียนบ้านภูมิธรรม
ครู โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ครู โรงเรียนวัดหนองแก
ครู โรงเรียนวัดหนองแก
ครู โรงเรียนวัดหนองตางู
ครู โรงเรียนวัดหนองตางู
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า
ครู โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง
ครู โรงเรียนบ้านปากดง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
ครู โรงเรียนวัดหนองสระ
ครู โรงเรียนวัดหนองสระ
ครู โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
ครู โรงเรียนวัดเขาปฐวี
ครู โรงเรียนบ้านคอดยาง
ครู โรงเรียนบ้านหัวดง
ครู โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ครู โรงเรียนวัดวังสาริกา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ
ครู โรงเรียนบ้านหนองรัก
ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่
ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่
ครู โรงเรียนบ้านหนองกี่
ครู โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
ครู โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองแว่น
ครู โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง
ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองยายดา
ครู โรงเรียนวัดดงแขวน
ครู โรงเรียนวัดดงแขวน
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ชื่อ - สกุล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 2
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นายเสถียร อ่วมพรหม
นางศิรินันท์ ภุมมา
นายสุรัตน์ บุญหนุน
นางสาวพรรณราย เกตุเกล้า
นายบุรินทร์ ดาสนิท
นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ
นายประสงค์ วิเศษ
นายดิเรก ศรีสุวรรณ
นายมงคล ว่องวิกย์การ
นางสาวโสภา มุ่งการนา
นายสุนทร บุญเจริญ
นายมานัส จันทร์ศรี
นางวัฒนา ชื่นดอนกลอย
นางกฤษณา สิงห์ชาติ
นางมาสกาญจน์ บุญหนุน
นางมนัส เก่งกสิกรรม
นางรัตนา คันศร
นายสาโรจน์ เสมาฉิม
นางถวัลย์ มูลพฤกษ์
นางสุรัสวดี วีระยุทธวัฒนะ
นางภัทรนันท์ นพรัตน์เมธี
นายอานวย เหมะ
นางดวงจันทร์ สาเขตการณ์
นางบุญคลี แพ่งพิพัฒน์
นายประพนธ์ มุ่งศีลธรรม
นางรุ่งนภา มันตะสูตร
นายจิรวุฒิ กล้าการขาย
นางวิลาพันธ์ สิงห์โตทอง
นางธัญญาภรณ์ ไชยศิลา
นางวันทยา โกมล
นายมนูล อนันตะบุตร
นางชญามาศส์ เสรีกุลเศรษฐ์
นางมาลี รอดทอง
นางสุวินา อ่อนจันทร์

ตำแหน่ง - สังกัด

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองบัว
ผู้อานวยโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสะนา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทัพหมัน
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ครู โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์
ครู โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์
ครู โรงเรียนวัดหัวเมือง
ครู โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านดงประดาพระ
ครู โรงเรียนบ้านดงประดาพระ
ครู โรงเรียนบ้านประดาหัก
ครู โรงเรียนบ้านเขากวางทอง
ครู โรงเรียนบ้านเขากวางทอง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา
ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา
ครู โรงเรียนบ้านเนินพยอม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง
ครู โรงเรียนวัดปทุมทอง
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ชื่อ - สกุล
นางพัชรินทร์ แกว่นการไถ
นางรัตนา อนันตวงษ์
นายธงชาติ ทองชุบ
นายสุทธิพร อ่อนช้อย
นางคานึง อ่อนช้อย
นางสาคร แก่นแก้ว
นายวิเนตร หุมมาลี
นายอนิรุทธิ์ ผลงาม
นายจาเนียร จุลพันธ์
นางบุญช่วย จันดารา
นางพวงเพชร แสนพรม
นางไพรินทร์ ศรีวิชาสร้อย
นายกมล ไกรสิทธิพาณิชย์
นายสมหมาย จันทร
นายวัฒนา แสนพรม
นายโชติ เสาร์ทอง
นายบรรจง มโนปัญญา
นางกาญจนา ทุ่งทอง
นางชลอ สุจริต
นางพรทิพย์ ทัศนบุตร
นายสาราญ คณฑา
นายมานพ พิมพ์สีทา
นางนพวรรณ รัศมี
นางบุญญาพร ทองศรี
นางน้าเงิน อุทัยเก่า
นายชาญ หุ่นดี
นางสาวทิพาพร ชานิเชิงค้า
นางสมทรง หนองนาว
นางอรพินท์ ศรีพลเรือน
นายสมศักดิ์ รัศมี
นางวิภา ศิริชุมชัย
นายวิรัตนชัย เกรียงไกรเพ็ชร์
นายสุทศ พิบูลย์
นางพรสวรรค์ คุมพเศวต
นางพัฒนา ยิ้มหนองเต่า

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดหนองยาง
ครู โรงเรียนวัดหนองบัว
ครู โรงเรียนวัดทัพคล้าย
ครู โรงเรียนวัดสะนา
ครู โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก
ครู โรงเรียนบ้านหนองอาสา
ครู โรงเรียนบ้านวังหิน
ครู โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน
ครู โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน
ครู โรงเรียนบ้านจัน
ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก
ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น
ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น
ครู โรงเรียนบ้านคลองหวาย
ครู โรงเรียนบ้านคลองหวาย
ครู โรงเรียนบ้านดง
ครู โรงเรียนวัดทองหลาง
ครู โรงเรียนบ้านเจ้าวัด
ครู โรงเรียนบ้านเจ้าวัด
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักกาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักกาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักกาด
ครู โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
ครู โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
ครู โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย
ครู โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ครู โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
ครู โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
ครู โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่
ครู โรงเรียนอนุบาลลานสัก
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายวีระพงษ์ ทาสี
ครู โรงเรียนบ้านห้วยโศก
นางสมบัติ ทาสี
ครู โรงเรียนบ้านห้วยโศก
นางอาพันธ์ โพธิ์พงษ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะสัง
นายเอนก อยู่จานงค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแพว
นายไกรสร วิทยกิจ
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58
นางฤตินันท์ กีตา
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
นายสาญัณห์ รัตนโสภา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายไพฑูรย์ ตระการไทย
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางสาวนันทนา บัพพคุต
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
นางทิยานันท์ พละไกร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นายสุคนธ์ ตังคโณบล
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
นางสุนทราภรณ์ บุตรอ่อน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นายสันติพงศ์ โนนจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์ ฯ)
นายโสรส เนื้ออ่อน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยางลุ่ม
นายไพศาล สุวรรณพงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเมือง
นางจรัสศรี ทิพย์อุตร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวคา
นายสุรวิทย์ ธาดา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคาแต้
นายไสว มิ่งทรรศนีย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดูน
นายพิทยา จันทรา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองไข่นก
นายฟ้าทรงธรรม กาลจักร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่น
นายไพรัช พิณทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค้อกุดลาด
นายดาวเรือง ใจแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
นายพงศ์ศักฐ์ ศิริขันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น
นายวิสิทธิ์ ศรีไหม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนชี(ศิริจันทรานุสรณ์)
นายปรุงศักดิ์ ผาปรางค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
นายวีระศักดิ์ สารธิยากุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองมะแซว
นายดุษฎี ดอกไม้
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
นางสิรินาถ กาฬเนตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนม่วงสามสิบ(อานวยปัญญา)
นายนพรถ พิลารักษ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร
นางพวงเพชร บุตรี
ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์ ฯ)
นางภาวิณี ทองสิงห์
ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์ ฯ)
นางเนาวรัตน์ เจริญศิลป์
ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์ ฯ)
นางปราณี ทางทอง
ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์ ฯ)
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ชื่อ - สกุล
นางนิตยา บุญสุข
นางคาแปลง รวมธรรม
นางศรีเรือน สายรัตน์
นางสุพรทิพย์ มณีอินทร์
นางวิไลวรรณ ชมอินทร์
นางลัดดาวัลย์ ณ อุบล
นายประจักษ์ ชัยศรี
นางกันยารัตน์ ครองยุติ
นายประสพ กงศรี
นางจตุพร โสมะเกษตรินทร์
สิบเอกสันติพจน์ พันธุ์สุวรรณ
นางอุบลพงศ์ ขวัญเมือง
นางกนกพรรณ ฉากครบุรี
นางสาวพรพรรณ เวชสาร
นายฉลอง ธานี
นางพิมพา พิณทอง
นางไพรินทร์ สายสุด
นางประไพ อัฒจักร
นางชัญญา ทองเสี่ยน
นายอานนท์ ทาปศรี
นางมาลี อินทะแสง
นางบานเย็น ชุมภู
นายสุชาติ สมสุข
นายราเชนทร์ จุลทุม
นางพรสุดา พรหมแสนจันทร์
นางรื่นฤดี สุรัสวดี
นางสาวอรยา สืบภา
นางสุวรรณี ทองเรือง
สิบโทปรีชา โมฬีชาติ
นายสุวรรณ จูมพันธ์
นายสมชาย ดิษเจริญ
นางประยงค์ สืบภา
นางวีณา เชื้อโชติ
นางดวงนภา หล่าบรรเทา
นางสาวยุพิน คาดี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์ ฯ)
ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์ ฯ)
ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์ ฯ)
ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์ ฯ)
ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์ ฯ)
ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์ ฯ)
ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์ ฯ)
ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์ ฯ)
ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์ ฯ)
ครู โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง
ครู โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง
ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร
ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร
ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร
ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร
ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร
ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร
ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร
ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร
ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร
ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม
ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม
ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม
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ชื่อ - สกุล
นางกมลลักษณ์ สิทธิสวัสดิวุฒิ
นางนงเยาว์ สินธุประสิทธิ์
นางนิภาภรณ์ กาไรงาม
นางงามตา ไชยรักษ์
นายไฉน เผือกไร่
นางศันสนีย์ ศิริวิ
นายพีระพงษ์ ชาวงษ์
นางเกษร อันทรบุตร
นายโกศล ศิริรัตนานนท์
นายวิโชติ สดสร้อย
นางเดือนเพ็ญ ย่าพรหม
นางบุญล้อม ชอบพิมาย
นางรักยิ้ม บุญเพศ
นางปวีณา ยอดเมือง
นางทิพย์วรรณ อ่อนรัตน์
นายวัลลภ ธรรมสัตย์
นางพิศมัย สดสร้อย
นางศรีประภา พิมพา
นางนิตยา บัวสุวรรณ
นางสดศรี รีรักษ์
นางสมจิตร พรมดีมา
นางสุชาดา ฤาชากูล
นางวรรณพร พาชอบ
นางศศิธร ผิวอ่อน
นางอุทัยวรรณ พวงจันทร์
นางศุภลักษณ์ แจ่มพันธ์
นางวรัญญา เดวิลลา
นางอรุณี ศรีสุข
นางขวัญลดา ทองพุ่ม
นางวัชรินทร์ เครือวัลย์
นางเครือวัลย์ มีภักดี
นางเนตนพิศ ธานี
นางไพฑูรย์ บุญราศรี
นางไกรศรี สายกัน
นางกัลยาณี ทองน้อย

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม
ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม
ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก
ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก
ครู โรงเรียนบ้านนาคา
ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้
ครู โรงเรียนบ้านขามใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านขามใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านขามใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านขามใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านขามใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านปากน้า
ครู โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
ครู โรงเรียนเมืองอุบล
ครู โรงเรียนเมืองอุบล
ครู โรงเรียนบ้านคูเดื่อ
ครู โรงเรียนบ้านคูเดื่อ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแก
ครู โรงเรียนประชาสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านหัวคา
ครู โรงเรียนบ้านปลาดุก
ครู โรงเรียนบ้านปลาดุก
ครู โรงเรียนบ้านปลาดุก
ครู โรงเรียนบ้านปลาดุก
ครู โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองช้าง
ครู โรงเรียนบ้านปะอาว
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ชื่อ - สกุล
นายสุนทร พูลเพิ่ม
นางศิริมาลย์ ประทุมมาศ
นายศรีเมือง แนวจาปา
นางมาลีรัตน์ ปลุกใจ
นายวิทยา อ่อนดี
นางกมลา บุญเฉลียว
นายทองธาตุ นิลภา
นางสุดารัตน์ นิลภา
นางจุฬารัตน์ มนัส
นางสุดารัตน์ ครองยุติ
นางโฉมยง ชายทวีป
นายปัญญา ทองลอง
นายไพรัช สมบูรณ์ศรี
นางวันเพ็ญ วินทะไชย
นางโฉมมะกนิษฐ์ ขุมทอง
นางบานเย็น บังศรี
นางไพวัลย์ ทองแสง
นางละมัย ส่งสุข
นางทองสุข ก้านศรี
นางละเมียดศรี สารการ
นางยุรี ช่องวารินทร์
นายสานวน ภูพวก
นายโสภา ทองสลับ
นายทวีศักดิ์ สมบูรณ์
นางจรัลรัตน์ วงษ์ศรีแก้ว
นายวิมาน สายธนู
นางศุภานิช ทองกุล
นางทิพวรรณ ไชยช่วย
นางกาญจนา กากแก้ว
นางวาสนา จันทสม
นางอุไรวรรณ แสวงศรี
นางซ่อนกลิ่น หลักคา
นางพรสวาสดิ์ ทัดทาน
นายธีระวัฒน์ สีงาม
นางนุจนารถ ทวีศรี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านปะอาว
ครู โรงเรียนบ้านจานตะโนน
ครู โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง
ครู โรงเรียนบ้านดอนชี(ศิริจันทรานุสรณ์)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
ครู โรงเรียนบ้านหนองจานัก
ครู โรงเรียนบ้านหนองจานัก
ครู โรงเรียนบ้านหนองจานัก
ครู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)
ครู โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
ครู โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง
ครู โรงเรียนบ้านก่อ
ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
ครู โรงเรียนบ้านดงยาง
ครู โรงเรียนบ้านค้อทอง(อาไพพิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
ครู โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย
ครู โรงเรียนบ้านท่าศาลา
ครู โรงเรียนบ้านแดงหม้อ
ครู โรงเรียนบ้านแดงหม้อ
ครู โรงเรียนบ้านทัน
ครู โรงเรียนบ้านดินดาคาไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านแก้งซาว
ครู โรงเรียนบ้านแก้งซาว
ครู โรงเรียนบ้านคาสมอ(ศรีศึกษา)
ครู โรงเรียนบ้านกอก
ครู โรงเรียนบ้านกอก
ครู โรงเรียนบ้านกลางใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านกลางใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านไผ่
ครู โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย
ครู โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
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ที่
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

ชื่อ - สกุล
นางนภา จินดากุล
นายโชติอนันต์ ทวีศรี
นางลาพูล เถาว์โท
นายอุดม กาละปัตย์
นางบังอร งามจิตร
นางทองใบ สุวรรณทา
นางมะลิ นาดูน
นายบุญส่ง บุญจาเนียร
นางเสาวณีย์ รุ่งเรือง
นายสมศักดิ์ เอี่ยมที่พึ่ง
นายสนกรี ทองสันต์
นางล้วน สังกะเพศ
นายมานัต บุญบรรจบ
นางอัจฉรา กุลราช
นางรัตนา พัฒนชัย
นางวรรณศรี สายสุด
นางมะลาวัลย์ คุณมี
นางภัทราวรรณ คุปติธรรมา
นายสมาน แสนทวีสุข
นางขนิษฐา อาทิเวช
นายดนัย คาชุมภู
นางวิภาดา นวัตศิริกุล
นางศิริรัตน์ สินโพธิ์
นางอรอุมา พิทักษ์เทพสมบัติ
นายอุดม วุฒิเศลา
นายประเสริฐ จาปาหอม
นางวิจิตรา นนทสิน
นายกิ่มชัย นนทสิน
นายทวีศักดิ์ วรรณสินธ์
นางคุณารัตน์ วิชาธรณ์
นางมะลิ สุระเสียง
นางมัทนา ตรีสูนย์
นายมุณี สุระเสียง
นายนิวัฒน์ โสมณวัตร์
นายอารมย์ บุญหยาด

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข
ครู โรงเรียนบ้านดู่น้อย
ครู โรงเรียนบ้านปลาฝา
ครู โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
ครู โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
ครู โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
ครู โรงเรียนบ้านขามป้อม
ครู โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านหนองเซือม
ครู โรงเรียนบ้านกุดตากล้า
ครู โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
ครู โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
ครู โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
ครู โรงเรียนบ้านยาง
ครู โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
ครู โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน
ครู โรงเรียนบ้านยางกะเดา
ครู โรงเรียนบ้านยางกะเดา
ครู โรงเรียนบ้านกระบูน
ครู โรงเรียนม่วงสามสิบ(อานวยปัญญา)
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย
ครู โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว
ครู โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
ครู โรงเรียนบ้านบัวยาง
ครู โรงเรียนบ้านบัวยาง
ครู โรงเรียนบ้านบัวยาง
ครู โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม
ครู โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)
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ที่
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายครรชิต สังขรชัฏ
ครู โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ
นางอุทัย วามนตรี
ครู โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ
นางประมิตร วุฒิเศลา
ครู โรงเรียนบ้านน้าอ้อมผักระย่า
นางจาเรียง นามศรี
ครู โรงเรียนบ้านน้าอ้อมผักระย่า
นางคาปอน ยิ่งยืน
ครู โรงเรียนบ้านน้าอ้อมผักระย่า
นายบุญมา เกื้อทาน
ครู โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง
นางอรพิณ อ่อนจงไกร
ครู โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
นายอุบล ไชโย
ครู โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย
นางถนอม แผนสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
นางบุญสนอง สุขบุญ
ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
นางอาพร อินดี
ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
นายภูมินทร์ สังข์ขาว
ครู โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กาจัดอุปถัมภ์)
นางสาวทัศนีย์ ตาน้อย
ครู โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กาจัดอุปถัมภ์)
นางวรานิตย์ มิ่งทรรศนีย์
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าแค
นางบุดดี สมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านจิก
นายสุวิทย์ ทองงอก
ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
นางขวัญธิดา พระอารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านขามน้อย
นายนพดล สุพรรณผิว
ครู โรงเรียนบ้านดูน
นายอุรพงศ์ จันทรสุข
ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บารุงวิทยาคาร)
นายวีระ ร่มเย็น
ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บารุงวิทยาคาร)
นายปัญญา สีหาคุณ
ครู โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายมนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ
นายแสงจันทร์ กอบเกื้อ
นายสมเกียรติ จันทร์ดอนแดง
นายประเสริฐ พวงศรี
นายชัยรัก จันทนุช
นายวิทยา สืบแล
นายไพบูลย์ จันทรักษา
นายจิระศักดิ์ คามูล
นายจอมเดช บุญพอ
นายครองวิศุทธิ์ สาธุจรัญ
นายจรัญ ชลกาญจน์
นายสมศักดิ์ ศรีทะโน
นายเริงชัย ทองทัพ

ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าข่า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอีเติ่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฮี
ผู้อานวยการโรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคอนสาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร่องข่า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
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ที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อ - สกุล
นายวิเชียร พลดี
นายสาราญ สังขวัน
นายจักรพันธ์ แพงจักร
นางสุภาวดี ปานสกุล
นางสายน พริ้งกระโทก
นายปฏิภาณ กางกั้น
นางไพบูรณ์ ใจใหญ่
นายสถาพร ชมภูศรี
นางเริงฤดี ใจเดี่ยว
นางเพชรมณี โสภิตะชา
นางบัวพัน การกล้า
นายกัณหา สายพฤกษ์
นางสาวสาราญ จันทวลี
นายศักดิ์ดา วรรณสุทธะ
นางมนัสนันท์ ลีลา
นางรัชดาภรณ์ อ่อนแก้ว
นายเหลิน ประชุมรักษ์
นางสาวประภาพรรณ คาบุญมี
นางสาวขนิษฐา ราษีบุษย์
นายเอกวัฒน์ มูลสิน
นางภูเงิน เกษียร
นายสถิตย์ เกษียร
นางพิณทิพย์ ลือนาม
นางรานี ใจแก้ว
นางพนิดา ทรงทรัพย์
นางรัตนา บุญเอนก
นางกมนฉัตร บุษบงก์
นางโสภิษฐ์ พูลเพิ่ม
นางบัญชี พรมลาย
นายสิทธิศักดิ์ จิระพงษ์
นางจิรวรรณ กิจเกียรติ
นางพะนีวัลย์ ภูธา
นางอโณทัย มีแพง
นางสุดาพร สืบแล
นางภัทรวิไล แดงโสภา

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนานางวาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนขุมคา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาส้มมอ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)
ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
ครู โรงเรียนบ้านกาบิน
ครู โรงเรียนบ้านคาแม่มุ่ย
ครู โรงเรียนบ้านแข็งขยัน
ครู โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
ครู โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
ครู โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง
ครู โรงเรียนบ้านขุมคาดงตาหวาน
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
ครู โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
ครู โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
ครู โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม
ครู โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม
ครู โรงเรียนบ้านทรายพูล
ครู โรงเรียนบ้านทรายพูล
ครู โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
ครู โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านป่าข่า
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
ครู โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
ครู โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
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ที่
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ชื่อ - สกุล
นางสุนทรี มาศขาว
นางจันทมารี ยืนนาน
นางนงเยาว์ สุขเสริม
นางธิมาภรณ์ จันทร์อ่อน
นางราตรี ศรีนวล
นางจุรีรัตน์ โยชะออน
นายปริญญา ผกานนท์
นายกิตติพงษ์ พรหมจันทร์
นางอัมพร ชะโน
นางพิสมัย สมอทอง
นางวัชราภรณ์ อุดมสันติ์
นางฉวีวรรณ หน่อแก้ว
นางเสาวคนธ์ ศิลาบุตร
นางบังอร วงศ์ถาวร
นายสมชัย หอมจาปา
นางมงคลสิริ ธรรมสัตย์
นายประดิษฐ์ อุทุม
นางมารศรี แสนจันทร์
นายณรงค์ ตุ้มสังข์ทอง
นางบุญส่ง คงฉันท์มิตรกุล
นางชรินทร์ทิพย์ เพชรด่านเหนือ
นายชัยยา แก่นอินทร์
นางนราพรรณ พันธ์จันทร์
นายเชวงศักดิ์ สายเนตร
นายบุญเยี่ยม ละม่อม
นางเพชรทิม กาฬโอฆะ
นายรณรงค์ พรมสอน
นางนิตยา วงศ์งาม
นางสาวปณิชา จันทร์ถอด
นางสาวละเอียด ศรีโสภา
นางจารุณี เกษศรี
นางแพงศรี สิงห์ธรรม
นายพิฑูล ถึงแสง
นางสายทอง มะโนชาติ
นางประภาวรินท์ แดนดี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ครู โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
ครู โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
ครู โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านนาแวง
ครู โรงเรียนบ้านนาเมือง
ครู โรงเรียนบ้านกระเดียน
ครู โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านศรีสุข
ครู โรงเรียนบ้านเกษม
ครู โรงเรียนบ้านคาสมิง
ครู โรงเรียนบ้านคาสมิง
ครู โรงเรียนบ้านคาสมิง
ครู โรงเรียนบ้านคาสมิง
ครู โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม
ครู โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล
ครู โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
ครู โรงเรียนตระการพืชผล
ครู โรงเรียนตระการพืชผล
ครู โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
ครู โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
ครู โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข
ครู โรงเรียนบ้านดอนตะมุน
ครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ครู โรงเรียนบ้านคาแคน
ครู โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
ครู โรงเรียนบ้านคาข่า
ครู โรงเรียนบ้านดอนก่อ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย
ครู โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
ครู โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
ครู โรงเรียนบ้านดอนงัว

537
ที่
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางบุญมี เสียงเสนาะ
ครู โรงเรียนบ้านดอนงัว
นางมยุรา วันนา
ครู โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)
นางรัชติยา อมรสิน
ครู โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
นางอังควรรณ สมพล
ครู โรงเรียนบ้านร่องข่า
นายเดชา ประจาถิ่น
ครู โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
นางบุญเปรียบ งามสนิท
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
นายสันติสุข ยุทธชนะ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
นางจันทิมา พรมสีใหม่
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
นายเทวินทร์ สุขศรี
ครู โรงเรียนบ้านสงยาง
นายทวนเทพ ยอดศิริ
ครู โรงเรียนบ้านโพนเมือง
นางลาไพร บุญประสาน
ครู โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า
นางสาวบุตรศรี คามูล
ครู โรงเรียนบ้านพอก
นางขวัญฤดี โทบุตร
ครู โรงเรียนบ้านพอก
นางจีราพร แขกวันวงค์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่า
นายพิทักษ์ ฉลูศรี
ครู โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
นายสกุลทอง ทองทับ
ครู โรงเรียนบ้านคากลาง
นางพิทยา สาเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านนานางวาน
นางชมพูนท์ สุวรรณภาพ
ครู โรงเรียนบ้านดอนชาด
นายสนองศักดิ์ คุณพาที
ครู โรงเรียนบ้านคามณี
นางจงจิต สิมณี
ครู โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
นายอานนท์ ศรศรี
ครู โรงเรียนบ้านพังเคน
นางพิสมัย จันทวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนขุมคา
นายดาเนิน ดวงจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
นางแจ่มใส ชูญาติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
นางยุพิน ทานนท์
ครู โรงเรียนบ้านกองโพน
นางจาปี ชนแดง
ครู โรงเรียนบ้านนากลาง
นางเพชรศรี ศุภราชัยกุล
ครู โรงเรียนบ้านลุมพุก
นายประพน วิลามาศ
ครู โรงเรียนบ้านนาม่วง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 3
นายเคนหวัง บุญเพศ
นายสุทธิ ไชยยนต์
นายณรงค์ บารุงวงศ์
นายวิชิต สิทธิแต้สกุล
นายรุ่งศักดิ์ มิ่งคา
นายสฤษฎ์ พุฒชา

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบะไห
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนตะลี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสาโรง
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ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อ - สกุล
นายมณเฑียร ทารพันธ์
นายวิจิตร ไม้ด่าน
นายวีรพจน์ คากุณา
นายวันชัย สกุลพอง
นายฤทธา สืบภา
นายประวีร์ บัวดก
นายสุจินต์ มั่นยืน
นายคูณดี แสนทอง
นายศักดา ศักดิ์ศรี
นายลิขิต ชาตะพันธ์
นายผาด ชมทอง
นายบุญมั่น เสนะโลหิต
นางเพ็ญศรี เกตุอรุณ
นายกิติ นวลอินทร์
นางรัชนีวรรณ วิเวกอรุณ
นางพิทักษ์ แสนทวีสุข
นายเวชยันต์ วรรณวงศ์
นายคารุณ พรหมราช
นายประสาร พิมพกรรณ์
นางวราภรณ์ ลาภเย็น
นายชนธัญ พัฒนผลดก
นางอนงค์ลักษณ์ โสตศิริ
นายชรินทร์ เพชรดารา
นายอรุณ สมเพราะ
นายสุรศักดิ์ ยอดภักดี
นางกาญจนีย์ แสนทวีสุข
นางสุภาณี เคนวงษ์
นางเรไร บุญทน
นางสมปอง เดชคาภู
นางมณี สุภโกศล
นายสุรศักดิ์ จันทเขต
นายสุพรรณ มุระชีวะ
นางสุดใจ พันธุ์ศรี
นางเพ็ญศิริ มุขสมบัติ
นางสมคิด ทองเทพ

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมขนบ้านเชียงแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะพือใต้
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบัวทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านภูมะหรี่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาเลิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
ครู โรงเรียนชุมขนห้วยไผ่
ครู โรงเรียนบ้านกุ่ม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง
ครู โรงเรียนบ้านตุงลุง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านกุดเรือคา
ครู โรงเรียนบ้านนาบัว
ครู โรงเรียนบ้านนาบัว
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
ครู โรงเรียนบ้านแก่งกบ
ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลี
ครู โรงเรียนบ้านดอนตะลี
ครู โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
ครู โรงเรียนบ้านม่วงโคน
ครู โรงเรียนบ้านม่วงโคน
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง
ครู โรงเรียนบ้านนาคาย
ครู โรงเรียนบ้านนาคาย
ครู โรงเรียนบ้านคาหนามแท่ง
ครู โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านโชคอานวย
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ที่
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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63
64
65
66
67
68
69
70
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72
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74
75
76

ชื่อ - สกุล
นายวิจิตร ชมภูบุตร
นายธเนษฐ สีดารัตนิน
นางอมรรัตน์ มุทาวัน
นางสาวมัทธนี ไชยอุไร
นางมันทนา ยาทองไชย
นางเกษมศรี สมสาร์
นางอุดมลักษณ์ สุขพงษ์
นางไพวรรณ สัมปชัญญานนท์
นางประภาพร เศษสุวรรณ
นางหนูนา บุญประสงค์
นางจุรพร วรรณคา
นางยุพิน จารุการ
นางสุวณีย์ เสตเตมิย์
นางนิยดา บุญล้อม
นายสนาน แสนทวีสุข
นางรัตนา มงคลศิริ
นางพูลทรัพย์ ทองหมื่น
นายเกรียงศักดิ์ ทองตื้อ
นายสะอาด พูลมาศ
นางวีรนันท์ จันทร์ทอง
นางประยูร สมโคตร
นายไสว โพธิ์ไทร
นางบุญไหล่ จันทวีสุข
นางมัจฉา พันแสนแก้ว
นางบัวศรี เคหารมย์
นายสัมฤทธิ์ เหมพนัคร์
นางอุสุมา ศรีคง
นางพัชราภรณ์ เจือจันทร์
นายอังกูร ก้วยคุณานนท์
นายวิจิตร บุญล้อม
นางภาคินี พงศ์สุทธิ
นายอรรณพ พ่วงพี
นางประคอง อินทร์งาม
นางฉิ่งแก้ว กอแก้ว
นางสาวนงคราญ บุญชาติ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
ครู โรงเรียนบ้านนาดี
ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ
ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ครู โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า
ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า
ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า
ครู โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี
ครู โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองคูณ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
ครู โรงเรียนบ้านนาจาน
ครู โรงเรียนบ้านนาจาน
ครู โรงเรียนบ้านนาแก
ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
ครู โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม
ครู โรงเรียนบ้านชาด
ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ
ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
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ที่
77
78
79
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
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100
101
102
103
104
105
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110
111

ชื่อ - สกุล
นางลดาวัลย์ ภู่เจริญ
นายชัยชนะ เหลากลม
นางอานาจ สมสี
นางอมรา ตรีโรจน์พร
นางเสาวนีย์ วงษาชัย
นายพรพงศ์ ลาภมูล
นายวิไล พลพวก
นายยุทธชัย เสามั่น
นางประนอม พิมพกรรณ์
นายอัครพล หาญวิชา
นายบุญหลาย หาระสาร
นายนคร แก่นหอม
นางรัตนา เหล่าศรี
นางบังอร ทองสุข
นางยุพา วิเศษวงษา
นางสาวหนูน้อม พันตรา
นางคามี ปิ่นธุรัตน์
นายสงวน บุดดีพันธ์
นายศราวุธ เพ็ญพักตร์
นางวิภาพร สมบูรณ์
นายคาพูล หอมขจร
นายสมภาร ภูขน
นายประกอบ พงษ์สถิตย์
นายพูนศักดิ์ พูลดี
นายอนุรักษ์ ศัพทเสวี
นางเพ็ญศรี อุ่นวงศ์
นางจันทิมา รอดภัย
นายทองอินทร์ เสาร์แก้ว
นายพฤษภา ทองขาว
นายศรศักดิ์ ทองบ่อ
นางลาพึง ทองแสง
นางนฤมล เรืองกระโทก
นางคาพวง ละดาดก
นางระเบียบ อังคุระษี
นางประพิศ ญาวงศ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
ครู โรงเรียนบ้านแขมเหนือ
ครู โรงเรียนบ้านดอนก่อ
ครู โรงเรียนบ้านดอนก่อ
ครู โรงเรียนบ้านนกเต็น
ครู โรงเรียนบ้านนกเต็น
ครู โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน
ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
ครู โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
ครู โรงเรียนบ้านดอนน้าคา
ครู โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย
ครู โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแพว
ครู โรงเรียนบ้านแก้งกอก
ครู โรงเรียนบ้านแก้งกอก
ครู โรงเรียนบ้านไร่
ครู โรงเรียนบ้านไร่
ครู โรงเรียนบ้านชาด
ครู โรงเรียนบ้านนาทอย
ครู โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง
ครู โรงเรียนบ้านดอนชี
ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าใส
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5
ครู โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)
ครู โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)
ครู โรงเรียนบ้านบากชุม
ครู โรงเรียนบ้านพลาญชัย
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าคา
ครู โรงเรียนบ้านคาก้อม
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
ครู โรงเรียนบ้านฝางคาสามัคคี

541
ที่
112
113
114
115
116
117
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางวรรณเพ็ญ โพธิวัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านดงดิบ
นางสุทธิดา คาน้อย
ครู โรงเรียนบ้านนาจาน
นายสัมมวล อุ่นใจ
ครู โรงเรียนบ้านหนองห้างโนนสว่าง
นายอังคาร ดวงเดือน
ครู โรงเรียนบ้านหินโงม
นายชาตรี วานิช
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
นายสิทธิชัย จักษุบท
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4
นายสาครชัย พุฒศรี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางบุญเสริม แก้วยศ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นางวีรกุล อุดไธสง
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์
ศึกษานิเทศก์
นายโกวิทย์ ธรรมวัตร
ศึกษานิเทศก์
นายประจักษ์ พุฒพิมพ์
ศึกษานิเทศก์
นายธารง สุภาการ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวารินชาราบ(ก่อวิทยาคาร)
นายสุพิชญ์ ประจญยุทธ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทางสาย
นายธีรวิทย์ บุญอินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุดปลาขาว
นายพลชัย คาแสนหมื่น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหาดสวนยา
นายเดชา พันธนู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจั่น
นายเพชร แก้วดวงดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุดระงุม
นายประกาศ ลุนาบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง
นายธีรยุทธ อุทธา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
นายอุดม หงษ์อินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนเกษม
นางโกศล ยินดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาเจริญ
นายไมตรี สอนอาจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถ่อน
นายปรีชา ทินโนรส
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฏร์)
นายยอดยิ่ง จันทะดวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าเที่ยง
นายประเสริฐ เลิศล้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบุ่ง
นายประเสริฐ วิวาสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกก่อง
นายวัชรินทร์ โมราษฎร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค้อบอน
นายทองใบ แก้ววงษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนานวล
นายสมพงษ์ ศรไชยญาติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค้อน้อย
นายทรงศักดิ์ ฝักทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
นายสาราญ ทองทวี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าข่า
นายประหยัด เถาวัลย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะพานโดม
นายบัญญัติ กมุทชาติ
ครู โรงเรียนบ้านค้อน้อย

542
ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อ - สกุล
นางขจรกมล พรมสุ
นางขนิษฐา ธานี
นางอนุรักษ์ กรองมาลัย
นายดุสิต ส่งเสริม
นางกมลวรรณ ยวนใจ
นายประศาสตร์ บาระมี
นางเยาวรินทร์ พลศรี
นางฉวีวรรณ พิเดช
นางพรรณี จันทรดี
นางรัชนีบูลย์ แฝงพงศ์
นางขนิษฐศรี จันทะเวช
นางศิริเนตร กากแก้ว
นางฉวีวรรณ จาปาสา
นางประภาศรี ศรีสูงเนิน
นางสมัย อดกลั้น
นางจิตรา สมพล
นางพรชรินทร์ จันทะสนธิ์
นายวิรัตน์ บุญเติม
นางธัญญาภัช จันทุมา
นางวิไล จินามณี
นางปราณี พูลเพิ่ม
นางวิไลวรรณ กองแก้ว

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
ครู โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านจั่น
ครู โรงเรียนบ้านจั่น
ครู โรงเรียนบ้านบัววัด
ครู โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
ครู โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
ครู โรงเรียนบ้านคาขวาง
ครู โรงเรียนบ้านคาขวาง
ครู โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง
ครู โรงเรียนบ้านกุดระงุม
ครู โรงเรียนบ้านกุดระงุม
ครู โรงเรียนบ้านกุดระงุม
ครู โรงเรียนบ้านกุดระงุม
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์

51 นางพัชรินทร์ พิณทอง

ครู โรงเรียนบ้านแมดคาลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

52 นางกัลยาณี ตุ้มทอง

ครู โรงเรียนบ้านโนนแดง

53 นายกมล มานะดี

ครู โรงเรียนอนุบาลวารินชาราบ(ก่อวิทยาคาร)

54 นางลักขณา อักษรศรี

ครู โรงเรียนอนุบาลวารินชาราบ(ก่อวิทยาคาร)

55 นายสุทิน เสือสา

ครู โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

56 นางฉลวย ปรัสพันธ์

ครู โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

57 นางปราณี เวฬุวนารักษ์

ครู โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

58 นางปิ่นคา ดวงโสมา

ครู โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)

59 นางสมทบ มุระดา

ครู โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

60 นางไพพรรณี จันทะวงค์

ครู โรงเรียนบ้านคอนสาย

61 นางชุติมา อุทธา

ครู โรงเรียนบ้านคาเจริญ

62 นางมยุรา จาปารัตน์

ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง

543
ที่
ชื่อ - สกุล
63 นางทองสุข แสงศรี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง

64 นายสุวิทย์ ไขแสง

ครู โรงเรียนบ้านสระสมิง

65 นางอรทัยวรรณ จีนจารัส

ครู โรงเรียนบ้านแสนคา(นาชุมสามัคคี)

66 นายทวีศักดิ์ ปัญญา

ครู โรงเรียนบ้านแสนคา(นาชุมสามัคคี)

67 นางเยาวลักษณ์ สร้อยสิงห์

ครู โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์

68 นางสาวอรนุช สืบสุข

ครู โรงเรียนบ้านท่าลาด

69 นางนัฏฐินี สาเภา

ครู โรงเรียนบ้านท่าลาด

70 นางจุรีย์พร สุทธิพรชัย

ครู โรงเรียนบ้านท่าลาด

71 นางทองพูน มณีวงศ์

ครู โรงเรียนบ้านน้าเที่ยง

72 นายไพบูลย์ แสงสว่าง

ครู โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย

73 นางวิลาวัณย์ ผ่องแผ้ว

ครู โรงเรียนบ้านวังยาง

74 นางกรรณกร ภูมลี

ครู โรงเรียนบ้านวังยาง

75 นายสมัย ทาคาสุข

ครู โรงเรียนบ้านโนนเกษม

76 นางเฉลาศรี ลอยหา

ครู โรงเรียนบ้านทางสาย

77 นายสมศักดิ์ ก้อนด้วง

ครู โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น (มหิดลอนุสรณ์ 3)

78 นางสุริยา บุญทน

ครู โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น (มหิดลอนุสรณ์ 3)

79 นางยุวดี แสนโสม

ครู โรงเรียนบ้านคูสว่าง

80 นางสาวภาณิยา ภูธา

ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง

81 นางกุลนี เงยวิจิตร

ครู โรงเรียนบ้านหนองกินเพล

82 นางหฤทัย สามารถ

ครู โรงเรียนบ้านหนองกินเพล

83 นางราพึง มลิวงศ์

ครู โรงเรียนบ้านบุ่ง

84 นางศรีเทียนธรรม นาวาบุญนิยม ครู โรงเรียนบ้านห่องขอน
85 นายสุพจน์ ศรีบุตร

ครู โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)

86 นางเทียมจันทร์ พลปุบผา

ครู โรงเรียนบ้านโพนงาม

87 นางไพวรรณ ถิ่นดง

ครู โรงเรียนบ้านโพนเมือง (ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา)

88 นายมงคล ดวงแก้ว

ครู โรงเรียนบ้านโพนเมือง (ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา)

89 นางสิรินาฎ ลาธุลี

ครู โรงเรียนบ้านแกนาคา

90 นางพัณณ์ชิตา สิรภัทรศรีเสมอ

ครู โรงเรียนบ้านแกนาคา

91 นางสาวนัจทภรณ์ ทองสันท์

ครู โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ

92 นางเพ็ญศรี กัญญาสาย

ครู โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ

93 นางทวีศิลป์ หวังชื่น

ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา

94 นางเสาวนิต สีดาโคตร

ครู โรงเรียนบ้านหนองเทา

95 นางจารุพันธ์ ร่วมสุข

ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

96 นางนิพาพร ธรรมสัตย์

ครู โรงเรียนบ้านกะแอก

544
ที่
ชื่อ - สกุล
97 นายทนงศักดิ์ หล้าสิงห์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านนาดี

98 นางสว่างจิตร ชีวภัทร

ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

99 นางสาวปวีณา อัปกาญจน์

ครู โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง

100 นายประนม บุตรวงศ์

ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว

101 นางอรทัย คาหล่อ

ครู โรงเรียนบ้านนานวล

102 นายจักรกริช อารีย์

ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

103 นางสมหวัง ทองพอก

ครู โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น

104 นายสง่า มาลาทอง

ครู โรงเรียนบ้านสาโรงน้อย

105 นายอุดม แก้วคาสอน

ครู โรงเรียนบ้านสาโรงน้อย

106 นายดารง ชัยมงคลยศ

ครู โรงเรียนบ้านนาดี

107 นายสมคิด ประสงค์แสนสุข

ครู โรงเรียนบ้านนาดี

108 นายอุทัย ทาบุญ

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

109 นายประกอบ นินทรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านหินลาด

110 นายฉลองรัตน์ จาปาจูม

ครู โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง

111 นางสุมาลี อยู่คง

ครู โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

112 นางคาใหม่ แก้วกอง

ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์

113 นายนิวัฒน์ โกลีย์

ครู โรงเรียนบ้านสว่าง

114 นายนฤนาท เสนาดี

ครู โรงเรียนบ้านแพง

115 นางศุภลักษณ์ ก้อนศิลา

ครู โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์

116 นายณัฏฐพล มากบุตรดี

ครู โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์

117 นางณฐรจ ทะนุพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายทองศรี โพธิ์ทอง
นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์
นายประวิทย์ จิตเสนาะ
นางอาพา ประทุมชัย
นางอาพร สุทธัง
นายทองคา สาราญจิตร
นายพงศ์วิทย์ ถูระวรรณ์
นายฤทธี ตรีแสน
นายสถิตย์ ไสยกิจ
นายวินัย บุญลือ
นายธานินทร์ นางาม
นายประสงค์ วิวาสุขุ

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาบาก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแก้งยาง
ผู้อานวยการโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อ - สกุล
นายดุสิต พรมดี
นายวิทยาชัย สายกันดก
นายสฤษดิ์ สลับศรี
นายทองพูล วงศ์สุธา
นายณรงค์ ศรีสุระ
นายสิงห์ ศรีแก้ว
นายเวียงชัย นิลดวงดี
นายบุญมี จรทะผา
นายเกียรติศักดิ์ บ่อสุข
นายสัญญา อดกลั้น
นายปรีชา สุพรรณ
นายภานุมาศ พรหมกสิกร
นายบุญเลิศ คุ้มไพร่
นายนฤทธิ์ ดุจดา
นายสมนึก ทองจันทร์
นายคาผล ถึงแสง
นายสมศักดิ์ ธรรมวงษ์ศา
นายครองศิลป์ แสนทวีสุข
นายประหยัด อุตรา
นางสาวบุญยิ่ง สายเมฆ
นายสิทธิกร มณีวงษ์
นางชรินทร์ทิพย์ เชาว์ศรีกุล
นางอริยา หิมะคุณ
นางอารีลักษณ์ ฤทธิ์นรัตน
นายปราโมทย์ กิติพิมานชัย
นางรจนา จันทวงษ์
นายอภิศักดิ์ สุขช่วย
นายสงคราม เจริญศิริ
นางศิลป์ศรุตพร ฐานมั่น
นางวิไลวรรณ มานะงาน
นางสาวฉวีวรรณ สมบูรณ์
นางยุพิน เทียพานทอง
นางพรทิพย์ สะอาด
นางวนิดา ทวิตชาติ
นายวีระพันธ์ เสงี่ยมศักดิ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบัวทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสนาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองโด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยปอ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยข่า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแสนถาวร
ผู้อานวยการโรงเรียนเจริญศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเก่ากลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุดประทาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจันลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกชาแระ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
รองผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลาโดมใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง(เดชอุดม)
ครู โรงเรียนดารงสินอุทิศ
ครู โรงเรียนบ้านโชคชัย
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
ครู โรงเรียนน้ายืน
ครู โรงเรียนน้ายืน
ครู โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก)
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
ครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านโนน
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57
58
59
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ชื่อ - สกุล
นายทิม มณีเพชรพลอย
นายถาวร คานนท์
นายศิริพล ลาภบุตร
นายสรันต์ ไพบูลย์
นายวีระยุทธ กุมพันธ์
นายสมจิตร สว่างภพ
นางสาวสุมณฑา สุวรรณา
นายอาทิตย์ ยิ่งใหญ่
นางประดิษฐ์ ญาณะกิตติ
นายกิตติศักดิ์ สวาทที
นายพรชัย เถระพันธ์
นางอาไพ ทองคา
นายจานงค์ จันทร์แก้ว
นางนันทิยา พละศักดิ์
นางสุดใจ ทองพะเนาว์
นายจาเนียร ดอกดวง
นายจาปาศักดิ์ บุญมาตย์
นางสาวจันทร พิลาสันต์
นางสาวนิตยา ผูกจันทร์
นางประนอม คงประเสริฐ
นายศุภสร โคตรวงษา
นางอุษณีย์ ยิ่งใหญ่
นางทัศนีย์ ต้นเกตุ
นายพลศักดิ์ ศรีกุล
นางวรรณภา จันทร์หอม
นางอานวย จันพูล
นางหม่อน พงษ์ชะอุ่มดี
นายบัณฑิต ผลดก
นางส่งศรี อินทะนา
นางสาวสุดารัตน์ วรรณโท
นายโพธิ์ศรี ปาชิโร
นายอุทาร เทพารักษ์
นางศศิธร เจริญรอย
นายเจริญ บาตสุวรรณ
นางบุญเรือง ทองบ่อ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านตายอย
ครู โรงเรียนบ้านคอแลน
ครู โรงเรียนบ้านโพนดวน
ครู โรงเรียนบ้านโพนดวน
ครู โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ
ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง
ครู โรงเรียนบ้านป่าโมง
ครู โรงเรียนบ้านแสนสุข
ครู โรงเรียนบ้านหนองสนม
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ
ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
ครู โรงเรียนบ้านโนนแคน
ครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหนองสนม
ครู โรงเรียนบ้านเสาเล้า
ครู โรงเรียนบ้านนาเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านนานวล
ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลาโดมใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านนาแก
ครู โรงเรียนเมืองเดช
ครู โรงเรียนบ้านเตย
ครู โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
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84
85
86
87
88
89
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ชื่อ - สกุล
นางกัญญาภัค พฤกษชาติ
นางรจนา ดวงศิริ
นางอุษา สนัย
นายมนูญ พุฒพวง
นางสิมมา บุญแซม
นายวัฒนา เนตรสาร
นางอาไพ ดามา
นางดาวนิด ใบคา
นายทวี สีหาคา
นางพรทิมา ชมภูแสน
นายสมใจ บรรทะโก
นายทวี ทองคุลี
นายนรินทร์ ทองกลม
นางประนอม แพงคา
นางสิรินลักษณ์ สาริบูรณ์
นางสาวธนาวดี ประพันธา
นางนงคราญ สิทธิไชย
นางสุภาพร พลวิชิต
นางสมศรี ชูเนตร
นางวาสนา ไตรภักดิ์
นางนันทพร อยู่เจริญ
นายกรรณ์ ภูธรรมมา
นางดารง พรหมวงศ์
นายประพันธ์ ดาบุตร
นางชลิดา วรพงค์กิติ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
ครู โรงเรียนอุดมสามัคคี
ครู โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)
ครู โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย
ครู โรงเรียนบ้านวารีอุดม
ครู โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านคาอุดม
ครู โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน
ครู โรงเรียนบ้านป่าก้าว
ครู โรงเรียนบ้านห่องปอ
ครู โรงเรียนบ้านกลาง
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
ครู โรงเรียนหนองโพดวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านซาหวาย
ครู โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
ครู โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 84
ครู โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
ครู โรงเรียนบ้านดงเมย
ครู โรงเรียนบ้านคอแลน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์

108 นายสุตัน ทองคา

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์

109 นายหวัน จันทเกษ

ครู โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย

110 นายเสริมศักดิ์ สาธรราช

ครู โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ

111 นายเคน คุณุ

ครู โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์

112 นางละมุล ผลดก

ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลาโดมใหญ่

113 นายทองสุข มะหิน

ครู โรงเรียนบ้านโสกแสง

114 นายธีรพงษ์ ดามา

ครู โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

115 นายกษิดิษ วิบูลกิจธนากร

ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง

116 นางอัมพวัลย์ บุญทา

ครู โรงเรียนบ้านเสาเล้า

117 นางจงจิตร พรหมกสิกร

ครู โรงเรียนบ้านคาบอน
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ชื่อ - สกุล
118 นายวิสิษฐศักดิ์ พรหมกสิกร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านคาบอน

119 นางสมคิด ทุมมณี

ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

120 นางชวนพิศ ดีพันธ์

ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

121 นางลาพูน ศรีชัยบาล

ครู โรงเรียนบ้านนาส่วง

122 นายสมชาย ณรงค์พันธ์

ครู โรงเรียนบ้านบัวงาม

123 นางพะเยา ชาติสมร

ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง

124 นายพินิจ คาหอม

ครู โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย

125 สิบเอกสมบัติ ประการแก้ว

ครู โรงเรียนบ้านดอนยาว

126 นายมงคล สังฆพรม

ครู โรงเรียนบ้านโซง

127 นายประจักร ศรีแก้วทุม

ครู โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา

128 นายแพงศรี โคตรวงศ์

ครู โรงเรียนบ้านโนนว่าน

129 นางอนงค์ ทองเย็น

ครู โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

130 นางหนูพินธ์ สุนา

ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก

131 นางธันยนันท์ สายกันดก

ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

132 นายอรุณ ทองประเสริฐ

ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

133 นางแสงจันทร์ บุญวรรณ

ครู โรงเรียนดารงสินอุทิศ

134 นางกัลยา ศุภลักษณ์

ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

135 นางวิมล สายแก้ว

ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

136 นายประสพ ปราบพาลา

ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

137 นายประยงค์ ดาริห์

ครู โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง

138 นางบังเกิด ฟองน้า

ครู โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี

139 นางนุ่ม สมชาติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1
1 นายธนารัชต์ สมคเณ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 นางอัจฉรา มากแก้ว
ศึกษานิเทศก์
3 นางฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์
4 นางสาวสุมณฑา สาธุกานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
5 นายโสภณ กมล
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
6 นายสหชัย สาสวน
ผู้อานวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
7 นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์
ผู้อานวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
8 นายไพโรจน์ ฟักคง
ผู้อานวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
9 นางวันทนา ชูช่วย
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
10 นายพิศณุ ศรีพล
ผู้อานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
11 นางสาวเยาวณี เสมา
ผู้อานวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ
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ชื่อ - สกุล
นางคนึงนาถ จันทวงษ์
นายอานวย จันทร์หอม
นายชูชาติ เก้ากิตติ์
นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ
นายอนันต์ วัฒนะวิทย์
นายนันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์
นางสาวนิพา ตรีเสถียรไพศาล
นายอนุรักษ์ บุญเหลือ
นายเกียรติศักดิ์ หมัดชา
นางสาวกัลยวัญญ์ สักกะพันธ์
นายสุภชัย ฐิติภัค
นายสุชาติ สถาพรเจริญชัย
นายชาติชัย วิโรจนะ
นายสุรพร เก็งทอง
นายไพโรจน์ บริรักษ์เลิศ
นางณัฐชมนต์ วสุโฆษิตภิรมย์
นายศิริ สวัสดิ์แดง
นายณภัทร รุจินันทยศ
นางจิตรา สุทธิกลม
นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูล
นางฉวีวรรณ แววแสง
นางสุมนา เสงี่ยมศักดิ์
นางสาวสายัณห์ ชื่นศรีทอง
นางภัคพิชามญชุ์ ทิมา
นายพานุพงษ์ วิจันทมุข
นายวีรเกียรติ สิกขากูล
นางสาวจารูญลักขณ์ สุขสัมพันธ์
นางผ่องใส ว่องกิตติสิน
นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน์
นางมุกดา เนรัญชร
นางขนิษฐา บุณยประคอง
นางพิมพ์พนิต สว่างเพียร
นายสัมพันธ์ พึ่งคุณไตรรัตน์
นายสงวน โขงรัตน์
นายวรพจน์ ประเสริฐศรี

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม
รองผู้อานวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก
รองผู้อานวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
รองผู้อานวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดราชโอรส
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนมักกะสันพิทยา
ครู โรงเรียนมักกะสันพิทยา
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ชื่อ - สกุล
นางนงนุช สุวรรณกนิษฐ
นายสมถวิล ผาเจริญ
นางอรุณวรรณ์ สุวรรณเนตร
นางวาณี หมื่นณรงค์
นายประสงค์ สกุลบัวบาง
นายทรงศักดิ์ ชุริกานนท์
นางผดุง อารีพันธุ์
นางพิสมัย ฆังคะรัตน์
นางสุภาภรณ์ เปรมแหวว
นางกนกพรรณ ศิริเลิศ
นางจริยา ธรรมบรรหาร
นางสิรินันทน์ เสนาะเมือง
นางสาวสุพัตรา ชัยมณี
นางสาวดาราวรรณ์ กาญจนโหติ
นางศิริมา จงสมจิตต์
นางอนงคณา รุเทียนชัย
นางกันยากร ทัดภูธร
นางสาวนุชนารถ กตัญญสูตร
นางวาสนา คูหเวโรจนปกรณ์
นางวรรณวิภา สุทธเกียรติ
นางปราณี สุวรรณทัต
นายสมหมาย ฤาชัย
นางสาวพิมพ์กมน กิจอารีย์โชติ
นางสาวชุลีลักษณ์ พงษาปาน
นางอรธิมา เคมาชัย
นายเจตน์ สง่า
นางศรีวรรณ เที่ยงตรง
นางสาวจุไรรัตน์ แก้วมณี
นางสาวลัดดาวัลย์ พิชญ์เลิศชาญ
นายกู้เกียรติ ภูมิรัตน์
นางสาวนิภา หวังหิรัญโชติ
นางรสนา ศิริสวัสดิ์
นางสาวทัศนีย์ อุตมฉันท์
นายสุรพล คล้ายวันเพ็ญ
นางจารุวรรณ พิริยะปัญญาพร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ
ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ
ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ
ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ
ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ
ครู โรงเรียนวัดสระเกศ
ครู โรงเรียนวัดสระเกศ
ครู โรงเรียนวัดสังเวช
ครู โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
ครู โรงเรียนสตรีวิทยา
ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ครู โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ครู โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ครู โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ครู โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ครู โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม
ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม
ครู โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
ครู โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
ครู โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
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ชื่อ - สกุล
นางกัญจนพร สิทธิสาตร์
นางสาวสุภาภรณ์ ดีช่วย
นายพีรยุทธ เรืองวราหะ
นายศิริพงศ์ พูลเทียบรัตน์
นางสาวปราณี ปิ่นแสง
นายสมบูรณ์ ศรีลุปะบาต
นางสุทัศนา พรหมเวช
นางสุนันท์ ธนะพัฒน์
นางสาวพิจิตร ประวีณวรกุล
นางดวงฤทัย อนุตธโต
นางนฤมล เฟื่องอักษร
นายพจนารถ พึ่งสมศักดิ์
นางสาวจันทร ศิริธรรม
นางสาวนวพร ชิณวงษ์
นางสาวศิวพร แสงแก้ว
นางสาวสกาวรัตน์ บรรณปัญญา
นางเสาวณี ดอกไม้
นางสารวย จินตนา
นายสุวิทย์ จิตรบูรณ์
นายสมโภชน์ ชุ่มมี
นางณิชาภา เปรมโพธิ์
นางกิติญา เนิดน้อย
นางจุไรรัตน์ เสือนุ่ม
นายอาพล แป้นแสง
นางปราณี เขียวฉลัว
นางลัดดา แหวนทอง
นางโกสุม สัมพลัง
นางสาวสุนทรีภรณ์ สกุลหงส์โสภณ
นางรัชภรณ์ มีล้า
นายธนกฤต นาคศรี
นางอุมาพร เจียรวัฒนาวิทย์
นางนุกูล ศิริบรรณากุล
นางดาลัด นันทวิสูตร
นายบุริม สายจันทร์
นายอรรถวรรฒ นิยะโต

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)
ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ครู โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
ครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
ครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
ครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
ครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
ครู โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก
ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก
ครู โรงเรียนสวนอนันต์
ครู โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
ครู โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
ครู โรงเรียนวัดบวรมงคล
ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ครู โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
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ชื่อ - สกุล
นางจารุณี เสมสุวรรณ
นายมาโนช วงษ์สด
นางสาวเตือนใจ อินทโชติ
นางบุษบา บารุงนางาม
นางสาวสุนทรี บุญจันทร์
นายมานะ ผิวผ่อง
นางพรนภา รัชนิพนธ์
นางสาวนันทิยา เอกสุภักดิ์
นางคานึงนิตย์ ทรัพย์สมปอง
นางรัชนีกร ศรีสว่าง
นางจุฑารส ตันวงศ์วาล
นายนุกูล พงษ์จินดากร
นายสุริยา บุบผา
นางสาวณัฐวรรณ เสตะกลัมพ์
นางสาววัลฒนา ศรีสวัสดิ์
นางปนัดดา นิลเลื่อม
นายตฤณเศรษฐ์ วาสนกมล
นางอรอุษา จันทน์ผลิผล
นางวริษฐา เหลืองอร่าม
นางศิริวรรณ สันติวรพงศ์
นางสาววิลาวัณย์ ชัยนิชยกุล
นางสาวกมลมาศ วัฒนเดช
นายสมภพ บุญญา
จ่าสิบเอกสลิล ศักดิ์ประเสริฐ
นางสาวสุดาวัลย์ โสตะจินดา
นางสาวต้องจิตต์ ก้อนในเมือง
นางอรัญญา จันทร์มี
นางเกศสุดา ลีละเศรษฐกุล
นายพรชัย พุกพูน
นางวัลฤดี จัตุกูล
นางทิพพ์พิชญ์ชา เม้ยชม
นายมนตรี เกตุแก้ว
นางช่อผกา กลัดสาเนียง
นายชิตนนท์ นุ่มนวล
นางสาวกุหลาบ เพชรศรี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ครู โรงเรียนมหรรณพาราม
ครู โรงเรียนมหรรณพาราม
ครู โรงเรียนมหรรณพาราม
ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ครู โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
ครู โรงเรียนศึกษานารี
ครู โรงเรียนศึกษานารี
ครู โรงเรียนศึกษานารี
ครู โรงเรียนศึกษานารี
ครู โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
ครู โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
ครู โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
ครู โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
ครู โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
ครู โรงเรียนวัดราชโอรส
ครู โรงเรียนวัดราชโอรส
ครู โรงเรียนวัดราชโอรส
ครู โรงเรียนวัดอินทาราม
ครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ครู โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
ครู โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
ครู โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ "
ครู โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ "
ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชา
ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชา
ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชา
ครู โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
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175
176
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178
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ชื่อ - สกุล
นายบัญชา มะหะมาน
นางสาวภาวิดา กิตติภูมิวงศ์
นางฐิติรัตน์ ทีปะนาวิน
นางพนาพรรณ ช้างเจริญ
นางปนัดดา วัจนะรัตน์
นางสาวมยุรี สะถามันต์
นายเฉลิมเกียรติ วิจิตรจินต์
นายอภิชาติ ครุฑทอง
นางบังอร เลิศพรสุขสวัสดิ์
นางวิมล ประคองโพธิ์ทอง
นายยุทธศาสตร์ เกตุวิเศษกูล
นายรัชชัย พัฒนศิริศักดิ์
นางมณฑา ช้างโสภา
นายณรงค์ มาลี
นางวัชรี โชติวงศานันต์
นางวันดี เจียรศิลปดารง
นางสาวอาภา จิตต์มั่นการ
นางกนกพร พุกท่าไม้
นายวิทยา จันทร์ดาเรือง
นายสมชาย สุพรรณพงษ์
นางกรรณพร รอดสวัสดิ์
นางศิริพา วัฒนศิริ
นายประเทือง รุ่งเรือง
นายชาญศิลป์ นันโท
นายวรวุฒิ วงศ์พัฒนกิจ
นางชญาน์นันท์ ไกรเลิศมงคล
นางสุทิน สิริโยธิน
นายวรยุทธ ไกรเลิศมงคล
นางสาวปิยารัตน์ จินดารักษ์
นายสุชาติ ดีมาก
นางสาวฉวี พันธุ์สีดา
นางชัชพร แก้วคาแสน
นางสาวสุชญา จาปาแก้ว
นางสาวสุวดี ธนวรานิช
นายธานินทร์ ศรีลิโก

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
ครู โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ
ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ
ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ
ครู โรงเรียนปัญญาวรคุณ
ครู โรงเรียนวัดรางบัว
ครู โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขา
ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายเกียรติ์ชัย รุ่งเบญจวรรณ
ครู โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
นางสาวสุรีรัตน์ สันติธรรมานนท์ ครู โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
นางดวงใจ กีรติรัตนะ
ครู โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
นายบัญญัติ นาคะวิโรจน์
ครู โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
นายทรงพล เนตรสืบสาย
ครู โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
นางบุญสม สานิยม
ครู โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
นางจินตนา ใจตรง
ครู โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
นางวรรณนา ชลธาร
ครู โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นางสาวนันชรัตน์ เอี่ยมวรชัย
นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์
นางพิชญ์มณฑน์ ลีกาเนิดไทย
นายประสงค์ สุบรรณพงษ์
นายมนัส ปิ่นนิกร
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ ยศถา
นายเกษม สมภักดี
นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ
นายธรรมรงค์ เสนจันทร์
นายรื่น หมื่นโกตะ
นางสุมณฑา จันทรสุขโข
นางสาวสุพร แกล้วกล้าหาญ
นางเยาวนาท สุนทร
นางสาวพัชรินทร์ ศุภสมบัติ
นายจิรศักดิ์ ใจเย็น
นายธรรมนูญ สวนสุข
นางลักขณา ทีเจริญ
นายรัตนะ บัวรา
นายพงศ์ธร ศุภโชคพาณิชย์
นางสาวนิลวรรณ ศิริอังกุล
นางบุญหยาด พื้นทอง
นายเรืองศักดิ์ เพิ่มยินดี
นางสาวจรวยพร ทัศนียสกุลชัย
นายสุรพล บัวก้านทอง
นางวัจนา ไชยยนต์
นายนิพนธ์ ชาวนา

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ผู้อานวยการโรงเรียนบางกะปิ
ผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต
ผู้อานวยการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
รองผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รองผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
รองผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
รองผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
รองผู้อานวยการโรงเรียนหอวัง
ครู โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
ครู โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
ครู โรงเรียนจันทร์หุ่นบาเพ็ญ
ครู โรงเรียนจันทร์หุ่นบาเพ็ญ
ครู โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
ครู โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
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ชื่อ - สกุล
นางเกษรินทร์ ปานจันทร์
นางธรารัตน์ จันทร์กระจ่าง
นางทัศณีย์ จิรอังกูรสกุล
นางปาริชาติ วีระพันธุ์
นางดวงทิพย์ เนียมปาน
นางอนงค์ บุญเลิศ
นางวันเพ็ญ จงคิด
นางวันเพ็ญ จิตรพันธุ์
นางสาวเพ็ญศิริ จารุจินดา
นายสมพงษ์ เกียรติสถิตกุล
ว่าที่ร้อยตรีพจน์ ปลอบพรรณ
นายอรุณ น่วมสาลี
นางสาวรัชนี มรุตกรกุล
นายไชโย สุคันธวิภัติ
นางสาวพิทยา กุศลปฏิการ
นางสาวจุรี ไม้จันทร์
นายวิรัช ฆ้องวงษ์
นายสมหวัง เมฆานิมิตดี
นางนิรดา บุญจิตร
นางณิชาภา หอมวิเชียร
นางรัศดา บุญมาเลิศ
นางสาวจีราพร แววสง่า
นายพรชัย คงเจริญนิวัติ
นางสาววิไล อาชวอาภรณ์
นายอนันต์ ตีรถะวรวรรณ
นางสาวอุษณีย์ ธนารุณ
นางพรทิพย์ ทองจีน
นางรุ้งลาวัลย์ กรุสวนสมบัติ
นางจินตนา ธรรมวิทวัส
นางพนิดา อ่อนนาเรนทร์
นายวิรัตน์ สินชู
นางจันทิรา แก้วกุลปรีชา
นางมิ่งขวัญ ศิริโชติ
นางกมลชนก คชทรัพย์
นางวิมล ยะก๊บ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง
ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง
ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง
ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง
ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ครู โรงเรียนนนทรีวิทยา
ครู โรงเรียนนนทรีวิทยา
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
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ที่
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

ชื่อ - สกุล
นางสาวดรุณี หาญกิตติสกุล
นางทองทิพย์ ตระกูลพัว
นางสมพร นกบิน
นางจันทราวดี ศุภโชคพาณิชย์
นางสาวกัลยา สกุลแก้ว
นางรวีวรรณ ประสพสุข
นางสาวชูสิน เรืองหิรัญ
นางสาวนพวรรณ บ่วงนาวา
นางเพ็ญทิพา พัฒนะศรี
นายสุรินทร์ ฉันทภาค
นางสาวมานิดา อภิชิตโสภา
นางสาวจันทนา คาคลองตัน
นางสาวสุรีย์รัตน์ สวัสดี
นายรังสิต มีแสง
นางสาวดวงพร จงสุขกิจพานิช
นางดารณี แรงเขตวิทย์
นางสาวสุนิภรณ์ รุจิลาวัณย์
นางสาวณัฏฐา หลิวสุวรรณ
นางวรดา บุญลาเลิศ
นายอิสระภาพ แป้นรักษา
นางสาวขนิษฐา ลีลาเอก
นายสุขันต์ จันทรสมัย
นางจารุวรรณ ทรัพย์สมาน
นางพัชนี เฮงตระกูล
นางพรทิพย์ ภัทรวานนท์
นางกนิษฐา อุ่นอนันต์
นางรัชดา ระเบียบ
นางสอางค์ ตั้นไทย
นายสมชาติ พิทักษ์วงศ์
นางสาวเพิ่มสุข บินสะอาด
นางสร้อยนภา อนงค์รักษ์
นางสาวรัตนวรรณ ชุ่มชิต
นางสาวอภิชา แก้วจินดา
นางกรรณิการ์ มานะสุบิน
นายวสันต์ พัฒทวี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ครู โรงเรียนบางกะปิ
ครู โรงเรียนบางกะปิ
ครู โรงเรียนบางกะปิ
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
ครู โรงเรียนปทุมคงคา
ครู โรงเรียนปทุมคงคา
ครู โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต
ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต
ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต
ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต
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ที่
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

ชื่อ - สกุล
นางมารศรี สงเคราะห์
นางเสริมสุข เปลี่ยนเดชา
นายมนู พุทธิเมธากุล
นางละมัย ตั้งวิริยะธรรม
นางสุรภี จันทพันธ์
นายเรืองเดช นัยนิตย์
นายประทีป วงศ์รักษา
นางทัศนา ฉินโชคสกุลชัย
นางเพ็ญศิริ บุณยเกตุ
นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์
นางสาวสุธามาศ สุธีรวัฒนานนท์
นางอาไพ เรืองฤทธิ์
นางปัทมา ศิลาพันธุ์
นางสาวรุ่งอรุณ ลายคราม
นายนรานนท์ ล่องแดง
นายสมควร ผาสุขธรรม
นางสมรัก ทับทิมศรี
นางอธิชา ปลื้มปรีชา
นางสุดารัตน์ โคสูงเนิน
นางเพ็ญจันทร์ นาคะรังษี
ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ ชานาญดี
นางสมพร คาหอม
นางชนาภา ขันแก้ว
นางวิมล พูลพลับ
นางเหมวรรณ เจริญศรี
นางสาวสุรีย์ เพ็งสมบัติ
นายสุขุม ขันแก้ว
นายสุริยงค์ พวงภู่
นางมารยาท เกษตรภิบาล
นางอัชรา จันทรภักตร์
นางสาวอโณชา พงษ์แฉล้ม
นางภาวนา จึงตระกูล
นางสังวาลย์ ยรรยงค์
นางสุพร ตรุษสาท
นางสาวจุติกาญจน์ สุวรรณธาดา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนพรตพิทยพยัต
ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ครู โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ครู โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ครู โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2
ครู โรงเรียนราชดาริ
ครู โรงเรียนราชดาริ
ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
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ที่
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

ชื่อ - สกุล
นางเบญจมาศ อินทรชิต
นางสาวลวิตรา วรวาท
นายอนันต์ พุ่มพันธ์วงศ์
นางสุภา ตันมิ่ง
นายทินกร วัดจินดากุล
นางเสาวณี แสนภักดี
นายวุฒิ เกตุคา
นางอมรรัตน์ เมตตาจิต
นางพันผกา เกี้ยวสกุล
นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย
นางสาววรรณี ไชยวิภานนท์
นายมนัส แสนพลสาร
นางสายฝน เรือนจารูญ
นางสุรีย์ อุ่นมณี
นายวีรชัย โกศล
นางกุญชรี รักวิทย์
นายสมนึก ผิวผ่อง
นางวัชนี เลิศทวีสันธุ์
นางศิริกุล อิ้วชาวนา
นางนพสร แก้วยศ
นางวาสนา พฤกษะศรี
นางอรสา ป่างศรี
นายปราชญา ปานกลีบ
นายสมพร ฤทธิ์อยู่
นายวิเชียร แป้นไผ่
นายชัยภัทร อาจละออ
นางอมรลักษณ์ เบญจมานันท์
นางสาวพรพิมล ติบรรณ์
นางกาญจนา จาเนียรพันธุ์
นางกัญทิมา ลาภล้น
นางอรวรรณ เสริมทอง
นางประไพ เกิดสาย
นางสาวบุษรา เอี่ยมบารุง
นางสาวประภาศรี ลาภเปี่ยม
นางอัญชนา เศวตะพุกกะ
นางปัญญานุช รสนิ่ม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
ครู โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
ครู โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
ครู โรงเรียนศรีพฤฒา
ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ครู โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ครู โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ
ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ
ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ
ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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168
169
170
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172
173
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175
176
177
178
179
180
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189
190
191

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายพิเชฐ รมฤทธา
ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
นางวรางคณา จันทร์ประกอบ
ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
นายสุชาติ ฉัตรศิรินานนท์
ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
นายเอนก จันทร์ไทย
ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
นางสาวณภัคมนต์ เกตุวิมลสมสิริ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวสุรีย์วรรณ ปฐมภาคย์
ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร
นางเตือนใจ เอื้ออารีมิตร
ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร
นางสุภาภรณ์ ไตรวรรณ
ครู โรงเรียนสิริรัตนาธร
นางคมคาย มากบัว
ครู โรงเรียนสารวิทยา
นายกรัณฑ์ ปิ่นสุวรรณ
ครู โรงเรียนสารวิทยา
นางสาววิภา มณีเนตร
ครู โรงเรียนสารวิทยา
นางพรรณอุษา พัฒนาวิวัฒนพร ครู โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวบุญรักษา อินทรเสน
ครู โรงเรียนสารวิทยา
นางสาวประนอม สิงห์โต
ครู โรงเรียนสารวิทยา
นายรณชัย มาเจริญทรัพย์
ครู โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
นางสุวรีย์ เราประจงดังไพศาล
ครู โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
นางสาวรัตนา เล็กพุก
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
นางมนสิชา ชอบชม
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
นางสุมณฑา ลีวิโรจน์
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
นางธัญรัศมิ์ จิตรจรัสพร
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
นางกรรณิการ์ ปานจับ
ครู โรงเรียนหอวัง
นางพัชรา แก้วศิริ
ครู โรงเรียนหอวัง
นายสมบูรณ์ อัญมณีรัตน์
ครู โรงเรียนหอวัง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นางสุกัลยา เนียมแตง
นางชเนตตี วัจนะรัตน์
นายสุรวุฒิ ยัญญลักษณ์
นายสุทัศน์ มีปราชญ์สม
นายสมชาย คารักษ์
นายศุภวัฒน์ วลัยเลิศ
นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง
นายศิริชัย พ่วงหลาย
นางภัญญภา อินทรปัญญา
นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า
นางสมจิตร ศรีจุไร

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
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35
36
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44
45
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ชื่อ - สกุล
นางสาววรรณรัตน์ โปษกานนท์
นางราเพย พึ่งมา
นายสุเทพ อินทวิชัย
นางนงนภัส โตขา
นางสาวศิรีพรรณ กลันตะบุตร
นางสุรีรัตน์ สรรคพงษ์
นายปริญญา หงสะมัต
นายอภิเสก คันธจันทน์
นางอัมพร ทับรุ่ง
นายธนภณ ศรีทับทิม
นางประภาภรณ์ มโนรมย์
นางมลิวัลย์ กลาพบุตร
นางอัญชลี ศรีเอนก
นางธนิดา ราชจันทร์
นายปริญญา รัตนะพิมาน
นางอุดมพร ม่วงคา
นางศิริภรณ์ ขนิษฐบุตร
นางปราณี อบเทศ
นายสุทิน โมบัณฑิตย์
นายโกศล แสนพันธ์
นางสาวกรรณิการ์ จิตต์บรรเทา
นางสาวอรอินทร์ ไชยดี
นายธนสิทธิ์ ไพฑูรย์วงค์
นางปิยพร สุธรรมจรัส
นางคมคาย ตัณฑ์กุลรัตน์
นางสาวปรานอม ปิ่นทองน้อย
นางณัฎฐมณฑ เทศนาบุญ
นางลัดดาวัลย์ ภู่ศรี
นางมยุรี ทุนทวีทรัพย์
นางสาววิไลพร วงศ์ฤทธิ์
นางสาววนิดา อยู่ยืน
นางรัชดา นิลโมจน์
นางชมมงคล จ่วงจ่าย
นางบุญช่วย ปิ่นสุวรรณคุปต์
นางญาณิศา ศรสงคราม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
ครู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
ครู โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ครู โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ครู โรงเรียนปากเกร็ด
ครู โรงเรียนปากเกร็ด
ครู โรงเรียนปากเกร็ด
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
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ชื่อ - สกุล
นางสุวาณีภร ชุมภู
นางพัชรา ประชาเสริมศาสตร์
นายเขมชาติ อมาตยกุล
ว่าที่ร้อยตรีวันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นางณัฐญาณ์ จอกแก้ว
นางเรวดี เวียงอาพล
นายปัญญา เอี่ยมผ่อง
นางนิรมล วุฒิวัณณ
นางละมัย รัตนธารี
นายภมร ฟูมฟัก
นางพรทิพย์ ศรีสันเทียะ
นายกอง มีแรง
นายชุมพล ถาวรพัฒน์
นางอรอินทร์ แป้งปรุงจันทร์
นายทศพล ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวสุมาลี สิมมา
นางจินดานันท์ ครองตน
นายกิตติพงศ์ นิยมราษฎร์
นางพัณณิตา สืบสว่าง
นางอารมย์ ชาวนา
นายโสฬส เผือกโสภา
นางจันทรา กิจแสงทอง
นางวารุณี บรรจง
นายจิรัฏฐ์ แย้มประดิษฐ์
นางนิตยา จริตธรรม
นางสาวอภิญญา มาแย้ม
นายสิรภพ ทองอร่าม
นางสิรธิมา เจตนาพิทักษ์กุล
นางศิริวรรณ ประสงค์
นางสุกัญญา เทียนคา
นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล
นางสาวนงลักษณ์ ดีวงษา
นางทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์
นางนุชเนตร อัมพวา
นางสาววราภรณ์ กลับเป็นสุข

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ครู โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ครู โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ครู โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ครู โรงเรียนบางบัวทอง
ครู โรงเรียนบางบัวทอง
ครู โรงเรียนบางบัวทอง
ครู โรงเรียนบางบัวทอง
ครู โรงเรียนบางบัวทอง
ครู โรงเรียนบางบัวทอง
ครู โรงเรียนบางบัวทอง
ครู โรงเรียนบางบัวทอง
ครู โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
ครู โรงเรียนไทรน้อย
ครู โรงเรียนไทรน้อย
ครู โรงเรียนราษฏร์นิยม
ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
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ชื่อ - สกุล
นางกัลยา วงษ์สุวรรณ
นางสาววราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล
นางนงรัฐ จิตรโอฬาร
นายอร่าม ภาคกาย
นางเสาวนีย์ ชูวงศ์
นางสายฝน พานทอง
นางสาวสุปราณี จาปาเฟื่อง
นางอาริยา เต๊ะวงค์
นางสาวพันธ์ทิพย์ สมจิตต์
นางสาคร เอกเกิด
นางสาวสวรส คชรัตน์
นางลัดดา ภูดิน
นางทันทิวา รวบรวม
นายวีระพจน์ คงเจริญ
นางบุปผา ฉัตรทอง
นายพงษ์เฉลิมชัย จาปาศักดิ์
นางฉลวย สอาดเอี่ยม
นางสาวศุภศิริ จันทร์ทิพย์
นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
นางสาวสมใจ ไวยนิตย์
นายบัณฑิต อรุณเสถียร
นางสยุมพร นาคจรูญ
นางธนิดา สิลุจจยานนท์
นายสุกรี เทียมพยุหา
นายปรีชา ไวยทิยพ์
นางสาวจินตนา เนียมแสง
นางนภา นิ่มนาค
นางสุดารัตน์ เนตรวิจิตร
นางพวงเพชร ยัญญลักษณ์
นายเทพ กรอบทอง
นางสมคิด เปลื้องทุกข์
นางสาวสมศรี กิจพายัพ
นางสาเนา ทองคา
นางสาวมาลา ศรีสมรส
นางเนาวนิตย์ แสงบุญส่ง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ครู โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
ครู โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
ครู โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
ครู โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
ครู โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
ครู โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
ครู โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
ครู โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
ครู โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
ครู โรงเรียนบางไทรวิทยา
ครู โรงเรียนบางปะหัน
ครู โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑"
ครู โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑"
ครู โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑"
ครู โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑"
ครู โรงเรียนบางปะอิน
ครู โรงเรียนบางปะอิน
ครู โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"
ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"
ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"
ครู โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)
ครู โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
ครู โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

563
ที่
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

ชื่อ - สกุล
นายฉัตรชัย จรรยหาญ
ครู โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
นายเตชิต เลี้ยงพงศ์กิตติกุล
ครู โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
นางบัวหลง จันทร์กลิ่นหอม
ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"
นางวารี ธาราเกล้า
ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"
ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ อวยพร
ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"
นายสนิท บุญประจักษ์
ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"
นายสมชาย คงทรัพย์
ครู โรงเรียนลาดงาประชาบารุง
นางจันทร์ประภา คาศรีจันทร์
ครู โรงเรียนอุทัย
นางพิมพ์พรรณ หิรัญพงษ์
ครู โรงเรียนอุทัย
นางสาวกรองจิตร์ จันทรสุข
ครู โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
นางสาวมาลาศรี ตะพานทอง
ครู โรงเรียนบางบัวทอง
นางรัตนา จันทรวิบูลย์
ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4

1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

นางงามพิศ ลวากร
นายสุรพล สุวรรณแสง
นางเพชราภรณ์ อยู่นาน
นายวรพันธ์ แก้วอุดม
นายวีระพงค์ ประดิษฐ์
นายอิทธิเดช คุลี
นายสมบัติ เขม้นเขตรการ
นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์
นางจิราภรณ์ จันทรสิทธิ์
นางภาวิณีย์ แก้วอุดม
นางนวลน้อย พรรณพลีวรรณ
นายสวัสดิ์ อาจเจริญ
นายวิทูร คุ้มรักษา
นางสาวพรทิพย์ อินทรภักดี
นางฉันท์ชนก กลิ่นจันทร์
นางสาวเสาวลักษณ์ คงดี
นายกชปณฏ สุทธปัญญากุล
นายโกวิทย์ บุณยะกาญจน
นายสาราญ คงถวิลวงศ์
นายธนพร เชื้อวงศ์
นางสุรีย์พันธุ์ จิรพรรณทวี
นางประนอม กากับกิจ

ตำแหน่ง - สังกัด

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้อานวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต
ผู้อานวยการโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
ผู้อานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนแก่งคอย
รองผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
รองผู้อานวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต
รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร
ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร
ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร
ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร
ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร
ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบารุง"
ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบารุง"
ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

564
ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ชื่อ - สกุล
นางพรพรรณ ทัศนพานนท์
นางอนงค์ มีปัญญา
นางสาวสุภันทนา เจริญวัลย์
นางสุมัทธนา เมฆฉาย
นางรัตนา ฟักแฟง
นางสาวโศภิต สาราญเกษ
นางศิรินทร์ สุดคนึง
นางรุ่งนภา โชติกรณ์
นางสาวเบญจรัตน์ ทานธรรม
นายภาณุมาศ คงสุวรรณ์
นางทัศนีย์ ทองคา
นางสมฤดี สุรเสรีวงษ์
นางสุธาสินี เวียงวิวัฒน์
นางเบญจมาศ จุลวงษ์
นางสุรภา เพิ่มพูล
นางณภัทร์พรรณ์ ภูมิเรศทศสุนทร
นางเรณู กรแก้ว
นางกรรณาภรณ์ ปทุมดารงค์
นางดาราวรรณ วงษ์สง่า
นายพงศธร จิตรบรรเทา
ว่าที่ร้อยตรีธานี ชุนวงษ์
นายอภิชาติ โพธิสิทธิ์
นายวิเชียร บัวอุไร
นางอัจฉรา แรงกล้า
นางสุชีลา ศรีบาง
นางสาวฉันแข สีหอาไพ
นางราไพ พุ่มเกตุ
นายศรายุทธ โพธิ์ทอง
นางสาวกนกพรรณ ศรีแย้ม
นางปวริศา ดิษฐวิบูลย์
นางขวัญชีวิต นุชบัว
นางอนงค์ธนางค์ พิมพ์ทนต์
นายวิวัฒน์ เดชพิพัฒน์โภไคย
นางชลธร รวมธรรม
นางธนาภา คุ้มมงคล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ครู โรงเรียนธัญบุรี
ครู โรงเรียนธัญบุรี
ครู โรงเรียนธัญบุรี
ครู โรงเรียนธัญบุรี
ครู โรงเรียนธัญบุรี
ครู โรงเรียนธัญบุรี
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ครู โรงเรียนปทุมวิไล
ครู โรงเรียนปทุมวิไล
ครู โรงเรียนปทุมวิไล
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
ครู โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ครู โรงเรียนธัญรัตน์
ครู โรงเรียนธัญรัตน์
ครู โรงเรียนธัญรัตน์
ครู โรงเรียนธัญรัตน์
ครู โรงเรียนธัญรัตน์
ครู โรงเรียนธัญรัตน์
ครู โรงเรียนธัญรัตน์

565
ที่
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

ชื่อ - สกุล
นายธนภณ ไชยสีดา
นายธีราวุธ น้อยนะวะกุล
นางชูศรี ศรีกรด
นางลดาวัลย์ ช่วยชู
นางแอนนารี วชิรเขื่อนขันธ์
นายคณิต สิมลี
นางอุทัยวรรณ สวนใต้
นางนวพรรษ อารยะถาวร
นางพนพวัลย์ เมืองแสน
นางวรินทร ยอดนารี
นายปรีชา มุขแจ้ง
นางเสาวลักษณ์ สุนทโรทก
นางนาฏยา ศริพันธุ์
นางสาวพรทิพย์ ศิริสธนพันธ์
นางสุภาวดี วิโรจน์จิราภรณ์
นางสาวฤดี ประสพศักดิ์
นายสมบัติ ธารบริสุทธิ์กุล
นายวีระศักดิ์ บุญยโรจน์
นางประภาพรรณ์ รัตนจิตร์
นางแสงทิพย์ นาคศรีสุข
นางสาวมณี ขุนสูงเนิน
นายสุขสวัสดิ์ แต้มสาระ
นางสาวดวงพร สุขธรรม
นายอภิเดช โสภณ
นางณัฏฐ์ชฎานัญ พงษ์ศิลป์
นายอนันต์ เจริญสุข
นางรัชติการ์ ศรีประเสริฐ
นางกาญจนา ต่วนเอี่ยม
นายวิษณุ จันทร์กระจ่าง
นางบุญปรุง เค้าศรีวงษ์
นางพิมลพันธ์ ตุรงค์เรือง
นางกันยา คงลาพูน
นางสาวปิยพร เจริญมั่นคง
นายวิสุทธิ์ นุใหม่
นางกนิษฐ์ชามน หนูทอง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนธัญรัตน์
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
ครู โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
ครู โรงเรียนสุธีวิทยา
ครู โรงเรียนสุธีวิทยา
ครู โรงเรียนสุธีวิทยา
ครู โรงเรียนสุธีวิทยา
ครู โรงเรียนแก่งคอย
ครู โรงเรียนแก่งคอย
ครู โรงเรียนแก่งคอย
ครู โรงเรียนแก่งคอย
ครู โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ครู โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ครู โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
ครู โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
ครู โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"
ครู โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"
ครู โรงเรียนหินกองวิทยาคม
ครู โรงเรียนหินกองวิทยาคม
ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

566
ที่
93
94
95
96
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103
104
105
106
107
108
109
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายธนพนธ์ จุนขุนทด
ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
นายเกียรติศักดิ์ บุดดาพันธ์
ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
นางนพพร ธรรมนิยม
ครู โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
นายสมมาท ผาแสง
ครู โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
นายบุญจันทร์ คาปู่
ครู โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
นางสาวสมหมาย ฤทธิบุตร
ครู โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
นายสิทธิพงษ์ ธงศิลา
ครู โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
นางสาวสุภาณี กลิ่นหอมชื่น
ครู โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
นางประนอม เพ็งกลั่น
ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
นางพัชรี สนธิกุล
ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
นางสาวมาลา วงษ์นายะ
ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
นางกฤษณา สุรวัตร
ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
นายอรรถกร เพ็งกลั่น
ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
นางยุรินทร์ ดวงสีแก้ว
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นางนฤมล บูขุนทด
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นายธัชธน ไทยอาจ
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นางมนัสนันท์ ผดุงขันธ์
ครู โรงเรียนหนองโดนวิทยา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
นางพิศมัย สีแตง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
นางนันทพร มั่นทัพ
ศึกษานิเทศก์
นายวิทยา สีหบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนอินทร์บุรี
นางเครือวัลย์ ดิษพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
นายสมบูรณ์ สุขเกษ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเบิก
นายยงยุทธ์ พึ่งละออ
รองผู้อานวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ครู โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม
นางสุกัญญา ชอบเจริญ
ครู โรงเรียนสิงห์บุรี
นางละเอียด สงวนสุทธิกุล
ครู โรงเรียนสิงห์บุรี
นางผาสุข เต่าทอง
ครู โรงเรียนสิงห์บุรี
นายปรีชา เทศทอง
ครู โรงเรียนสิงห์บุรี
นายสมปอง แจ่มยิ่ง
ครู โรงเรียนสิงห์บุรี
นางสาวปิยพัชร์ งามจริง
ครู โรงเรียนสิงห์บุรี
นางวราภรณ์ ชนะกุล
ครู โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์ "
นางทิวาวรรณ หล่าวรัตน์
ครู โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยา
นางวัทนีย์ ทองเสวต
ครู โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยา
นางอาภรณ์ ชูชัยมงคล
ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา

567
ที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อ - สกุล
นางรัตนาวรรณ ธนานุรักษ์
นางน้าทิพย์ แย้มคล้าย
นางเดือนเพ็ญ รอดช้าง
นายประกอบ ถิราติ
นางสาวนันทวดี เพ็งสาทร
นางสาวนิตยา ศรีพุฒ
นางจันทร์เพ็ญ อุดมนิทัศน์
นายวีระ ลาภไพรินทร์
นายวินัย แป้นงาม
นายพยนต์ มงคล
นางสอาด ฉ่าแสง
นายอานาจ สุขสุเสียง
นางประไพ พุ่มพฤกษ์
นางภัทรี เนื้อทิพย์แสงสี
นางสาวสุมาลี สิงห์ทองราช
นางลวาศรี ศรีจาปา
นายเสน่ห์ กองศาสนา
นายประพันธ์ เสมอใจ
นางอัญชลี ศิริสนธิ
นายนิรันดร์ ร่มพุดตาล
นางสาวเกวลี จันทร์ทอง
นางสาวศิริณี นันทศรี
นางศรีพรรณ เพ็ชร์ไทย
นางวรณัน อิ่มจรูญ
นายศักดา ถ้ากลาง
นางวิเศษลักษณ์ สุภาณิตย์
นางวัชรี รักสงบ
นายสุระชัย วัดศรี
นางจุฬา ชนิตร์วัฒน์
นางอุษา เหมือนเพ็ชร์
นางบุญมาก ด้วงทองสุข
นางวัชรา โพธิ์ศรีรัตน์
นายสมชาย แสงอิ่ม
นางจิราพร แก้วล้อม แช่มภักดี
นางสาวพยูร พวงพันธ์บุตร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา
ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา
ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา
ครู โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
ครู โรงเรียนอินทร์บุรี
ครู โรงเรียนอินทร์บุรี
ครู โรงเรียนอินทร์บุรี
ครู โรงเรียนทองเอนวิทยา
ครู โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
ครู โรงเรียนโคกตูมวิทยา
ครู โรงเรียนดงตาลวิทยา
ครู โรงเรียนดงตาลวิทยา
ครู โรงเรียนพระนารายณ์
ครู โรงเรียนพระนารายณ์
ครู โรงเรียนพระนารายณ์
ครู โรงเรียนพระนารายณ์
ครู โรงเรียนพระนารายณ์
ครู โรงเรียนพระนารายณ์
ครู โรงเรียนพระนารายณ์

568
ที่
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

ชื่อ - สกุล
นางอัจฉรา แป้นโพธิ์
นางโสภี พันธ์โพธิ์ทอง
นางพยอม กินจาปา
นายวัชรินทร์ กองทอง
นายสถาพร วรรณคา
นางวรรณพร วรรณคา
นางสาวสุพัตรา เร้าวงษ์
นางสิตาวัน หน่ายทุกข์
นางสาวเกษศิณี ภัสสรโยธิน
นางสาววิภาจารีย์ ศรีพุฒ
นายชลอ เย็นแจ้ง
นางสาวรัตนา เพิ่มสิริปัญญา
นางสาวจุไรรัตน์ แสงสุก
นางวันเพ็ญ เฉยฉ่า
นางสาวรัชฎา เนื้อนาทองสกุล
นางสาวเบญจมาศ ปัญญายงค์
นางสาววรพร สกุลจิตรานนท์
นางนุกูล ตันนุกูล
นางสุคนธ์ สุจริตจันทร์
นายไพฑูร อู่นาค
นางสาววันเพ็ญ มนเทียนทอง
นางสาวณิชชา กองสุวรรณ์
นางสาวธนาพร เหรียญทอง
นางจุฑารัตน์ ทองอยู่
นางลัดดา สุมะนา
นายจักรกฤษณ์ ปานวงษ์
นางกนกรัตน์ ทิพย์จ้อย
นางนงนิตย์ สง่างาม
นางภัคคินี พงษ์ผล
นางพรพิมล มาลา
นางสาวอภิญญา เพ็งนารีย์
นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณา
นายณัฐพัชร์ ชมสลุง
นางสาวนันทินี คุ้มปรีดี
นายไพศาล สุขดี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนพระนารายณ์
ครู โรงเรียนพระนารายณ์
ครู โรงเรียนโคกสาโรงวิทยา
ครู โรงเรียนโคกสาโรงวิทยา
ครู โรงเรียนโคกสาโรงวิทยา
ครู โรงเรียนโคกสาโรงวิทยา
ครู โรงเรียนโคกสาโรงวิทยา
ครู โรงเรียนโคกสาโรงวิทยา
ครู โรงเรียนโคกสาโรงวิทยา
ครู โรงเรียนโคกสาโรงวิทยา
ครู โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
ครู โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
ครู โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
ครู โรงเรียนปิยะบุตร์
ครู โรงเรียนปิยะบุตร์
ครู โรงเรียนปิยะบุตร์
ครู โรงเรียนปิยะบุตร์
ครู โรงเรียนปิยะบุตร์
ครู โรงเรียนปิยะบุตร์
ครู โรงเรียนปิยะบุตร์
ครู โรงเรียนบ้านชีวิทยา
ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

569
ที่
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

ชื่อ - สกุล
นางสารวย บุญพ่วง
นางนวพร เดือนเที่ยง
นางวิมลรัตน์ คัมภีรทัศน์
นายสุนทร จิตต์สว่าง
นางเกศรา นวลเชิด
นางรัตติยา ทะนุก
นายสมบัติ สิมาแก้ว
นางพัชรินทร์ เอี่ยมรอด
นายภาณุวัฒน์ ตันติเสรีรัตน์
นางกาญจนา ศิลกุล
นางอุไรวรรณ์ ท้วมสุวรรณ
นางศลิษา รัตนนาคินทร์
นางธรรมชาติ เอนกพงษ์
นางสุธา คงสนุ่น
นางพรรณี มารศรี
นายวิหาร ใจแสน
นายชาติพสิษฐ์ บุญโก
นางจิรวรรณ มณีเนตร
นายทิฆัมพร สุวรรณภาพ
นางวัฒนา สุนิมิตร
นายภาสกร อินโท
นายสมยศ ภู่สุวรรณ
นางธนพร ฮุ้นสกุล
นางรัชต์ดา กล่ารักษ์
นางสมพิศ ธาระรส
นางเตือนใจ สายสวรรค์
นางเตือนใจ แสวงสุข
นายสมศักดิ์ ไกรณรงค์
นางสาวเพ็ญพรรณ ประทีปพรศักดิ์
นางรัศมี ทองแว่น
นางระพีร์ ปิยจันทร์
นายมารุณ ต๊ะดี
นางสาวพจนา โชชัย
นายมนต์เทพ นัยพร
นางสุพรรณี อินมะณี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ครู โรงเรียนพัฒนานิคม
ครู โรงเรียนพัฒนานิคม
ครู โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
ครู โรงเรียนลาสนธิวิทยา
ครู โรงเรียนลาสนธิวิทยา
ครู โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ครู โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนสาครพิทยาคม
ครู โรงเรียนสาครพิทยาคม
ครู โรงเรียนวัดสิงห์
ครู โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
ครู โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
ครู โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
ครู โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม
ครู โรงเรียนหันคาพิทยาคม
ครู โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง
ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง
ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง
ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
ครู โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางอุบล เปลี่ยนทอง
ครู โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"
นางสาวสกุลดี ทัดจันทร์
ครู โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"
นายกฤษณ์ ไกรลาศ
ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ
นายเมธี นาคพนม
ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ
นางสาววงษ์เนตร สายสุวรรณ์
ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูม"ิ
นางวิไลวรรณ พงษ์ชุบ
ครู โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
นายสุชาติ สังข์ขาว
ครู โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
นายณวัสน์ มั่นอกธัญจิตต์
ครู โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
นายวิสิฐ มั่นธรรม
ครู โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
นายสุวิชา เอี่ยมเขียว
ครู โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
นายสารวล จารุญศรี
ครู โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม
นางบุษบา สง่างาม
ครู โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6
นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางวรฉาย ทองคา
ผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นายวิชัย ยอดปัญญา
ผู้อานวยการโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
นายสมเกียรติ ภู่เจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
นางกัณจะณา พุ่มมาลา
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
นายบุญจักรวาล รอดบาเรอ
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
นางพรปวีณ์ แสนสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
นางรุจิรดา วรรณศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
นายดนัย พยัคเกษมโสภณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนดัดดรุณี
นางจาลอง เหล็กกล้า
รองผู้อานวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บารุง
นางกมลพันธ์ พยัคเกษมโสภณ รองผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
นางมณฑา ถนอมสิงห์
รองผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
นายประสาล พื้นผา
รองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสาโรง
นางสาวสุดารัตน์ เจียมสุวรรณ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นางฉวีวรรณ คงเจริญ
ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
นางประภัสสร โทประเสริฐ
ครู โรงเรียนดัดดรุณี
นายภัทระ กระแสร์สุนทร
ครู โรงเรียนดัดดรุณี
นายสมบูรณ์ ไตรรัตน์วัฒนา
ครู โรงเรียนดัดดรุณี
นางกาญจนา จอมศิลป์
ครู โรงเรียนดัดดรุณี
นางณัฐณิชาช์ วรรณนภาลัย
ครู โรงเรียนดัดดรุณี
นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์
ครู โรงเรียนดัดดรุณี
นางสุรีย์ สิงห์เจริญ
ครู โรงเรียนดัดดรุณี
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ชื่อ - สกุล
นางพรรณทิพา เจริญชัยชนะ
นางวศรินทร์ บุญแจ่ม
นายมานพ มีสุข
นางศุภลักษณ์ จิรธนรัตน์
นางเพียงเพ็ญ พชรสุวรรณสิริ
นายชลิต พนเจริญสวัสดิ์
นางนารีรัตน์ ชัยวาริน
นางศศิธร เกษรมาศ
นางภัทรพร หนูหล่อ
นางสาวประคอง ปานเจริญ
นางศิริพร เวชชพิพัฒน์
นางเอ็มวัน เผือกผ่อง
นางสาววาสนา เทพนมรัตน์
นางวราภรณ์ มุสิกทอง
นายสมเกียรติ ทรงสกุล
นางประเทือง เปรมจิตต์
นางพวงวัลย์ กาญจนกุล
นางจาลา หงษาชาติ
นางสาวสุธัมมา เพ็ชรเจริญ
นางวราภรณ์ ปรีเจริญ
นายรังสรรค์ ปู่ยิ้ม
นายธวัชชัย ศรีปทุมทอง
นางสาวสุภา จั่นแก้ว
นายอานาจ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสุนันท์ สัตยาภรณ์
นางสุชาวดี เบ็ญจฆรณี
นางสุมาลี ตันตะราวงศา
นายไพโรจน์ ทระกุลพันธุ์
นายเสน่ห์ ศิริวรรณ
นางวิลาวัลย์ แก้วแสนสุข
นางสมพร ดิลกศรี
นายสุระ วิเชียรแลง
นางกรดจันทร์ รัตนคุณศาสน์
นายเอนก สุขถนอม
นางราตรี กลับประสิทธิ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนดัดดรุณี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
ครู โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ครู โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
ครู โรงเรียนบางน้าเปรี้ยววิทยา
ครู โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ครู โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ครู โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ครู โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
ครู โรงเรียนบางพลีราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนบางพลีราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
ครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
ครู โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
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ชื่อ - สกุล
นายมานพ จินดาศักดิ์
นางวรนุตร์ เข็มเฉลิม
นางสุรีย์พร นกเผือก
นางนิตยา มังวอ
นายชาญวิทย์ รักษาสุข
นางรัตนาภรณ์ ศรีเกษม
นางสุชาดา เวศสุวรรณ
นางละออ บูรณะภักดี
นางสาวดารี่ ตรียสูตร
นางวจี โพธิ์สูงเนิน
นางสาวกาญจนา พูลละผลิน
นางสาวกัญภร พูลสมบัติ
นายสมเกียรติ บุญแจ่ม
นางศศิณี เขียวศิริ
นางภัณฑิลา เจียงวรีวงศ์
นายถนอมศักดิ์ ก้อนคา
นางสาวดุจดารา เทียนทัด
นางสาวกฤษณา อู่หิรัญ
นางอังสนา บุษบรรณ์
นายอาริยะ อุทัยวรรณ
นายกรกฎ อนันต์เผ่าภาคิน
นายสุจินต์ สีดี
นายปรีชา กิจจาการ
นายวันชัย เข็มทิศ
นางสาววิรวรรณ หอมหวน
นายชัยสิทธิ์ ชูประสูตร
นางสุทธินุช สวัสดิ์พงษ์
นางกฤษณา สุขศิริสวัสดิกุล
นายวีระ ขาดวง
นายสามารถ ศรีสวัสดิ์
นายธนู แสงอินทร์
นางสาววาสนา รอดเชียง
นางจันทนา ธรรมสะเร
นางกันยารัตน์ ถาวร
นางศุทธิพร สินประเสริฐ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนผาณิตวิทยา
ครู โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
ครู โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
ครู โรงเรียนไผ่ดาพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ครู โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ครู โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
ครู โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ครู โรงเรียนมัธยมวัดด่านสาโรง
ครู โรงเรียนมัธยมวัดด่านสาโรง
ครู โรงเรียนมัธยมวัดด่านสาโรง
ครู โรงเรียนมัธยมวัดด่านสาโรง
ครู โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม
ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม
ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม
ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม
ครู โรงเรียนวัดทรงธรรม
ครู โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
ครู โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายวันชัย รังสิรัตน์กุล
ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
นางอัฎฐนาถ โฆษิตณรงค์
ครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
นางสาวนงลักษณ์ สิริอุฬารวงศ์ ครู โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
นางพนิดา สุนทรพิทักษ์กูล
ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นางสิรีพุมเรียง เพียรจรัส
ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นายพิสิฐชัย เรืองนุ่น
ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นางเวียงพร จันทร์มหา
ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นางอาไพวัลย์ วงศ์ใหญ่
ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นางณฐินี มีสุข
ครู โรงเรียนสมุทรปราการ
นายปริวรรต มโนรมชัชวาล
ครู โรงเรียนสมุทรปราการ
นายนพดล ชูศิริวัฒนา
ครู โรงเรียนสมุทรปราการ
นางอุบลศรี เจริญผล
ครู โรงเรียนสมุทรปราการ
นายสมหมาย มณีรัตน์
ครู โรงเรียนหนองแหนวิทยา
นายหวังหมัด มะนูรีม
ครู โรงเรียนหมอนทองวิทยา
นายวิเชียร สมานมิตร
ครู โรงเรียนหมอนทองวิทยา
นางสาวสุชลรัตน์ เลขะโฆษ
ครู โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
นายไชยรัตน์ อุทัยรัตน์
ครู โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
นายณัฏฐ ศรีเสาวลักษณ์
ครู โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
นายไพรัช กันสิทธิ์
ครู โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นางสาวนิติพร เนติ
นายเชาว์ บุญพรหมอ่อน
นางคนึงใจ กฤษณา
นายดาว ยวงสุวรรณ
นางอัมพร เรืองศรี
นางสุพรพรรณ แสงสุระเดช
นายสัญญา โตสุรัตน์
นายวิศิษฏ์ เอี่ยมอาจหาญ
นางชุติมา หมั่นเพ็ชร
นางศรีนวล เกิดกาไร
นางบุญเชิญ จิตรงาม
นางสาวอุราภรณ์ เพ็ชรกลม
นางอรรคพร ทับทิมทอง
นายพรชัย พิทักษ์วีระกุล
นางราตรี สุขประสงค์

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
รองผู้อานวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนสระแก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนวังน้าเย็นวิทยาคม
ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ครู โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
ครู โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
ครู โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
ครู โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์

574
ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อ - สกุล
นายสุรินทร์ สุวานิโช
นางสาวบังอร นวลจันทร์
นางจิรประภา บุญลี้
นายธงไชย ใจผดุงวงษ์
นางอรพิน โสภา
นางมัลลิกา เจริญศิริ
นางจิราภรณ์ แสวงดี
นางนัยนา จาเริญศักดิ์ศรี
นายช่วง หนูศิริ
นางวราภรณ์ ชุมวงศ์
นางนิภา ชานาญกิจ
นายประยูร ศรีสว่าง
นางวันเพ็ญ สังข์สุข
นายอานวย สังข์สุข
นายสมชาย น้าจันทร์เจริญ
นายสมเกียรติ จิตรงาม
นางยุพิน ศรีสวัสดิ์
นางประเทืองพร สมจิตต์
นางดาริน มีสรลักษณ์
นายกิจประชา อู่พิทักษ์
นางวราภรณ์ ชุ่มจิตต์
นางเจียมจิตร ว่องนุกูลสวัสดิ์
นายทวีศักดิ์ อิ่มจิตต์
นางจันทร์ฉาย รุ่งโรจน์
นางพรนภา ยืนยง
นางลัดดา ศรีโสภา
นางนพรัตน์ คงมาลา
นางสาวเทียมจันทร์ ศรเดชผจญ
นางวรรณา กระแจะจันทร์
นางละมัย บุตรถาวร
นางนาฏยา สูงเนิน
นางสาวพัชนี คาพันน้อย
นายเสน่ห์ มาโค
นางนิทรา ด่านศิริชัยสวัสดิ์
นางวิภา สังขภิญโญ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
ครู โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
ครู โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
ครู โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
ครู โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
ครู โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
ครู โรงเรียนองครักษ์
ครู โรงเรียนองครักษ์
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ครู โรงเรียนปราจิณราษฏรอารุง
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ครู โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บารุง
ครู โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ครู โรงเรียนศรีมโหสถ
ครู โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์

575
ที่
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื่อ - สกุล
นางละเอียด เจริญสุข
ครู โรงเรียนประจันตราษฏร์บารุง
นางวัฒนา จตุพรฆ้องชัย
ครู โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
นางรานีย์ เดชธรรมฤทธิ์
ครู โรงเรียนสระแก้ว
นางสาวจารุวรรณ อานวยสมบัติ ครู โรงเรียนสระแก้ว
นายจิระ ทองอ่อน
ครู โรงเรียนสระแก้ว
นายจงรักษ์ สงวนวงษ์
ครู โรงเรียนสระแก้ว
นางสมศรี วันสมบัติเจริญ
ครู โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
นางกาญจนา ยวงสุวรรณ
ครู โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
นายสาเริง หอมเย็น
ครู โรงเรียนซับม่วงวิทยา
นางสาวชลธิชา บัวผัน
ครู โรงเรียนอรัญประเทศ
นางสาวปนัดดา มนิตสาร
ครู โรงเรียนอรัญประเทศ
นางอุสามาศ สิงห์ปาน
ครู โรงเรียนอรัญประเทศ
นางสาวณิชชา จันทร์ดา
ครู โรงเรียนอรัญประเทศ
นายคานึง ไชยเจริญ
ครู โรงเรียนคลองน้าใสวิทยาคาร
นางสัญชุลี ประยูรศิริ
ครู โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
นางวลี เหรียญอารีย์
ครู โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นายภูวนาถ คงประพันธ์
นางสาวศิริลักษณ์ เช้าเที่ยง
นางสาวสุวัฒนา กุ้ยรักษา
นายมงคล ชื่นชม
นายวรากุล หงษ์เทียบ
นายคณิต ชูลาภ
นางอโนทัย ทัณกาศ
นางพัชรี จิรจีรังชัย
นายสรศักดิ์ ไสยะหุต
นายชวภณ รวมทรัพย์
นายพรศักดิ์ เรืองพยุงศักดิ์
นางสาวถนอมศรี ลิ่มศิลา
นายกันตรัตน์ อรรคอุดม
นางพรสวรรค์ เพียรดวงศรี
นางสุวารี วรรณเวช
นางสาวสุนันทา พุ่มวารี
นางยุพาพรรณ ภมร
นางมนัญญา ศิริรัตน์

ตำแหน่ง - สังกัด

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ผู้อานวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
ผู้อานวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
รองผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
รองผู้อานวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

576
ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชื่อ - สกุล
นายสมชาย วิภาสกตัญญู
นางอารีย์ เพลินจิตต์
นายประเดิม วารีนิล
นางสาวกันทิมา อินทรบุตร
นางสาวชมภูนุช วงค์ตัน
นางสาวพรศิริ คชสังข์สีห์
นางพรรธิภา มานิตกุล
นายวิเชียร กิมพิทักษ์
นางปัทมพันธ์ โชติชญาน์นันทน์
นางละมัย สุวรรณยุคบดิน
นางนงค์นุช ถีระศิลป์
นางสุพัตรา พุ่มบุญทริก
นางนิตยา วิจารณ์พล
นางสุมนา หาญลายวง
นางลาจวน ปัญญาวรพงศ์
นางเพ็ญศรี จันหอม
นายประเทือง ใบเนียม
นางผ่องศรี เจียมฉวี
นางนัฐวดี ป้อมเชียงพิณ
นางบุญรุ่ง คอนเมฆ
นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์ทองแท้
นายบุญประเสริฐ มิตรธรรมศิริ
นางสาวนิรมล ธรรมแสง
นายวรพล ณรงค์แสง
นายอดิเรก กวางคีรี
นางมารยาท อ่องวงศ์
นางทิพวรรณ ทองแท้
นางณาฐญา บุญมาสา
นางทิฆัมพร วทัญญุตางกูร
นางสุวนี บุญน้อม
นางศรีไว มหาพรหม
นางภาวดี จิตตามัย
นางสาวชุติมา รักอาชา
นางอัญชัน เดชมา
นายสกล ประกอบ
นายนคร เรืองศรี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนแคทรายวิทยา
ครู โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ครู โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
ครู โรงเรียนสายธรรมจันทร์
ครู โรงเรียนสายธรรมจันทร์
ครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ครู โรงเรียนเนกขัมวิทยา
ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
ครู โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
ครู โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ "
ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ครู โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ครู โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

577
ที่
55
56
57
58
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65
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67
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
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89
90

ชื่อ - สกุล
นางสาวนันทวัน รสหวาน
นางจิราภรณ์ ภาณุพินทุ
นางวันเพ็ญ รัตนโอภา
นายชานาญ ยอดอานนท์
นายพีรพงศ์ ปลาสกุล
นางสาวเอมอร จันทร
นายสมชาติ ตรียินดี
นายพิสิฐ บุญมา
นางสุธีรา ร่วมชมรัตน์
นางศันสนีย์ ชีวังกูร
นางจตุพร ทนยิ้ม
นางรัตนา เพ็ชร์เจริญ
นางนีรนารถ โรจน์รัตนพล
นางสาววารี เอกสาร
นางแสนดี วัยวัฒนะ
นายชาตรี ทองดีเลิศ
นายสุรชัย ใจจง
นางสุภาภรณ์ ชื่นบาล
นางสาวมณฐิณี ประเสริฐลาภ
นายคทาวุธ เมืองอู่
นายวีระวัฒน์ พินิจธนสาร
นายปริญญา กิจนิตย์ชีว์
นายสมพร มาสุข
นางณอาภา รวมทรัพย์
นายประทีป จันทรศรี
นายจานงค์ คล้ายเครือ
นางเนาวรัตน์ ศิริกุลรุ่งโรจน์
นายมนตรี ทับกิจ
นายชัยรัตน์ พงษ์เศวต
นางอรญา เทพาสถิตย์
นายบรรจบ บัวขาว
นายสมนึก มีน้อย
นางเพ็ญจันทร์ ไชยคาวัง
นายอนุพันธ์ พิศสอาด
นางรุ่งนภา ชิดชอบ
นายสมศักดิ์ สุกุลธนาศร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี
ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ครู โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
ครู โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
ครู โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนประชามงคล
ครู โรงเรียนประชามงคล
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ครู โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ครู โรงเรียนหนองโพวิทยา
ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ครู โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ครู โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ครู โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บารุง

578
ที่

ชื่อ - สกุล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

นางสาวศิริพร ขุนภักดี
นายราชันย์ ทิพเนตร
นางนิลวดี กวีรัตน์ธารง
นายสุริยา ชิณณะพงศ์
นางวรรณี ภิรมย์คา
นายณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์
นายพยุง ศรัณยูญาติวงศ์
นายประเจิด อยู่สงค์
นายประจวบ บัวทอง
นายตฤณ มีเนตรทิพย์
นางพัสตร์ณัฐฐา รื่นณรงค์
นายพินัยรัตน์ สุขวิลัย
นายวันชัย วงษ์จันทร์
นางพรทิพย์ โรจน์ประเสริฐสุด
นางสุชาดา ศีลาเจริญ
นางกันยารัตน์ ดุษณีย์
นางคารม โพธิ์ศรี
นายนิรันดร์ สุขเรือน
นางประภาเพ็ญ ชูประเสริฐ
นางกานต์รวี ชูกิตติกุล
นายเทวัญ ศรีพัชรมงคล
นางรวีวรรณ จันทร์จริยากุล
นายประมาณ อวนมิน
นางศิริรัตน์ แพโชติรัตนะกุล
นางนวพร น้าชม
นางวิมลนาฏ มารมณ์พันธุ์
นางอโนทัย ร่มโพธิ์ภักดิ์
นางอมรรัตน์ จาปาเงิน
นางสาวสุภานี บุญพรวงศ์
นายถวิล สุขวงษ์
นายสาเริง บุญมี
นางสาวสุณี ภู่พานิช
นางอุบลรัตน์ จันทน์ชัย
นางธีรนันท์ รูปสูง

ตำแหน่ง - สังกัด

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ครู โรงเรียนดอนคาวิทยา
ครู โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
ครู โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
ครู โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
ครู โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใส่วิทยา ๓
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ที่
35
36
37
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43
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ชื่อ - สกุล
นายคารณ ฉิมพาลี
นางบุหงา ชาญประโคน
นางกิตติมา ฉิมพาลี
นายอดิศักดิ์ สารประสิทธิ์
นายชวัติ ชโลธร
นายสุทัศน์ จันทร์บ่อน้อย
นางสาวกัญญา จันทรา
นางเพลินตา น้าใจดี
นางวรรณภา วิพัฒน์ครุฑ
นายไพโรจน์ วิพัฒน์ครุฑ
นางสมพร อินทร์สุริวงค์
นายประยุทธ พันธุ์บัว
นายพินิจ เมฆฉา
นางปราณี สวยรูป
นางทรายทอง ขยันการนาวี
นายสมบุญ สกุลกรุณาอารีย์
นายวิมล วังกรานต์
นางหทัยรัตน์ สุพรรณคง
นายสมศักดิ์ ชาติทอง
นางสาวเนาวรัตน์ สนธิเณร
นางทองคา สาระวงษ์สุทธิ์
นางเขมศรัณย์ พวงแย้ม
นายทวี ภูฆัง
นายสงบ พลายพิชิต
นายเมธี ทองคา
นางสาวรักชนก คูห์เทวารัณ
นางพิกุล พลายพิชิต
นางสุมาลี แผนสมบูรณ์
จ่าสิบเอกปวงเศรษฐ์ เกษสงคราม
นางพิศมัย สังใจสม
นายพงษ์ระพี ศรีคาทา
นางจรรยวรรธน์ ประสงค์เงิน
นางพรทิพย์ ปิ่นกุมภีร์
นายอุดม เหลืองศิริธัญญา
นางสาวดวงขวัญ รุจจนเวท

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใส่วิทยา ๓
ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใส่วิทยา ๓
ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใส่วิทยา ๓
ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใส่วิทยา ๓
ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
ครู โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
ครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
ครู โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
ครู โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
ครู โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
ครู โรงเรียนบางลี่วิทยา
ครู โรงเรียนบางลี่วิทยา
ครู โรงเรียนวังหว้าราษฏร์สามัคคี
ครู โรงเรียนสงวนหญิง
ครู โรงเรียนสงวนหญิง
ครู โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
ครู โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
ครู โรงเรียนสวนแตงวิทยา
ครู โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
ครู โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
ครู โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
ครู โรงเรียนอู่ทอง
ครู โรงเรียนอู่ทอง
ครู โรงเรียนอู่ทอง
ครู โรงเรียนอู่ทอง
ครู โรงเรียนอู่ทอง
ครู โรงเรียนอู่ทอง
ครู โรงเรียนอู่ทอง
ครู โรงเรียนอู่ทอง
ครู โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
ครู โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

580
ที่
70
71
72
73
74
75
76
77
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94
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ชื่อ - สกุล
นางพรสินี วงศ์หงษ์ทอง
นายปราการ พรมอ้วน
นายชัยพันธ์ อริยเกศมงคล
นายปรีชา แสงอุทัย
นายสมพรชัย ประพันธ์
นางสาวนัยนา ยอดแก้ว
นายธีระ ทองยี่สุ่น
นายพยุง มาชมสมบูรณ์
นางยุพดี ภู่รุ่งเรือง
นางพยุง ศรีจินดา
นางสาวนิรมล พันธ์ปา
นางอิศราวรรณ พูลดี
นางปนัดดา เปียถนอม
นางวันเพ็ญ อยู่ยืนยง
นายเกรียงศักดิ์ อุ่นศิริ
นางวลัยลักษณ์ ธีรสุวรรณจักร
นางเพลินพิศ ลพานุวรรตน์
นายมนตรี สัมมเสถียร
นางสาววิไล นภาพรพิพัฒน์
นายสุธี สุริยกานนท์
นางอัญชลี สุวรรณวิสัย
นายสุวพิชญ์ ภู่ทอง
นางวรรณภา โอชาพงศ์
นางคาทิพย์ ทับกล่า
นายโสภณ ภาณุลาวัลย์
นางสาวณิศรา สุดปฐม
นายเกรียงไกร คุณัชญ์ธาดา
นางยุวดี ทองยี่สุ่น
นางสาวกรรณิการ์ จาบถนอม
นางสาวจินตนา กาญจนะ
นางวริษฐา ลิโมภาสิทธิ์
นายวิศิษฐ์ มีศรี
นายมนัส พังจุนันท์
นางสาวจุรีรัตน์ ชัยวรวิทย์กุล
นางสกาว สันติเทวกุล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา
ครู โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา
ครู โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา
ครู โรงเรียนคงทองวิทยา
ครู โรงเรียนคงทองวิทยา
ครู โรงเรียนคงทองวิทยา
ครู โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
ครู โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
ครู โรงเรียนบางเลนวิทยา
ครู โรงเรียนบางเลนวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ครู โรงเรียนเพิ่มวิทยา
ครู โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
ครู โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ครู โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ครู โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
ครู โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ

581
ที่
105
106
107
108
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110
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112
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115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
นางสาวอรสา อินทร์ภิรมย์
ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
นางเพ็ญศรี เล้าสุขสุวรรณ์
ครู โรงเรียนราชินีบูรณะ
นายประพันธ์พงษ์ อรุณบรรเจิดกุล ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
นางสวนิต เอกอนันทกุล
ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
นางสาวภนิตา ดิลกพัฒนากุล
ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
นางสมคิด รอดผล
ครู โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
นางปรีดา พัฒนผลสุขุม
ครู โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
นางธิติยา กวินเอกวรา
ครู โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
นางสุรีย์ ภูมิอุไร
ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
นางนัดดา อินทา
ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
นางภาริญ ตันติดุสิตา
ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
นางจิระพรรณ ศรีบ้าน
ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
นางสาวจรรยา ชัยยะ
ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
นางอรัญญา สิงห์โต
ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
นายเฉลิม ทรพับ
ครู โรงเรียนสถาพรวิทยา
นางสัจจะ ปลื้มใจ
ครู โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม
นายโชคดี สมบูรณ์ดี
ครู โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม
นางสาวกชพรรณ อยู่สงค์
ครู โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม
นางเฉลิมศรี กองสุข
ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา
นายอุดมโชค ผลิศักดิ์
ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา
นายสามารถ สมประชา
ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา
นางสาวอิสรีย์ รัศมีพิมล
ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา
นางกาญจนา จึงเจริญ
ครู โรงเรียนสามพรานวิทยา
นายอานาจ ตั้งมั่นคง
ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
นางสาวจิม ไพสิฐพานิชตระกูล
ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
นางสาวชลาลัย ชัยยะ
ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
นางจุฬารัตน์ เชื้อทหาร
ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
นางวนิดา กุจิรพันธ์
ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
นายอนุสรณ์ รัตโนภาส
ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
นายเสนาะ ครึกครื้นจิตร์
ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
นายสุเทพ โตสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์
นางวนิดา เอี่ยมสอาด
ศึกษานิเทศก์
นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหิน
นายโกวิท กรีทวี
ผู้อานวยการโรงเรียนคงคาราม

ตำแหน่ง - สังกัด

582
ที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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34
35
36
37
38
39

ชื่อ - สกุล
นายสรรเสริญ ขวัญดี
นางกมลวรรณ เกียร์ช
นางสาวอุมาพร ทวีศักดิ์
นายวิศิษฏ์ พหลยุทธ
นายสลิด ชูชื่น
นางกรองแก้ว อภัยรี
นางนุศรา ลูกอินทร์
นางสาวลักษณีวไล หลักกรด
นางสุภาภรณ์ มิตรสมหวัง
นางราตรี มณีโชติ
นายชูศักดิ์ อริยวงศ์
นางสาวชะอ้อน แก้วชูเสน
นายวสันต์ ชมสุวรรณ
นางอมรรัตน์ ศรีสวัสดิ์
นางสาวสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
นางวิภา แจ่มฤทธิ์
นางสาวนราภรณ์ เทียนฟัก
นางไพริน ตะโกมา
นางอภิรัสมิ์ ศรีชาติ
นายทะนง ผิวนิ่ม
นางอนงค์ ประสมศรี
นายสมพงษ์ อภิชาติธรรม
นางจรรยา กาญจนาประดิษฐ์
นางอัธยา อ่อนงาม
ว่าที่ร้อยโทพิชัย ศรีชาติ
นางสาวอัจฉรา สมมาตร
นายประสงค์ ทองเกิด
นางนวภรณ์ เชาว์ช่างเหล็ก
นายสุรยุทธ นะมะปัทมะราชัย
นางกัญฐนัน อยู่คง
นายสมยศ เมืองอุดม
นายวีรวุฒิ หนูน้อย
นายชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายบุญชู ตั้งเจริญ
นายชูศักดิ์ สาเภาเงิน

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
รองผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนถาวรานุกูล
ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ครู โรงเรียนหัวหิน
ครู โรงเรียนหัวหิน
ครู โรงเรียนหัวหิน
ครู โรงเรียนหัวหิน
ครู โรงเรียนหัวหิน
ครู โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
ครู โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
ครู โรงเรียนทับสะแกวิทยา
ครู โรงเรียนทับสะแกวิทยา
ครู โรงเรียนทับสะแกวิทยา
ครู โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
ครู โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
ครู โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
ครู โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
ครู โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
ครู โรงเรียนห้วยยางวิทยา
ครู โรงเรียนห้วยยางวิทยา
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
ครู โรงเรียนบางสะพานวิทยา
ครู โรงเรียนคงคาราม
ครู โรงเรียนคงคาราม

583
ที่
40
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51
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64
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67
68
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74

ชื่อ - สกุล
นางสาวเทวี ช่วงชาย
นางสาวธาริสา สุขอาไพจิตร
นางสาวสุณีย์ พจนศิลป์
นางมาริษา คาวัฒน์
นางสุวรรณา หมั่นมานะ
นางศิริวรรณ บุญโพธิ์
นายฉัตรชัย นาสถิตย์
นายถาวร เอียงอุบล
นายจาเนียร ศักดิ์ศรี
ว่าที่ร้อยเอกชวลิต ทองคล้า
นางวราพันธุ์ ศรีทองดีประพันธ์
นายสุทัศน์ ทวีชัย
นางสารอง ขาวสว่าง
นายกิตติเดช เปรมกมล
นายคุณากร จาปาเงิน
นางชูชีพ เพ็งพิน
นางอนันทยา สาเภาทอง
นางสาวอรพินท์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
นายประยูร รุ่งเรือง
นางอรุณ พราหมณ์แก้ว
นางสาวประดิษฐา ศรีประเสริฐ
นายธีรยุทธ ยังภู่
นายชัยยศ มาลัยเลิศ
นางจงกล เทพพานิช
นางสุรัตน์ งามศรีขา
นางละม้ายมาศ อินทุกร
นางพะเยา นาสถิตย์
นายเสน่ห์ บุญชู
นางสาวอรพิน ธนิกกุล
นายมนัส โรจนกุล
นางอารี สุวีรานนท์
นางมารศรี สังขพันธ์
นางสุที เทียมสมชาติ
นางปรานอม ศรีกันตะ
นางสาววันเพ็ญ กสิโอฬาร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
ครู โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
ครู โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
ครู โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ครู โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
ครู โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ครู โรงเรียนชะอาคุณหญิงเนื่องบุรี
ครู โรงเรียนชะอาคุณหญิงเนื่องบุรี
ครู โรงเรียนชะอาคุณหญิงเนื่องบุรี
ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา
ครู โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
ครู โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
ครู โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
ครู โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
ครู โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร
ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร
ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร
ครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร
ครู โรงเรียนสกลวิสุทธิ
ครู โรงเรียนถาวรานุกูล
ครู โรงเรียนถาวรานุกูล

584
ที่
75
76
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80
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสาวอังคณา ประเสริฐพงศ์สุข ครู โรงเรียนถาวรานุกูล
นางเกศิณี แสงทับทิม
ครู โรงเรียนถาวรานุกูล
นายอุบล นวลพลอย
ครู โรงเรียนถาวรานุกูล
นายสถิตย์ จันทร์น้อย
ครู โรงเรียนท้ายหาด
นายสุเทพ กระจิบทอง
ครู โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
นางสังวาลย์ ถนอมวีระวงศ์
ครู โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อย
ครู โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
นางสาวพจมาน ระหงษ์
ครู โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
นางนภาพร มณีนิล
ครู โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
นายสามารถ จอกสมุทร
ครู โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
นางนงเยาว์ ดาราเย็น
ครู โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
นางสาวประภา กองบัวแก้ว
ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายจานงค์ วงษ์วิไล
ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายวิทยา วัชรสาคร
ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายยุทธ อัครางกูร
ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)
นางกฤษณา วงศ์กวินวุฒิ
ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)
นายนพคุณ อยู่ทอง
ครู โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
นางธานี รอดเรืองงาม
ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
นางยุพาพร ชวลิตธาดา
ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
นางพิกุล สุสัมฤทธิ์
ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
นางนันทกา เหล็งสุดใจ
ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
นายวินัย จันทร์หอม
ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11

1
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3
4
5
6
7
8
9
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นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร
นางสายลม จิตระดับ
นางภัทรินทร์ ชูมาก
นางฐิติมา นาครพัฒน์
นางนพมาศ เพราพันธ์
นางสาวรัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์
นายพงษ์ศักดิ์ นาครพัฒน์
นายสุเทพ รักเกาะรุ้ง
นางวรรณาพร อยู่สุข
นางอุษา ศรีวาลัย
นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์
นางพรทิพย์ เพิ่มประเสริฐ

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงสระ
ผู้อานวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนสวีวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา
ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

585
ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อ - สกุล
นางสุภรณ์ โชติรัตน์
นางวิภาดา วัชรสินธุ
นางจิรา สุทธินุ่น
นางมลิวัลย์ อุดมพันธ์
นายเริงฤทธิ์ วิชัยดิษฐ
นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
นางกนกนิจ กิจคาม
นางศรีสุดา พยัคฆา
นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี
นางสุรีย์พร ยุติธรรม
นางวิภาดา เวียงแก้ว
นางพงศ์จันทร์ วิชัยดิษฐ
นายวราวุธ รัตนานุพงศ์
นายธีระพงศ์ จันทร์เพชร
นางจันทนา วิชัยดิษฐ์
นายเสรี ชูศรี
นายคารณ ฤทธิกัน
นายพงษ์ศักดิ์ ทวีสุข
นางนิรมล รักดี
นายวรวิทย์ ธดากุล
นายวสันต์ ณ รังษี
นางจรรยา ศิริยงค์
นางศุภวัลย์ โสภาพ
นายสกูล จันทสุวรรโณ
นางอาภา ตั้งฐานานุศักดิ์
นายอุดม พุ่มมณี
นายศิริพงค์ บุญนา
นางสุลีพร ดีทอง
นางสาวบุญจริง ชมจันทร์
นางสาวสุจินา นุรักษ์
นางเฟื่องจิต ไวทยินทร์
นางนันทา นุ้ยเจริญ
นายจงรักษ์ ขุนชานาญ
นางนิตยา มีศักดิ์
นายสุวิทย์ มีศักดิ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒
ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒
ครู โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
ครู โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
ครู โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
ครู โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนไชยาวิทยา
ครู โรงเรียนไชยาวิทยา
ครู โรงเรียนท่าชนะ
ครู โรงเรียนท่าชนะ

586
ที่
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ชื่อ - สกุล
นางสาวเบญจมาศ แก้วพิชัย
นางอุทัยวรรณ สุวรรณรัตน์
นายพิชัย ยงญาติ
นายวินัย ดาพัฒน์
นางจินตนา บัวเผียน
นางมันธนา ปุณยปรัชญ์
นางสาวเยาวภา สุวรรณรัตน์
นางพิมพ์ใจ แผ่พร
นางจิราพร เจริญผล
นางสาวเพชรี ศิริวงศ์
นางภณิตา ฉิมภักดี
นางฤดี วิชัยดิษฐ
นางสาวเบญจา เขียวสม
นายวราห์ ชุมแสง
นางสาวมยุรี มรกต
นางพัชรี ชุ่มชื่น
นายไมตรี บัวเพชร
นางกรรยา ช่วยจันทร์
นางเสาวนีย์ หีตลาพูน
นางลานนา ศรีรักษา
นางพเยาว์ สุขเอมโอษฐ์
นางธนภรณ์ สุขแก้ว
นายสมชาย พรหมขุนทอง
นางชาเลือง บุญญาธิการ
นางวรวรรณ บุญสวัสดิ์
นางชัญญา ขันฑะสีมาเฉลิม
นายสุเทพ ภู่บรรจง
นางจรุงจิต เพชรอุทัย
นางสาวพรยมล แก้วออด
นายวาริน จันทร์สงค์
นางวัลชุลี สุวรรณโชติ
นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ
นายณรงค์ ศิริยงค์
นางสุภา พิชิตชลพันธุ์
นางพรจิตต์ กลางนุรักษ์
นายจานงค์ แสงแก้ว

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
ครู โรงเรียนมัธยมบ้านทาเนียบ
ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านนาสาร
ครู โรงเรียนบ้านนาสาร
ครู โรงเรียนบ้านนาสาร
ครู โรงเรียนบ้านนาสาร
ครู โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
ครู โรงเรียนเวียงสระ
ครู โรงเรียนพระแสงวิทยา
ครู โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
ครู โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
ครู โรงเรียนศรียาภัย
ครู โรงเรียนศรียาภัย
ครู โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ครู โรงเรียนปากน้าชุมพรวิทยา
ครู โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร
ครู โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
ครู โรงเรียนปะทิววิทยา
ครู โรงเรียนปะทิววิทยา
ครู โรงเรียนด่านสวีวิทยา
ครู โรงเรียนด่านสวีวิทยา
ครู โรงเรียนสวีวิทยา
ครู โรงเรียนสวีวิทยา
ครู โรงเรียนสวีวิทยา
ครู โรงเรียนสวีวิทยา
ครู โรงเรียนสวีวิทยา
ครู โรงเรียนเมืองหลังสวน
ครู โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
ครู โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
ครู โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
ครู โรงเรียนท่าชนะ
ครู โรงเรียนท่าชนะ
ครู โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

587
ที่
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

ชื่อ - สกุล
นางศันสนา ทองท่าฉาง
ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
นางสาวบงกช อาศิรพจน์
ครู โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
นายธีรพันธุ์ วิชัยดิษฐ
ครู โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
นางแสงจันทร์ โกละกะ
ครู โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
นายสาโรจ วรินทรเวช
ครู โรงเรียนเวียงสระ
นายบุญส่ง หนูเซ่ง
ครู โรงเรียนเวียงสระ
นางสิริวรรณ์ ทิพย์โอสถ
ครู โรงเรียนเวียงสระ
นายมนัส พุ่มจุ้ย
ครู โรงเรียนเวียงสระ
นางราตรี ขนาบแก้ว
ครู โรงเรียนเวียงสระ
นายสุรชาติ ชุมชอบ
ครู โรงเรียนพระแสงวิทยา
นายอาพร ยกย่อง
ครู โรงเรียนพระแสงวิทยา
นางเอ็นดู กุวลัยรัตน์
ครู โรงเรียนศรียาภัย
นางสุชีลา ไชยสงคราม
ครู โรงเรียนศรียาภัย
นางเกศิณี เขียนด้วง
ครู โรงเรียนศรียาภัย 2
นางกรรณิการ์ โยธาทิพย์
ครู โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
นางสาวอนงค์รัตน์ ศรีนวล
ครู โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
นางเพียงจิตต์ มาตฒิวัฒน์
ครู โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
นางอุษา เขื่อนแก้ว
ครู โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
นางณัฐชา วงศ์เพชร
ครู โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
นางสาวอนงค์ รัตนพร
ครู โรงเรียนสวนศรีวิทยา
นางจรรยา มินชาติ
ครู โรงเรียนชลธารวิทยา
นายชุมพร ฤคดี
ครู โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา
นางสาวศิริวรรณ สุขแก้ว
ครู โรงเรียนละแมวิทยา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12

1
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3
4
5
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9
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นายปรีชา มากมณี
นายประยูร รักษ์กาเนิด
นายประโยชน์ ชัยณรงค์
นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
นายสุนันท์ กลับขันธ์
นาย ส.สมบัติ มีสุนทร
นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์
นายสุนทร เพชรดี
นายสมมาศ หนูแก้ว
นายอรุณ พงศ์เพ็ชร
นายปวิช เลือดฉิม

ตำแหน่ง - สังกัด

ผู้อานวยการโรงเรียนปากพยูนพิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนชะอวด
ผู้อานวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
ผู้อานวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งสง
ผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
ผู้อานวยการโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
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ที่
13
14
15
16
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20
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22
23
24
25
26
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อ - สกุล
นายณัฐชัย สมจิต
นายธีระพันธ์ ฑียาพงษ์
นายศักดิ์ชัย คงแก้ว
นายเฉลิมชัย กลับดี
นายมีชัย พิทักษ์วงศ์
นายเจนจิตต์ สุขรุ่ง
นายวีรชนม์ จันทร์แก้ว
นายไพโรจน์ จุลนวล
นายโชคดี เปาะทองคา
นางนันทาวดี ปรีชาพร
นายจานงค์ สิงห์สุวรรณ
นางสาวนวลลออ วันจันทร์
นางอารมย์ รัตนบรรดาล
นางลัดดาวัลย์ พุทธิพงษ์
นายวัชรพงศ์ นุราช
นางชุติรัตน์ สุวรรณทิพย์
นางพวงจิต กุลหาบ
นายปรีดา จันทวี
นางสุดใจ จันทร์นวล
นางพรพิมล ศิริอนันต์
นายถาวร พันธนียะ
นางมณฑิรา วัฒนา
นางอรุณรัตน์ ถาวรจักร์
นางโสรัตยา ลาชโรจน์
นางประภัสสร องค์สวัสดิ์
นายโสภณ แก้วเรืองฤทธิ์
นางพวงเพ็ญ จันทวงศ์
นางประภานุสรณ์ ทองคงใหม่
นายสมศักดิ์ ตุนละนิตย์
นางดารุณี สุกใส
นายสมชายนวัต ลักษณะ
นายสุรพล ยอดรัตน์
นางนงลักษณ์ ผ่องสุวรรณ
นางกนกพร อุดมถาวรสวัสดิ์
นางคุณศรี ศรีพิทักษ์

ตำแหน่ง - สังกัด
รองผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
รองผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งสง
รองผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
รองผู้อานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่
รองผู้อานวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง
รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
รองผู้อานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
ครู โรงเรียนโยธินบารุง
ครู โรงเรียนโยธินบารุง
ครู โรงเรียนโยธินบารุง
ครู โรงเรียนโยธินบารุง
ครู โรงเรียนโยธินบารุง
ครู โรงเรียนโยธินบารุง
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ครู โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง
ครู โรงเรียนชะอวด
ครู โรงเรียนชะอวด
ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
ครู โรงเรียนตะโหมด
ครู โรงเรียนตะโหมด
ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต
ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต
ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต
ครู โรงเรียนทุ่งสง
ครู โรงเรียนทุ่งสง
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ที่
48
49
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51
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64
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67
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71
72
73
74
75
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ชื่อ - สกุล
นางเตือนใจ ศรีจันทร์
นางณฐมน หงษ์ตัน
นายสมนึก ผลความดี
นางสาวอาพร สวนกูล
นายสุธรรม เขียวมา
นางสุพัตรา เทพมณี
นายสกล จรุงกิจสิทธิกุล
นางจิรา จันทร์ทอง
นางภาษิตา มาสวัสดิ์
นายสุพงษ์ ศรีสุวรรณวิเชียร
นางสาวอรพิน เพชรอาวุธ
นางประนอม วงษ์วิจารณ์
นางดุษฎี บุญหนูกลับ
นางสาวสุนีย์ แก้วศรีนวล
นายวิชาญ เพ็งสงค์
นายราชัน โกศัลวิตร
นางกุหลาบ โกฏิกุล
นางสาวภัทรญาดา ไชยฤกษ์
นายธีรนันท์ เรืองอ่อน
นางบวร ทองเพ็งจันทร์
นางสาวรวมภิศ ภิญโญ
นายจงรักษ์ ธรรมมิกะกุล
นางอาภรณ์ จันทรมงคล
นางพัชราภรณ์ รักช่วย
นางกิ่งแก้ว คาพรรณ์
นางราตรี จันทร์นิ่ม
นายรัฐพร จันทวงศ์
นางสาวโกสม สงพุ่ม
นายสาธร พฤกษะศรี
นางวิยะดา สงเสน
นางภมร พลเพชร
นายสมศักดิ์ ฤทธิเดช
นางมาลี สอนเสริม
นายสุชีพ ปริยานุกูล
นายสุนทร แก้วศรีอ่อน

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนทุ่งสง
ครู โรงเรียนทุ่งสง
ครู โรงเรียนทุ่งสง
ครู โรงเรียนนาบอน
ครู โรงเรียนนาบอน
ครู โรงเรียนนาบอน
ครู โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
ครู โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
ครู โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
ครู โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนปากพนัง
ครู โรงเรียนปากพนัง
ครู โรงเรียนปากพนัง
ครู โรงเรียนปากพนัง
ครู โรงเรียนปากพนัง
ครู โรงเรียนปากพนัง
ครู โรงเรียนทรายขาววิทยา
ครู โรงเรียนประชาบารุง
ครู โรงเรียนประชาบารุง
ครู โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
ครู โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
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83
84
85
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93
94
95
96
97
98
99
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107
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ชื่อ - สกุล
นายสมนึก ไหมบุญแก้ว
นายสมชัย นุกิจรังสรรค์
นางรัตนา ฤทธิรงค์
นายประจันทร์ วัฒพรหม
นางสกุล นิระภัย
นายอนุชา ส่งทวี
นางตรัยรัตน์ ส่งทวี
นางกัลยา นามสังข์
นางปราณี จุลพูน
นางไพลิน ส่งช่วย
นายมงคล เลาหวิวัฒน์
นางสาวหะซันน่า พงศ์ยี่หล้า
นางโชติกา ชูแก้ว
นางจินดาภรณ์ บุญอนันต์
นายมาโนชญ์ พัชนี
นายมทูร พูลสวัสดิ์
นางวรรณา พัชนี
นางธมนพัชร์ สิรันทวิเนติ
นางนวลรหง หมวดชัยทอง
นางอมรัตน์ เสถียร
นางราตรี ทองเมือง
นางสุคนธ์ ทิพย์บุญแก้ว
นางสาวอภิญญา ช้างทรัพย์
นายธวัชชัย สุวรรณรัตน์
นายสมชาย นุกูลกิจ
นายขจร ชูวาลา
นางช่อทิพย์ ทองไชย
นางยุพดี กาจรฤทธิ์
นายธรรมนูญ ศรีนุรัตน์
นางอนุ แสงแก้ว
นางอภินันท์ ส่งแสงรัตน์
นางสัมพันธ์ ดั่นสกุล
นางจาเนียน เปลี่ยนจันทร์
นางจรรยพร แจ้งจุล
นายวิระ พูนเอียด

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ครู โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ครู โรงเรียนแหลมราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนแหลมราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
ครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
ครู โรงเรียนหัวไทรบารุงราษฎร์
ครู โรงเรียนหัวไทรบารุงราษฎร์
ครู โรงเรียนเชียรใหญ่
ครู โรงเรียนเชียรใหญ่
ครู โรงเรียนปากพูน
ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ครู โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ครู โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ครู โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ครู โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ครู โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
ครู โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
ครู โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

591
ที่
118
119
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121
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127
128
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142
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144
145
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150
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ชื่อ - สกุล
นางสาววันทนา หนูนะ
นายสฤษดิ์ จันทร์ณรงค์
นายรัศมี มะห์มูดีย์
นายอนิรุธ สิงห์บารุง
นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
นางลัดดา ศิริพรหม
นางนฤมล นุภักดิ์
นางวรรณะ เพ็ญทอง
นางนงเยาว์ เอี่ยมฐานนท์
นางพิมลรัตน์ รัฐธรรม
นางพิศมัย เชาวลิต
นางศิริธนา พหลเดชา
นางสุนันทา เบญจกุล
นายเกรียงไกร เบญจกุล
นางสุวัฒนา หวานสนิท
นางขนิษฐา คงเคล้า
นายสมรรถ วรศรี
นายสมยศ วัฒนวิจิตร
นายอนุวัตร พันธุ์เล่ง
นางอานวย เรืองศรี
นายมนัส ไชยนุรักษ์
นายสุวิทย์ รอดเนียม
นางสุมิตรา นิลโมจน์
นางประไพ มะลิแก้ว
นางสมจิตต์ ตีบกลาง
นางพรทิพย์ เพชรวา
นายประพัฒย์ แป้นจุลสี
นายดนัย บุณยะตุลานนท์
นายปรีชา เศรษฐสุข
นางอานวย ไมตรีจร
นางสาวนิศาชล มัธยม
นางสุภา สมุหเสนีโต
นางพรศรี สุขสวัสดิ์
นางอวยพร เกตุแก้ว
นางประทีป ศรีวุ่น

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
ครู โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
ครู โรงเรียนขนอมพิทยา
ครู โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
ครู โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
ครู โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
ครู โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
ครู โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
ครู โรงเรียนพัทลุง
ครู โรงเรียนพัทลุง
ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง
ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง
ครู โรงเรียนดอนศาลานาวิทยา
ครู โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
ครู โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ครู โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ครู โรงเรียนกงหราพิชากร
ครู โรงเรียนควนพระสาครินทร์
ครู โรงเรียนควนพระสาครินทร์
ครู โรงเรียนควนขนุน
ครู โรงเรียนควนขนุน
ครู โรงเรียนควนขนุน
ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์

592
ที่
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

ชื่อ - สกุล
นางรวิวรรณ สุจินตพงศ์
นางจรินทร์ ศรีโยธา
นางสาวสารวย วงศ์มุณีวร
นางประภาวดี สัจจากุล
นางสุวิมล บุญชิต
นางพวงรัตน์ ลอยประเสริฐ
นางสุพัตรา ทิพรัตน์
นางวาสนา จ่าทอง
นายวิทยา สุวรรณ
นางทาริกา พิทักษ์วงศ์
นายนิกร แสนเดช
นางอุษา จันทร์แจ่มใส
นายณรงค์ ตาปาน
นายทรงเกียรติ ประดิษฐ์
นายจรัญ บัวทอง
นางอัญชลิกร การัยภูมิ
นางมัลลิกา ชุมเปีย
นายสุชาติ เทพเกื้อ
นางสาววินัส ชูเกลี้ยง
นางกัณฑิมา ตันติชานาญกุล
นางทิพวรรณ เมืองแก้ว
นางศิริวรรณ ชาญอาวุธ
นางมนทกานติ ยะโก๊ะ
นางพัชราภรณ์ สุวัตถิกุล
นางปราณี ชูรอด
นางสาวศิรประภา ธรรมวณิช
นางสังคีตทิพย์ สุทธิ
นางสาววรรณา สรวงพนากุล
นายโกมล วุฒิมานพ
นางสุจิตรา สุวรรณบรรจง
นางนิลวรรณ กลีบแก้ว
นางอารีย์ ถังมณี
นายสนั่น แผ่นทอง
นายอุดม บดีการ
นางสุดธิรา สาคร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
ครู โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนปัญญาวุธ
ครู โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
ครู โรงเรียนอุดมวิทยายน
ครู โรงเรียนโยธินบารุง
ครู โรงเรียนโยธินบารุง
ครู โรงเรียนโยธินบารุง
ครู โรงเรียนโยธินบารุง
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง
ครู โรงเรียนชะอวด
ครู โรงเรียนชะอวด
ครู โรงเรียนชะอวด
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
ครู โรงเรียนตะโหมด
ครู โรงเรียนบางขันวิทยา
ครู โรงเรียนทุ่งสง
ครู โรงเรียนทุ่งสง
ครู โรงเรียนทุ่งสง
ครู โรงเรียนนาบอน
ครู โรงเรียนนาบอน
ครู โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ ช่วยราชการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

593
ที่
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายอภิทักข์ ฟุ้งตระกูล
ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
นายฉลอง ชนะสิทธิ์
ครู โรงเรียนประชาบารุง
นายวินัย สุขราษฎร์
ครู โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
นายสุทธินันท์ หนูนิล
ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
นางแดง กาญจนะภังคะ
ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
นายสุขุม เพ่งพิศ
ครู โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
นางอรุณี นวลสุข
ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
นางสาวจินดา ธรรมนิยม
ครู โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
นางอาภรณ์ มัชฌิกะ
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
นายวันชัย ชะอุ่มดี
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
นางธันยาลักษณ์ สุจิพงศ์
ครู โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
นางเสาวลักษณ์ ทองเหลือ
ครู โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
นายอัมรินทร์ เจริญรูป
ครู โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
นายอนันท์ อินทะเสโน
ครู โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
นางมาลีวรรณ องอาจ
ครู โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
นายณรงค์ นาคกายสิทธิ์
ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
นางสาวเสาวนี ลมัยพันธ์
ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
นางสาวยุวดี วัฒนสุนทร
ครู โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
นายวิชิต จันทรโชติกุล
ครู โรงเรียนพัทลุง
นางสาวสุนีย์ ทองไซร้
ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
นางหนูพัช หิรัญกร
ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
นายคานึง หนูพลอย
ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
นางสุคนธ์ สุขพุ่ม
ครู โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ครู โรงเรียนกงหราพิชากร
นางจุฑาทิพย์ คงแก้ว
ครู โรงเรียนควนขนุน
นายเฉลียว อินทร์แป้น
ครู โรงเรียนควนขนุน
นายเฉลียว ทองเกื้อ
ครู โรงเรียนควนขนุน
นางสมศรี อินทรกนิฏฐ์
ครู โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 13
นายกรุณพล พราหมเภทย์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสิรภัทร ศิลปภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางเฉลิมศรี ปานจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสุชีพ นวลอ่อน
ศึกษานิเทศก์
นางไรวัลย์ สมาธิ
ศึกษานิเทศก์
นายติระ ไกรเทพ
ผู้อานวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

594
ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อ - สกุล
นายเรืองชัย ช่วยจันทร์
นายพิวันชัย จันทร์เกษ
นายประเสริฐ รักแก้ว
นางอุลาวรรณ ปราบโรค
นายทนงศักดิ์ เรืองแก้ว
นางสาวสุรีรัตน์ คาฝอย
นายรังสฤษณ์ คาหมื่น
นางภัทรวรรณ ปานชนะ
นางอารีย์ กังแฮ
นายวิรัตน์ ทะเดช
นายชุติ สังขศรี
นางกันยา สุขศรีเพ็ง
นางจิตรา ศรีสารคาม
นางยุวเยาว์ ฉิมพาลี
นางสายสุนีย์ วารีรัตน์
นายกวีกร รักษารักษ์
นายธวัชชัย ภู่วิวัฒนา
นายพิชาญ ฉิมพาลี
นายอมรศักดิ์ ปราบโรค
นางสาวยุพา พากเพียร
นางสาวนาฎยา เหลืองประเสริฐ
นายวิษณุ วรรณบวร
นางมาลี ศิริกุลพิทักษ์
นายสุธี ณ ระนอง
นายสิริ คาทอง
นางจานงค์ ศรีงาม
นางวรรณมาลา หลานสัน
นางกุณฑลี ช่วยเอื้อ
นางวิภา ปรสันติสุข
นางอรพรรณ พงศ์ภัทรภัค
นางสาวฐปะนีย์ กี่บุตร
นายภคพล ปัญจวงศ์
นางสาวสุดาวรรณ วงศ์อภิชาติ
นางสาวเกษร ยกทิว
นายเสนอ จันตุด

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2
รองผู้อานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2
รองผู้อานวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
รองผู้อานวยการโรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
ครู โรงเรียนกันตังพิทยากร
ครู โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
ครู โรงเรียนคันธพิทยาคาร
ครู โรงเรียนน้าผุด
ครู โรงเรียนในเตาพิทยาคม
ครู โรงเรียนวังวิเศษ
ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
ครู โรงเรียนสภาราชินี 2
ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ครู โรงเรียนสามัคคีศึกษา
ครู โรงเรียนห้วยยอด
ครู โรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม
ครู โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ครู โรงเรียนเมืองกระบี่
ครู โรงเรียนเมืองกระบี่
ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง
ครู โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
ครู โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
ครู โรงเรียนกันตังพิทยากร
ครู โรงเรียนกันตังพิทยากร
ครู โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
ครู โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

595
ที่
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ชื่อ - สกุล
นายสุทัศน พรหมลา
นางแวววดี สุทธินวน
นายสุริยัน กาญจนาศรีโรจน์
นายสุด พิริยะสุนทรกุล
นางสาวเรวดี น้าเยื้อง
นางภาวิดา พรหมกุล
นางพรทิพย์ อร่ามเรือง
นายพูนศักดิ์ แก้วอุดม
นายกิตติศักดิ์ ลิ้มฉุ้นเส้ง
นางวดารัตน์ พยัคฆศิรินาวิน
นางสาวรวิวรรณ แซ่ลี้
นางยุวดี ฮั่นภักดีกุล
นางเครือวัลย์ ศักดิ์แก้ว
นางประพิมพ์ ตั้งคา
นางอุดมศรี กรุณกิจ
นางสาวสุดาพร เสียงไทย
นางเตือนใจ แก้วศรีสุข
นางอารี เบญจกุล
นางคนึงนิตย์ สิทธิสุข
นางจิราภรณ์ บรรณโศภิษฐ์
นางนงคราญ รัตนบุษยาพร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
ครู โรงเรียนน้าผุด
ครู โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนรัษฎา
ครู โรงเรียนรัษฎา
ครู โรงเรียนรัษฎา
ครู โรงเรียนรัษฎา
ครู โรงเรียนวังวิเศษ
ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ครู โรงเรียนสภาราชินี 2
ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

63 นางกาญจน์สิรี แก้วสวน

ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

64 นางอภิวันท์ สกุลทิพย์แท้

ครู โรงเรียนสามัคคีศึกษา

65 นางธนาพร วงศ์อภัย

ครู โรงเรียนสามัคคีศึกษา

66 นายยรรยง มากคงแก้ว

ครู โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บารุง

67 นายจักรพงศ์ เดชานุสรณ์

ครู โรงเรียนห้วยยอด

68 นางนงนุช พิรัลพัชร

ครู โรงเรียนห้วยยอด

69 นายประทีป เรียบร้อย
70 นายโอชา สุขอนันตพงศ์

ครู โรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม
ครู โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

71 นายประภาส ด้วงตุด

ครู โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

72 นายอนุสรณ์ เพชรรัตน์

ครู โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

73 นายกล่อมชัย สาศรีสุข

ครู โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

74 นางสมจิต สิงห์บารุง

ครู โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

75 นางวราภรณ์ ทัดศรี

ครู โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
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ชื่อ - สกุล
76 นายตรีพล หนูศักดิ์
77 นายศุภณัฐ ดวงน้าแก้ว

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนพนมเบญจา

78 นางเพ็ญศรี ทับเที่ยง

ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง

79 นางเสาวณี ล่องเพ็ง

ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง

80 นายสุทธิรักษ์ เรืองมาก

ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง

81 นางวรรณศิริ ซาเหลา

ครู โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล

82 นางสาวจันทน์ธร เอียดเอื้อ

ครู โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล

ครู โรงเรียนลาทับประชานุเคราะห์

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 14
1 นายศวิษฐ์ ศรีสง

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2 นายพรศักดิ์ จินดาพล

ผู้อานวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

3 นายชวนะ คากล้า

ผู้อานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

4 นางฐิติพร เปกะมล

ผู้อานวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา

5 นางสุทาพร ย้อยพระจันทร์

ครู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

6 นางสาวดาววิภา ทองศรี
7 นายบรรเจิด นิจอภัย

ครู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

8 นางวาสนา เจนการ

ครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

9 นางภูษา ยกเชื้อ

ครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

10 นางพัทธนัย วิศุภกาญจน์

ครู โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม

11 นางยุวดี เอกธรรมเสถียร

ครู โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา

12 นางสาวสุภัทร์ เคารพธรรม

ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

13 นางสุคนธ์ ไชยะโก

ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

14 นายสมชาย มาแจ่ม

ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

16 นายขวัญชัย ถิรตันติกุล

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ

17 นางยุวดี ชูภาพ

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ

18 นายเกรียงศักดิ์ กุลวรางกูร

ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา

35 นางนิภาพร ศรีนาค

ครู โรงเรียนกะทู้วิทยา

19 นายสุรศักดิ์ วันดาว

ครู โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์

36 นายสมศักดิ์ หนูเกลี้ยง

ครู โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์

20 นางพวงทิพ ปาณะศรี

ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

21 นางสาวจรีรัตน์ พิชัยภาพ

ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

22 นางอนงค์ สิงห์แดง

ครู โรงเรียนกระบุรีวิทยา

23 นายประดิษฐ์ อ่อนทอง

ครู โรงเรียนเกาะยาววิทยา

24 นางอนันตยา อ่อนคา

ครู โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา

25 นางสุจิรา ดาอ่อน

ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ครู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
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ชื่อ - สกุล
26 นางสาวสุขจิต สุขใส

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

27 นางสาวบุญศรี ถิรวิริยาภรณ์

ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

28 นางจรัสศรี ทองชุมนุม

ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

29 นายมนัส ปลิดโรค

ครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

15 นางอุไรพร ศิริทัพ

ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต

30 นางเสาวรส เกิดทรัพย์

ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต

31 นายอาทิตย์ อึ๋งสกุล

ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต

32 นางกลีบแก้ว ขอถาวรทรัพย์
33 นายสมชาย เลิศภัทรมนัส

ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ

34 นางศิริวรรณ งามเชื้อ

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ

37 นางอัชวรรณ สังวรกาญจน์

ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

38 นางสาวหทัยชนก วัชรากุล

ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

39 นางโสรัจจ์ จึ่งสกุล

ครู โรงเรียนกะเปอร์วิทยา

40 นายสุทธิพงษ์ ย้อยพระจันทร์

ครู โรงเรียนสตรีพังงา

41 นายปรารถนา แป้นลาภ

ครู โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

42 นางณัฏฐพร ณ ตะกั่วทุ่ง

ครู โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

43 นางรัชนิดา รัชนิพนธ์

ครู โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

44 นายอาทร กังแฮ

ครู โรงเรียนทับปุดวิทยา

45 นายอารัด จาเนียร

ครู โรงเรียนทับปุดวิทยา

46 นายอุทิศ มิตรงาม
ครู โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15
1 นายสมพงษ์ บารุง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
2 นายราเมศ น้อยสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนตากใบ
3 นายจุมพล ทองใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
4 นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อานวยการโรงเรียนคณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา
5 นายปราโมทย์ พรหมโหร
รองผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
6 นายวรรณชิต บิลโอะ
รองผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
7 นางทัศนีย์ หนูสงค์
ครู โรงเรียนนราธิวาส
8 นายประคอง ทองคุปต์
ครู โรงเรียนนราธิวาส
9 นางลักษณากร คงสุวรรณ
ครู โรงเรียนนราธิวาส
10 นายพีระ จารุจารีต
ครู โรงเรียนนราสิกขาลัย
11 นางพยอม หะยีดอเล๊าะ
ครู โรงเรียนตากใบ
12 นางพยุง สัจจกุล
ครู โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์
13 นางสาวรุ่งนภา ธานี
ครู โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อ - สกุล
นางซาตีย๊ะ หะยีสะมะแอ
นางสาวมัลลิกา ไชยยาว
นางสุนทรี เจริญศรี
นายเสนอ ทองสีอ่อน
นางสาวยินดี อินทรสกุล
นางสาวนิ่มนวล ฉิมพลีปักษ์
นางสุดารัตน์ สุมังคละพันธ์
นายพิศิษฐ์ สุวรรณจันทร์
นางบุบผา รัตนะ
นางเยาวรัตน์ ศรีชาย
นายสุพล พงศ์อมรนฤนาท
นางปฐมพร เบญจกุล
นางสุวรรณา เพชรชนะ
นายประทีป นิลจันทร์
นางพรชนก รักษากิจ
นางโพยมรัตน์ ชัยโรจน์
นางสุธารัต สาธะวงค์
นางมลฤดี นาคแก้ว
นางนภาพันธ์ ตันธิวุฒิ
นายสุรินทร์ ติ้นสกุล
นายบรรจง ราชบุตร
นายสมเกีตรติ คงสาเร็จ
นางศิริกุล แก้วบุญ
นายสมมาตร บุญสุวรรณ
นายมะรูดิง ยามา
นางฮาซานี บือแน
นางสาวจงกล ยะมาพัฒน์
นายวชิระ มั่นเปล่ง
นายไพรัช โลหะวิจารณ์
นายปรีชา แพทย์สกุล
นางศุภรี จันทร์เพ็ชร
นางยินดี ทองโรย
นายสมชาย แกล้วสงคราม
นางสวนิตย์ ศิวธรณิศร
นางสาวสุภา ศิริไชย

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนร่มเกล้า
ครู โรงเรียนสุคิรินวิทยา
ครู โรงเรียนสุคิรินวิทยา
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ครู โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
ครู โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
ครู โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
ครู โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
ครู โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์
ครู โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
ครู โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
ครู โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา
ครู โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา
ครู โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
ครู โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
ครู โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
ครู โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
ครู โรงเรียนแม่ลานวิทยา
ครู โรงเรียนแม่ลานวิทยา
ครู โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์
ครู โรงเรียนคณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา
ครู โรงเรียนคณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา
ครู โรงเรียนคณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา
ครู โรงเรียนคณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา
ครู โรงเรียนคณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา
ครู โรงเรียนคณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา
ครู โรงเรียนคณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา
ครู โรงเรียนสตรียะลา
ครู โรงเรียนสตรียะลา
ครู โรงเรียนสตรียะลา
ครู โรงเรียนสตรียะลา
ครู โรงเรียนสตรียะลา
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49
50
51
52
53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางสาวรัตนา สากลกิจจานุกูล
ครู โรงเรียนสตรียะลา
นางแวสาปีเย๊าะ เจ๊ะอุบง
ครู โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
นายรัชกฤช ภวธราปิยการ
ครู โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน"
นางสาววิไลลักษณ์ บุญสนิท
ครู โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน"
นางสาวสุภารัตน์ กลั่นศิริ
ครู โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน"
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16
นางมนัสพันธน์ อาจาริยะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นางนิภาภรณ์ จุลนพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นางธนชพร ตั้งธรรมกุล
ศึกษานิเทศก์
นางถนอมทรัพย์ นูนน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
นายวิรัช ทองแกมแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ว่าที่ร้อยตรีโกศล สุวรรณมณี
ผู้อานวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
นายเกษม ทองปัญจา
ผู้อานวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นายเกษม รัตนโชติ
ผู้อานวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
นายสุริยา สัมภาวนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์
นายอาลี หวังแอ
ครู โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
นายจรูญ สัสดี
ครู โรงเรียนกาแพงวิทยา
นายเอกชัย บุญมา
ครู โรงเรียนกาแพงวิทยา
นายอภิสิทธิ์ ดายูโซ๊ะ
ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา
นางสาวสุภาวดี วัดแก้ว
ครู โรงเรียนควนเนียงวิทยา
นางจุรี คงฤทธิ์
ครู โรงเรียนควนเนียงวิทยา
นางสาวกรุณา วีระกะลัส
ครู โรงเรียนคูเต่าวิทยา
นายอนุวัฒน์ รัตนมณี
ครู โรงเรียนคูเต่าวิทยา
นายณฤพร นิลกาญจน์
ครู โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
นางมาลิสา มณีวงศ์
ครู โรงเรียนจะนะวิทยา
นางสุชีพ หลีประเสริฐ
ครู โรงเรียนจะนะวิทยา
นายวิชิต ประยูรช่วย
ครู โรงเรียนจะนะวิทยา
นายกมล พรมทอง
ครู โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
นายสมพล พันธุรัตน์
ครู โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
นางวาณี หลีแจ้
ครู โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา
นายสถิตย์ ฆังคะสุวรรณ
ครู โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา
นายบารุงศักดิ์ อ่อนประเสริฐ
ครู โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
นางไพบูลย์ เพ็ชรจรูญ
ครู โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ
นางวรรณมาศ มณีรัตน์
ครู โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ
นางภคมน ศรีเดชาบวร
ครู โรงเรียนเทพา

600
ที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ชื่อ - สกุล
นางอมร เส้งเซ่ง
นายสุวิทย์ แก้วชื่น
นางจุฑารัตน์ วรสิทธิกร
นางพนิดา รุจิรยศ
นางสุกัญญา เทพรินทร์
นางสาววรรณา ซุ่นซิ่ม
นางลักขณา ชานิธุระการ
นายอดุลย์ เด็นจิ
นางพรเพ็ญ รัตนะ
นางถนอม เพชรมณี
นางสุชิรา ศรียะพันธุ์
นางอารีย์ อินสุวรรโณ
นางผาด เตชะนิยม
นางธิดา นิลประยูร
นางอภิญญา บุญวรรโณ
นายประวิทย์ เรืองเนียม
นายชานาญ พินกลับ
นางจันทิรา การีรัตน์
นางสาวกาญจนา เตชะพันธ์
นายวิรัช ประกอบชัยชนะ
นายบัญชา กลับศรีอ่อน
นายสุธารักษ์ บินรินทร์
นางสาวปรีดา จันทจิตต์
นายประสิทธิ์ พิศคา
ว่าที่พันตรีประสิทธิ์ เพ็ชรจรูญ
นางสาวสุพร หนูประสงค์
นางสุดใจ แก่นกระจ่าง
นางนิจวรีย์ โกศิลญวงศ์
นายธนัญเชิญ เหมะรักษ์
นางอารีย์ ถังมณี
นายเดชา ศรีชัย
นางสุดาพร สุวรรณกาญจน์
นางสาวพิไรพร นวลนุ่น
นางสาวลดาวัลย์ กาญจนะ
นายพิศิษฐ์ สัจจาพันธุ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ครู โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
ครู โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
ครู โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
ครู โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
ครู โรงเรียนบางกล่าวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ครู โรงเรียนปากจ่าวิทยา
ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
ครู โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ครู โรงเรียนระโนด

601
ที่
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื่อ - สกุล
นางสาวสมพร จันทสุริยา
นางสมจิต ศรีสุชาติ
นายบัณฑิต สุขจันทร์
นางทิพยรัตน์ ธรรมเสน่ห์
นายธาดา สวัสดิกานนท์
นางสาวศจีรัตน์ ธีระกุล
นางกัญตาภรณ์ ใหม่อ่อน
นายชนัต พ่วงแสง
นางวาณี ระสุวรรณ
นายชาญชัย วิจะสิกะ
นางวิลาวรรณ เมืองทัง
นางจิราพร รัตนพงศ์
นางสุภัททา สิทธิชัย
นายธีรยุทธ บุญมณี
นางพิมพรรณ จันทา
นางวันเพ็ญ ภู่เพชร
นายพยนต์ ทองคุปต์
นางสาวมารศรี สนทนา
นางสุขศรี เตโช
นายสมคิด จันทร์นวล
นางรุ่งทิวา เย็นวิเศษ
นางขนิษฐา บุญสิทธิ์
นางจตุพร ผุดเกตุ
นายวชิระ ภู่เพชร
นายการุณย์ ติณรัตน์
นางภัชรา วงศ์พัทธยากร
นายชัยบัญชา ชินลาภา
นายเชษฐ ชูพงศ์
นางธิดารัตน์ แปะเง้าสุข
นางสาววรรณา บางเสน
นางทัศนี สะอาดใส
นางน้อย ใสแวว
นางสาวเพียงหทัย ไชยาวิจิตร
นางสุนทรีพร ผ่องแผ้ว
นายชัยยันต์ ศรีสุข

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนระโนด
ครู โรงเรียนระโนดวิทยา
ครู โรงเรียนระโนดวิทยา
ครู โรงเรียนระโนดวิทยา
ครู โรงเรียนระโนดวิทยา
ครู โรงเรียนระโนดวิทยา
ครู โรงเรียนระโนดวิทยา
ครู โรงเรียนระโนดวิทยา
ครู โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
ครู โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
ครู โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
ครู โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
ครู โรงเรียนสตูลวิทยา
ครู โรงเรียนสทิงพระวิทยา
ครู โรงเรียนสทิงพระวิทยา
ครู โรงเรียนสทิงพระวิทยา
ครู โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
ครู โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
ครู โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
ครู โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
ครู โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
ครู โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
ครู โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

602
ที่
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

ชื่อ - สกุล
นางบัวศรี สุกไกร
นายเชาวลิต ทองศรีแก้ว
นายจรูญ แก้วเจริญ
นางพรพิมล ทองเย็น
นางอมร ฉายห้อง
นางเสาวภา สินยัง
นายมนิตย์ สินยัง
นางอุมา จันทวีระ
นายชัชกฤษฏิ์ หนูชุม
นางสาวแพรวศรี แก้วมูณี
นางสาวจันทนา ชลสุวรรณ
นายรณกร โชชัยพันธวงค์
นางโสภา พลันสังเกตุ
นายพนม ทองเสน
นายมนูญ อานนท์
นายอานาจ มณีดุลย์
นางชวนพิศ เผือกน้อย
นางณัฐชยา ฐานีสร
นางสุดา วงศ์จารุสถิตย์
นางวรรณจรรย์ พัชรวิริยานนท์
นางอารมย์ มาละวรรณโณ
นายสมมาส ตุ้งแก้ว
นางประคอง บิลหร่อหีม
นางวิภาวรรณ ทองเกลี้ยง
นางเบญจา ปานดารง
นางกาญจนา ทิพย์มณี
นายนิพนธ์ โกมล
นางสาวรัตนา เส้งสุข
นายนวพล สังข์แก้ว
นางโสภา ไชยรัตน์
นายทวีป ผลเกลี้ยง
นางจุฑารัตน์ หิ้นนุกูล
นายกิตติพันธ์ บุษบา
นายโกวิทย์ อ่อนสันต์
นางกุญช์ชญา ไชยชนะ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
ครู โรงเรียนสามบ่อวิทยา
ครู โรงเรียนสามบ่อวิทยา
ครู โรงเรียนสามบ่อวิทยา
ครู โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
ครู โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
ครู โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
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ที่
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางศิริพร ทองขาว
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นางศิริพร พานชวบุษป์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นายวิชัย กลิ่นนาวี
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นางจิศราภา แก้วพิลา
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นายพรเลิศ วิรุฬห์ผล
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นางสิรีรัศมิ์ อมรพิทยากุล
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นางสุพัธยา เพิ่มพูล
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นางสาวประไพพรรณ ลิ่มวรพันธ์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นางสุดใจ จิตปาโล
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นางกัญญาภัค ไชยแก้ว
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นางอนงค์ หยูทอง
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นางลาวัลย์ ธรรมพานิชย์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นางทัศนีย์ ชูแว่น
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นางวิภาดา ปิยะชาติ
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นางสุวรรณี หวังศุภดิลก
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นายอาหลีม หมัดอาด้า
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
นางวรรณพร ศกุนตะฤทธิ์
ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17
นายวิเชียร นักเสียง
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นายสาเริง ศรีสิทธิชัยสกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์
นายวัชรินทร์ ประคองศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
นางสุเอช สัมโย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
นางเสาวรีย์ โรจน์พานิช
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
นางคารม บุญโยประการ
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
นายกฤตธัช โยมญาติ
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
นางสาวนันทกา เอมรุจิ
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
นางวรรณา เข็มทอง
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
นางสาวบุญจีรา แทนนิกร
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
นางศิริรัตน์ สิทธิปัญญา
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
นางสาเนา เจริญพงษ์
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
นางพรทิพย์ สุทธิเจริญ
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
นางธนิษฐ์นันท์ ภัทรพงศ์
ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
นายสมัย เพิ่มผล
ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
นางณัฐฐินันท์ สังวาลย์
ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
นางมณี พูลทรัพย์
ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
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ชื่อ - สกุล
นางสาวรุ้งระวี อังคะนาวิน
นายสุทรรศน์ เมฆเวียน
นายอภิรักษ์ ประมาณพล
นางสุดาพร สุวรรณวิจิตร
นางสาวนิตยา กูลจีรัง
นางอัจฉรา เนตรายนต์
นางสิริรักษ์ สนใจ
นางปัญจรัตน์ แสนสุข
นางธิดารัตน์ เพ็งพัน
นางอุไร วะสิโน
นางสุขสวัสดิ์ บุญศรี
นางฉวี รัชกุล
นายจักรกฤษณ์ ดิษฐปัญญา
นางจันทร์ฉาย แก้วไชยะ
นางระวีวรรณ อยู่พูล
นางสุนันท์ หัตถโก
นายนิเวศ แย้มศรี
นายสามารถ สุพรรณสุด
นางสาวสุมัญญา พวงเขียว
นายโกมล จันทรารักษ์
นายสุชาติ พุ่มพวงแก้ว
นายชูชัย เบี้ยแก้ว
นายชัยยา เปรมภักดิ์
นางปัญชลีย์ แพทย์ชัยวงษ์
นายชาญ ไพรินทร์
นายจอม จาปาเหลือง
นายปัญญา บุญมิตร
นางจันทิรา ผาสุข
นางทิพวรรณ์ บุญมิตร
นายชูศักดิ์ วังเรียง
นางสาวจุฑาภรณ์ นิรันต์พานิช
นางสมศรี พรหมคช
นางสาวสุนันทา ศรีเที่ยงตรง
นางสาวขวัญตา ปานนิล
นายเจษฎา ศิลาอาสน์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
ครู โรงเรียนศรียานุสรณ์
ครู โรงเรียนบางกะจะ
ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ครู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ครู โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล"
ครู โรงเรียนศรีรัตน์ราษฏร์นุเคราะห์
ครู โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
ครู โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
ครู โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
ครู โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
ครู โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
ครู โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
ครู โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์"
ครู โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์"
ครู โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์"
ครู โรงเรียนสอยดาววิทยา
ครู โรงเรียนสอยดาววิทยา
ครู โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
ครู โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
ครู โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
ครู โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
ครู โรงเรียนตราษตระการคุณ
ครู โรงเรียนตราษตระการคุณ
ครู โรงเรียนตราษตระการคุณ
ครู โรงเรียนตราษตระการคุณ
ครู โรงเรียนตราษตระการคุณ
ครู โรงเรียนตราษตระการคุณ
ครู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
ครู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
ครู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
ครู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

605
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
53 นางภัทรพร อาษาดี
ครู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
54 นางลาจวน จินดาวงษ์
ครู โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
55 นางฤทัย สุดสาคร
ครู โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18
1 นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 นางอัจฉรา เงินราษฎร์
ศึกษานิเทศก์
3 นายสาเริง หมอนวัน
ผู้อานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล
4 นายอิทธิพล ปากเมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"
5 นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน
ผู้อานวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร
6 นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค่าย
7 นายธงชัย วนิชรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
8 นายภิรมย์ ลี้กุล
9 นายสมนึก คฤคราช
ผู้อานวยการโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
10 นายประสงค์ ทองยิ่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนชลราษฎรอารุง
11 นายปรีชา ไพรินทร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
12 ว่าที่ร้อยตรีประชา พรชัยกุล
13 นายไพบูลย์ อุนทสูรย์
ครู โรงเรียนชลราษฎรอารุง
14 นายธนภัทร ชูประยูร
ครู โรงเรียนชลราษฎรอารุง
15 นางดวงพร บูรณะพงศ์
ครู โรงเรียนชลราษฎรอารุง
16 นางพรพิมล เทศสวัสดิ์
ครู โรงเรียนชลราษฎรอารุง
17 นายนพดล ปู่ชูประเสริฐ
ครู โรงเรียนชลราษฎรอารุง
18 นายไพโรจน์ รักข้าเกิด
ครู โรงเรียนชลราษฎรอารุง
19 นายศุภงค์ ศรีศาลา
ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล
20 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภัทรพิศาล
ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล
21 นางศรินยา เฮงอุดมทรัพย์
ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล
22 นางประทิน อิศราประทีปรัตน์
ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล
23 นางปทิตตา สอนชอุ่ม
ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล
24 นางวิจิตรา รักษาสุข
ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล
25 นางสุนทรี นาคบุตร
ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล
26 นางผาสุข จิตนาวสาร
ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล
27 นางโศภิน ด้วงนิล
ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล
28 นางนันท์นภัส โชติพัฒน์ชยะกูร ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล
29 นางสุวรรณา วรรณนลิน
ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล
30 นายภรณ์ชาย ถาวร
ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
31 นางสาวศิริญา ป้อมเสมาพิทักษ์ ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
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32
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46
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ชื่อ - สกุล
นางชะบา อ่อนนาค
นางสาวศิลารัตน์ รัตนพงศ์
นางอรุณี ตั๊นงาม
นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล
นายมงคล แสนประเสริฐ
นางวราภรณ์ กุศลมโน
นางพิศมัย สุภาวรรณ์
นางอนงค์ พุทธภูมิ
นางสาวลักษณา ศรีแพ่ง
นางนุษณี อิ่มกมล
นางสาวดวงหทัย ทองบุญรอด
นางอัญมณี เลิศศิริ
นางนงนุช วิชาจารย์
นางสาวนัจรี วาริชา
นายชาตรี ถนอมวงษ์
นางผ่องศรี พุทธสิทธิโชค
นายเฉลา พันลึก
นางสรัชฌา ตันธนาธิป
นายไพศาล สุขสถิตย์
นายธีระพงษ์ พงษ์จันทร์โอ
นางพวงเพ็ญ กุลกั้ง
นายกิตติศักดิ์ ใจอารีย์
นายสมบัติ คงใหญ่
นางอาภรณ์ ศรีศาลา
นางกัญญาณี วงศ์เสถียร
นางชุมภูสี ศรีวงศ์สุข
นายวรศักดิ์ บัวรอด
นางวิลาวัลย์ ภูติวัชระนนท์
นางวารี โชติจาลอง
นางอนุสรา วงศ์อุทาร
นางรสริน ใจชื่อ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
ครู โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ครู โรงเรียนแสนสุข
ครู โรงเรียนแสนสุข
ครู โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
ครู โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
ครู โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
ครู โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์
ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ครู โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
ครู โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ครู โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
ครู โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
ครู โรงเรียนพานทอง
ครู โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
ครู โรงเรียนสิงห์สมุทร
ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ครู โรงเรียนบางละมุง

นายวัฒนา ส่งเสริม
นางสาวสุวรี อัศวพรหมธาดา
นางกนิษฐา เรืองเผ่าพันธุ์
นายวันชนะ ศรีพุ่ม

ครู โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ครู โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ครู โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ครู โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
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ที่
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

ชื่อ - สกุล
นายปรีชา ปานบุตร
นายเมฆ ใบบัว
นายสุรพันธ์ ภู่ทองเกษ
นางธมนวรรณ สิงห์สมบูรณ์
นายชัยโรจน์ วิสุทธิ์อัมพร
นางพูลสุข อินทนพ
นางกรกช บัวแย้ม
นางจริยา กังวานพณิชย์
นางภัณฑิรา สัตบุษย์
นายชูชาติ ปัญจเวทีกุล
นายศุภพิชญ์ พิทยธีราพงศ์
นายบรรเลง ทิมธรรม
นางสาวเบญจมาศ อุบลประเสริฐ
นายเกริกพันธ์ วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์
นางพรทิพย์ อมรพันธ์
นายเด่นชัย วงศ์บ้านดู่
นางพรรณี กรุณานนท์
นางพิมพ์พนิต ไชยวัฒน์
นางณิชาพร เมืองศิริ
นางพรรณทิพย์ ศรีประเสริฐ
นางสาวแก่นจันทร์ การวิวัฒน์
นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์
นางจันทนา สารเจริญ
นางสาววีรัชญาน์ ทนทาน
นางสาวเพ็ญศรี สุขรอด
นายจินต์ ยิ่งดี
นางสาวประเทือง สุขแสวง
นางอัมพร สนองจิตเจริญ
นางอารี รีรุ่งเรือง
ว่าที่ร้อยตรีเพทาย อรัญวงศ์
นายสายันต์ แพทย์กิจ
นายสุรพล บุญช่วยเหลือ
นาวสาวชวนพิศ วงศ์คช
นางสาวนพพร เสมอตน
นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
ครู โรงเรียนศรีราชา
ครู โรงเรียนศรีราชา
ครู โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์"
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
ครู โรงเรียนเกาะสีชัง
ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม
ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่
ครู โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
ครู โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
ครู โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
ครู โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
ครู โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
ครู โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ครู โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ครู โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย
ครู โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย
ครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

608
ที่
102
103
104
105
106

ชื่อ - สกุล
นางภณัญญา วงษ์สรรพ์
ครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
นางสุวดี วงศ์ประดิษฐ์
ครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
นางวิบูลย์รัตน์ กรณวงศ์
ครู โรงเรียนชานาญสามัคคีวิทยา
ครู โรงเรียนชานาญสามัคคีวิทยา
นางสุขรดา กิติกรเศรษฐ์
นางนันทนา เพียรพิจิตร
ครู โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นายสยาม พงศ์สุนนท์
นายบุญมา ภูเงิน
นายระบอบ พลมุข
นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์
นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช
ว่าที่พันตรี ณัฎฐพล ตันมิ่ง
นางสมพักตร์ เชื้อบุญมี
นายชัยเวช สุวรรณวงศ์
นางมยุณี สีดากุลฤทธิ์
นายวัชระ สิงห์สถิตย์
นางสาวอรทัย แก้วมณีวัฒน์
นายทองหล่อ ก้อมมณี
นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรม
นางรพีพรรณ ชีพพานิช
นายเอกสิทธิ์ พลซา
นางวันเพ็ญ ผิวขม
นางมารศรี อรรคสูรย์
นางลักขณา พลซา
นางจีราพร เวียงทอง
นางลายอง อินใย
นายสุวรรณ ธนะบุตร
นางสมจิต มิ่งมงคลเมือง
นายดิศพล นาคเสน
นายสุรชัย ศรีวังคา
นางเยาวนิช ทับทิมธงไชย
นางวศิณี ทองคา
นายอัมพร วิจิตรปัญญา
นางสาวพิมลจิต สิงห์สถิต
นายเรืองชัย ราชพัฒน์
นายเฉลิมเกียรติ ทิพรส

ตำแหน่ง - สังกัด

นิติกรชานาญการ
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม
ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม
ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม
ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม
ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม
ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม
ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม
ครู โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ครู โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ครู โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ครู โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ครู โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ครู โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ครู โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ครู โรงเรียนนาอ้อวิทยา
ครู โรงเรียนนาอ้อวิทยา
ครู โรงเรียนนาอ้อวิทยา
โรงเรียนน้าสวยพิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ครู โรงเรียนเขาหลวงวิทยา
ครู โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
ครู โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
ครู โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
ครู โรงเรียนเชียงคาน

609
ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื่อ - สกุล
นางรจนา โพธิสมพร
นางสาวบรรจง วันทาแก้ว
นางสาวโสภาพรรณ โพธิ์ทอง
นายไพรรัตน์ ภูธรศรี
นายอภิศักดิ์ อองภา
นายนิรุตติ์ ใจเที่ยง
นางประไพศิริน พระศรีเจริญ
นางสุพรรณี อ้อไธสง
นายทองพูน ทิพรส
นางประภาวรรณ สุขทองสา
นายสมปอง นักการรอง
นางศิริรัตน์ ยาบุษดี
นางจงรักษ์ เพ็ชรจิตร์
นายเมฆ ศรีคูณ
นางหทัยทิพย์ นิลโชติ
นายชัยเดช วรรณกลาง
นายสมชาย ชมภูแดง
นายสายยนต์ โพธิ์เสนา
นายพุทธา สุวรรณละ
นายรังสรรค์ ศรีหาบัติ
นางสาวสาคร กลิ่นหอม
นางอาพร ไอ๊ซิม
นางแสงสุรีย์ รัตนกิจ
นางรัศมี ทองผิว
นางปรียดา ชัยชนะทรัพย์
นายขจรชัย พิมพ์สิงห์
นางพอฤทัย มั่นคง
นางเกษร รักเมือง
นายวิรัตน์ แสงเลข
นายสุนนท์ ชุมแสง
นายวิฑูรย์ เหาะเจริญ
นางลั่นทม พลงาม
นางสมบูรณ์ ฮวดหลี
นางนันท์นภัส คาจาปา
นางลาปลาย ไวยวัฒน์
นางสุธาสินี จันทวาลย์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนเชียงคาน
ครู โรงเรียนเชียงคาน
ครู โรงเรียนเชียงคาน
ครู โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนท่าลี่วิทยา
ครู โรงเรียนท่าลี่วิทยา
ครู โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
ครู โรงเรียนภูเรือวิทยา
ครู โรงเรียนภูเรือวิทยา
ครู โรงเรียนนาแห้ววิทยา
ครู โรงเรียนนาด้วงวิทยา
ครู โรงเรียนภูหลวงวิทยา
ครู โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
ครู โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม
ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ครู โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
ครู โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
ครู โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
ครู โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
ครู โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
ครู โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
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1
2
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4
5
6
7
8
9
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13
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21
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23
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 20
นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายชูวิทย์ สิงห์โท
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีมณเฑียร น้อยบุดดี ศึกษานิเทศก์
นางมาลินี ผลประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์
นายธีระชัย นนพิภักดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
นายอาวุธ เคนแสนโคตร
ผู้อานวยการโรงเรียนกุมภวาปี
นายอิทธิพล วังคาแหง
ผู้อานวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนสามพร้าววิทยา
นายประวิทย์ จันดาวงศ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นางธัญพร ธนชาญเชาวน์
รองผู้อานวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
นายสมบูรณ์ จวนสาง
รองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี
นายสะเสียน รัศเสียร
รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
นายจานงค์ จารุพงษ์ทวิช
รองผู้อานวยการโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
นายสมร แดนระเบียบ
รองผู้อานวยการโรงเรียนกุมภวาปี
นายพินิจ สมบัติกาไร
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
นางสาวรัศมี สาระนันท์
ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นางชีวิต เจริญพงศ์
ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นายสมชาย พัฒน์ชนะ
ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นายพูลสวัสดิ์ นาคเสน
ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นางเกษร หิรัญมาพร
ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นางสมศรี ท่าช่วงทาเล
ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นายภราดล ศรีบุญเรือง
ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นางอัจฉรา ไชยสาส์น
ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นางสุรีย์มาศ นามอาษา
ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นายปัญญา ทิพย์อาสน์
ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นายพิทยา พรหมหลง
ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นายเผชิญ ศรีอุดม
ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นายวิโรจน์ แพนศรี
ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นางสมสมร มหารักษิต
ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
นางสาวนงนุช มาบุตร
ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
นางสุวานิช นามมหาจักร
ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
นางประภาพรรณ แก้วมี
ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
นางสาวรัชฎากร เพิ่มคูณทวี
ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
นางสงกรานต์ บ่อคาเกิด
ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

611
ที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ชื่อ - สกุล
นางกชกร แสงจันทร์บุตร
นายภาวัช เวชวงษ์
นางณัฎฐา พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางจันทิมา บุญบูรรุ่งเรือง
นางละมัย ชอบผล
นายประสงค์ อุณาพรหม
นายมาโนช เหรียญณรงค์
นางสาวสุมาลี สอนบุญมี
นายอภินันท์ พรหมแสง
นายไพทูล สถิตย์
นางนาตยา น้อยนรินทร์
นางเพ็ญจิตร ถิรสถิตวงษ์
นางสุดคนึง สันติรักษ์พงษ์
นางบุญทวี จันทะพันธ์
นางกรรณิการ์ โวหารเดช
นางพิมลรัตน์ สุวรรณ
นางอานวย แก้วจตุรัส
นางรุ่งอาไพ อุทัยเลี้ยง
นายสังข์ทอง จันทร์คลัง
นางสาวกิรณา ศรีบานแจ่ม
นางจันทร์ฉาย ทองสวัสดิ์
นางปัตทมา ศรีบุญเรือง
นางประทีป รุ่งวรรณสิริ
นางมุกดา บุญเชียงมา
นางณฐากร พาดฤทธิ์
นางกุลวดี อนันตโสภณ
นางประดับศิลป์ คาดีบุญ
นางนภาพร สมุทรกลิน
นางนิภา ศรีละพรม
นายสุเทพ วงศ์ลักษลาวัณย์
นางพจนีย์ อัตรสาร
นางอรุณี ปัญญาตระกูล
นางแววศรี เหมือนทองจีน
นางสาวภาจิรี บุญจูง
นายสิทธิชัย ปุราเต

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
ครู โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
ครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
ครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ครู โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
ครู โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
ครู โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
ครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี
ครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี
ครู โรงเรียนสามพร้าววิทยา
ครู โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2
ครู โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
ครู โรงเรียนกุมภวาปี
ครู โรงเรียนกุมภวาปี
ครู โรงเรียนกุมภวาปี
ครู โรงเรียนกุมภวาปี

612
ที่
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

ชื่อ - สกุล
นายธีรพงษ์ สารคม
นางรัชนี ทุ่มแห่ว
นางสุภาวดี แสงสุระ
นางสุภาพ พึ่มชัย
นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อย
นางบุษกร คาแก้ว
นางลักษณี วังทะพันธ์
นายสมสวัสดิ์ ศรีพันดอน
นางศุภร ไชยขันธ์
นายสัมพันธ์ พันชนกกุล
นางจรัสศรี เริ่มรักษ์
นายชัยพร พัฒนจักร
นายสารวย บรรเลงรมย์
นางสมปอง เขมะสัจจกุล
นางปานทอง ศิริอารยะพันธ์
นายเฉลียว สุวรรณแสง
นายธรรมนิตย์ มะรัตน์
นางอัมพร รัตนปรีดานันต์
นายสัจจา ลาซ้อน
นางวิภาพร แสนสุรินทร์
นายนิติวุฒิ ทองศิริอุบล
นางพัชรินทร์ สมพงษ์
นายจักรี พงษ์สิทธิศักดิ์
นายอดิศร พิมพ์ปัจฉิม
นางสุมล โกรัมย์
นางอรุณ พลนามอินทร์
นางสาวนฤมล สนั่นเครื่อง
นายสงกรานต์ ศรีคามี
นายสมบูรณ์ พินธุรักษ์
นายทรงพล ทิพยวิชิน
นายศักดา สิมสีพิมพ์
นางสุฬานันท์ เหล่าคุณ
นางสาวสริตา ทองภูธรณ์
นายสมศักดิ์ กียะกูล
นายเสถียร ใสศรัทธา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนกุมภวาปี
ครู โรงเรียนกุมภวาปี
ครู โรงเรียนกุมภวาปี
ครู โรงเรียนกุมภวาปี
ครู โรงเรียนกุมภวาปี
ครู โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
ครู โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
ครู โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
ครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
ครู โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ครู โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
ครู โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
ครู โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา
ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา
ครู โรงเรียนหนองหานวิทยา
ครู โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
ครู โรงเรียนภูพานวิทยา
ครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนสร้างคอมวิทยา
ครู โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
ครู โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
ครู โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

613
ที่
105
106
107
108
109
110
111
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายกงหลา นารินทร์
ครู โรงเรียนไชยวานวิทยา
นางละอองศรี สมบูรณ์พร้อม
ครู โรงเรียนไชยวานวิทยา
นางเพลินพิศ โคตรทองหลาง
ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
นางลัคนา ชานาญกุล
ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
นายทองอินทร์ พลเขมร
ครู โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดา
ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
นายสังคม วิบูลย์สิน
ครู โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21
นางศิริพร ตริยาวธัญญู
ศึกษานิเทศก์
นายศุภชัย จันทระ
ศึกษานิเทศก์
นายประภาส ศรีสุพล
ผู้อานวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา
นายวินิจ ชานุชิต
ผู้อานวยการโรงเรียนเซกา
นายรุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์
รองผู้อานวยการโรงเรียนท่าบ่อ
นายอรุณ ทองแสน
รองผู้อานวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
นายวสันต์ แก้วมณี
ครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
นางพิมพิไลลักษณ์ ศรีมาลา
ครู โรงเรียนเซกา
นายประสิทธิ์ชัย ฮาดดา
ครู โรงเรียนเซกา
นางไพฑูรย์ แสนวัง
ครู โรงเรียนถ่อนวิทยา
นางเกษแก้ว หนูภักดี
ครู โรงเรียนท่าบ่อ
นางเชาวรัตน์ ศรีชมภู
ครู โรงเรียนท่าบ่อ
นางวิมลจันทร์ ปานขาว
ครู โรงเรียนท่าบ่อ
นางอภิญญา วานิช
ครู โรงเรียนท่าบ่อ
นายณัฐวัติ พงษ์เผ่า
ครู โรงเรียนท่าบ่อ
นายตรีภพ นามบุปผา
ครู โรงเรียนท่าบ่อ
นายนเรศ คาทวี
ครู โรงเรียนท่าบ่อ
นายพรหม กรมวังก้อน
ครู โรงเรียนท่าบ่อ
นายวันชัย โสภาพร
ครู โรงเรียนท่าบ่อ
นายสารวย วิเศษเรียน
ครู โรงเรียนท่าบ่อ
นางภัสรา กั้งโสม
ครู โรงเรียนน้าสวยวิทยา
นางกัลญาวีร์ วงศ์ศิริยานนท์
ครู โรงเรียนบึงกาฬ
นางเพียรพิศ ศรีปิยะพันธุ์
ครู โรงเรียนบึงกาฬ
นางรวีวรรณ ส่งประเสริฐเจริญ ครู โรงเรียนบึงกาฬ
นางพิศสุดา ยอดเทพ
ครู โรงเรียนบุ่งคล้านคร
นายมานิตย์ ทวยหมื่น
ครู โรงเรียนบุ่งคล้านคร
นางกุสุมา วงษ์สวรรค์
ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
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ที่
28
29
30
31
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางนิลุบล ลิ้มมณี
ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
นางศิริรัตน์ จันทระ
ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
นางสาวสาวิตรี อุตมะ
ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
นางอุไรวรรณ เจริญวัฒนะตระกูล ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
นายคาเขียน บรรเทา
ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
นายมานพ ลาราช
ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
นายวีระชัย เจริญวัฒนะตระกูล ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
นางบุญญาพร อุทุมมา
ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
นางวาริน วรรณาวงศ์
ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
นางมณีวรรณ กุลสอน
ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นางบัวเรียว กิริยา
ครู โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
นายไชยยง เตียเจริญ
ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
นางสุภาพร คามงคล
ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
นายศุภชัย เพลิดพราว
ครู โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
นางวิภาสกร ดงราษี
ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
นางสมศรี กิตติพร
ครู โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา
นายปรีชา จาปาทอง
ครู โรงเรียนเซกา
นางวนิชา ราชคา
ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
นายพันธ์ศักดิ์ รอดชู
ครู โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 22
นางสุรภี พรหมดี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นายประหยัด วังวร
ผู้อานวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
นายสุรพล บุญมีทองอยู่
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
นายสุทธิพงษ์ ใจตรง
ผู้อานวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
นายกาวิน ไก่สระแก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
นายชนินทร์ วงษ์คา
รองผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
นางพิมพ์ใจ ริมสกุล
ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
นางสุคนธ์ ศรีมีชัย
ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
นางสาวภาณี พนมอุปถัมภ์
ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ว่าที่พันตรีมาโนชย์ พลราชม
ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
นางสาววัลย์ลิกา เฟื้อยผลชุติภา ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
นายวิโรจน์ วงศ์ศิริ
ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
นางอัจฉราพร เจริญธนกุล
ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
นางสาวพรหมภัสสร ภูอุปลีพันธ์ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
นางสุมาลี ศิริปรีชากุล
ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
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ชื่อ - สกุล
นางรัตนา คาเพชรดี
นางรัศมี ธนโชคดี
นางวิรัตน์ ตงศิริ
นายศรีมงคล ภัทรมณีพงศ์
นางเพ็ญวิภา อินดูวา
นางวนิดา ตติยะรัตน์
นายเสริมศรี สุขวิพัฒน์
นางขวัญตา สินาคม
นางสุวิมล แสนลัง
นางพิสมัย พรรณวงศ์
นางนิตยา กุลภา
นายพงษ์ศักดิ์ มหาพันธุ์
นายเฉลิมพล แก้วสามสี
นางศุทธินี หล้ามุงคุณ
นางสาวสุรางค์ ทุ่นศิริ
นางฑญดา วงศ์ตาผา
นายประจิตร ลิ้มตระกูล
นางพรมลี คาชุม
นายสิทธิชัย ลามุงคุณ
นางนุ่มนวล วงศ์สุเพ็ง
นายอัมพร ไชยมาตย์
นางสมพิศ สุวารีย์
นายสุพัฒน์ มืดนนท์
นางเสาวณีย์ คาหา
นางประไพ เบญมาตย์
นายภูมิเดช โนนพิลา
นางศุภลักษณ์ จันทรสาขา
นางสาวสายสมร ศรียางค์
นางดรุณี โชติช่วง
นายวีรชน เกิดทองคา
นางวิไลวรรณ วงศ์มุกดา
นายนพดล ขันแข็ง
นางนิ่มนวล รอบรู้
นางสาวมารศรี เมืองโคตร
นางสาวอุทิน ใจมั่น

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
ครู โรงเรียนธาตุพนม
ครู โรงเรียนธาตุพนม
ครู โรงเรียนธาตุพนม
ครู โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
ครู โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม
ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนนาแกพิทยาคม
ครู โรงเรียนนาแกพิทยาคม
ครู โรงเรียนนาแกพิทยาคม
ครู โรงเรียนนาแกพิทยาคม
ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
ครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
ครู โรงเรียนคาบกวิทยาคาร
ครู โรงเรียนมุกดาหาร
ครู โรงเรียนมุกดาหาร
ครู โรงเรียนมุกดาหาร
ครู โรงเรียนมุกดาหาร
ครู โรงเรียนมุกดาหาร
ครู โรงเรียนมุกดาหาร
ครู โรงเรียนมุกดาหาร
ครู โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
ครู โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
ครู โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร

616
ที่
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ชื่อ - สกุล
นางสมประสงค์ อ่อนแสง
ครู โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
นางสถาพร ชาวนา
ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
นางวิภาวิน รุ่งฤทธิ์
ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
นางทรัพย์ทวี พูลผล
ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
นายบุญสง่า กลางประพันธ์
ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
นายกิติกร ชุติมันตานนท์
ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
นายกิมยานนท์ วังคะฮาต
ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
นายสุริยา จรลี
ครู โรงเรียนดอนตาลวิทยา
นางมยุรี กินลา
ครู โรงเรียนดอนตาลวิทยา
นางดุสรัตน์ อุปัญญ์
ครู โรงเรียนคาชะอีพิทยาคม
นายวิเศษ ชาวระนอง
ครู โรงเรียนคาสร้อยพิทยาสรรค์
นายสิเนหา วังคะฮาต
ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
นางพิณทิพย์ คาจันทร์
ครู โรงเรียนคาป่าหลายสรรพวิทย์
นางจรีพร วงษ์คา
ครู โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
นางนงนุช คาเพ็ง
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
นางสีสวาสดิ์ แสนมาโนช
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
นายชาญณรงค์ชัย กาหาวงศ์
ครู โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23
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8
9
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17

นางจีรวรรณ ราชพิลา
นายจิรวัฒน์ ใยพันธ์
นายทองปาน ศรีอักเศษ
นางประทินทิพย์ พรไชยยา
นายประเสริฐ ปัตโชติชัย
ว่าที่พันตรีเทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์
นายสาทิน ไชยรา
นางเพชรสุดา จันทรังษี
นายประภัทร์ กุดหอม
นายสุริเยนทร์ วงศ์ภาคา
นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง
นางดวงสมร คาชมภู
นายบุญนาค คามุลตรี
นางพิมลพรรณ โพธิดอกไม้

ตำแหน่ง - สังกัด

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
ผู้อานวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
รองผู้อานวยโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นางจิราภรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นางอรุณรัตน์ กิ่งโก้
ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นางพวงผกา ภาวะบุตร
ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
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ชื่อ - สกุล
นางมนันยา คามุลตรี
ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นายประสาท ธรรมรัตน์
ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นายนพพร ทิพย์สุวรรณ
ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นางศุภมิตรา ปริญญาพล
ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นางจาริยาณี แสนบรรดิษฐ์
ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นางวรุฬนี พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
นางสดใส รัตนวร
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
นางรัตนา ขันเงิน
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
นางจงกลนี จันทรัตนา
ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
นางวัฒนานันท์ สินเจริญ
ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
นางศิรินาฎ ลุนจักร
ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
นายวีระศักดิ์ บุณยารมย์
ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
นายทวน สุคนธชาติ
ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
นายสมัย แสงวงค์
ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
นายนิยม สมบัติดี
ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
นางสาวทศพร นาตรีชน
ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
นายวรพจน์ ศรีประทุมวงศ์
ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
นางจันทนา ผ่านสาแดง
ครู โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
นายเสน่ห์ ชุมปัญญา
ครู โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
นายชโลมพันธิ์ จันทร์คามคา
ครู โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
นางสาวอัมพิกา พรหมพิทักษ์กุล ครู โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
นายเจษฎาพงษ์ เชิงชุมพิทักษ์
ครู โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
นายปิยะพัชร์ มณีธนโรจน์
ครู โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
นางเทมาลี ทัศคร
ครู โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
นายธนายุทธ ผายป้องนา
ครู โรงเรียนร่มเกล้า
นางสาวรัชณีย์ เครือคา
ครู โรงเรียนร่มเกล้า
นายปานศักดิ์ ปะสังติโย
ครู โรงเรียนร่มเกล้า
นายนวรัตน์ พรหมจักร
ครู โรงเรียนโพนพิทยาคม
นางประภาศรี พันธุวร
ครู โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
นายพงษ์ผจญ พันธุวร
ครู โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
นางสมจินตนา สุทธิสุวรรณ
ครู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
นางวารุณี อาจหาญ
ครู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
นายศรีทอง ลีทอง
ครู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
นางกัญจนา พลขา
ครู โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
นายไพบูลย์ ศรีสร้อย
ครู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

ตำแหน่ง - สังกัด
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53
54
55
56
57
58
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60
61
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64
65
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72
73
74
75

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายประชา โฮมวงศ์
ครู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
นางศิริพร สีหนาท
ครู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
นางอรนุช สัตถาผล
ครู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
นางศรีสุธา ราชชมภู
ครู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
นางวิรดา พจนา
ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
นายวารินทร์ บัวภาคา
ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
นางพรสวรรค์ อินทรพาณิชย์
ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
นางเณริกา บัวภาคา
ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
นางรัชวรรณ เหมะธุลิน
ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
นางกฤษณีนาถ เจริญสุข
ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
นางทรงศรี โสมชัย
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางกัลยา หาญคา
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางกรรณิกา บรรจุทรัพย์
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางนิ่มนวล ไชยพันธ์
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายศักดิ์บุรุษ รัตนพันธ์
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางภิญญาภรณ์ จุฬา
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางพรชนก พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนแวงพิทยาคม
นายพูนผล แนวหล้า
ครู โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
นางนิรมล กลยาณีย์
ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน
นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์
ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน
นายสมศักดิ์ อินทรสิทธิ์
ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
นางสุภรณ์ ไชยภูมิ
ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
นางศรีวิไล ปังอุทา
ครู โรงเรียนโพนงามศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายสงกรานต์ พันธ์โนราช
นายธีระ ลูกอินทร์
นายพานิชย์ ศรีหาเสนา
นายเธียรชัย เฉวียงวาศ
นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์
นายศักดิ์ดา แก่นจันทร์
นายวีระ วิไลแก้ว
นางกอบเพ็ชร ดอนเงิน
นายสุพจน์ นาชัยเริ่ม
นางวาสนา อาภวา
นายวุฒิไกร เที่ยงดี

ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา
รองผู้อานวยการโรงเรียนกมลาไสย
รองผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
ครู โรงเรียนกมลาไสย
ครู โรงเรียนกมลาไสย
ครู โรงเรียนกมลาไสย
ครู โรงเรียนกมลาไสย
ครู โรงเรียนกมลาไสย
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ที่
12
13
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ชื่อ - สกุล
นายเกรียงไกร รัตนศรีหา
นางฉวีวรรณ กองทอง
นางพนิดา พาโสมนัสสกุล
นางดวงกมล ยงประพัฒน์
นางสุวรรณา ณ กาฬสินธุ์
นางอันธนา มงคลสินธุ์
นางเครือวัลย์ ปัญญามี
นายธวัช รังสร้อย
นายเฉลิมศักดิ์ อุดรบูรณ์
นางพจนีย์ จีระสมบัติ
นางพรสุดา ตาลสถิตย์
นายนิกร กองอุดม
นางสุชีรา กันอุปัทว์
นางจงแจ่ม สิทธิเพ็ง
นางไพรัช ศรีราชา
นายอาคม สารผล
นายสุรพล กันอุปัทว์
นางสาวสุขศิลป์ ชิณเทศ
นางทัศนีย์ ณ กาฬสินธุ์
นางทิพยา รินทราช
นางวรรณวดี นนทะแสน
นายนิพนธ์ สกลใต้
นางวิภาษณีย์ ศรีวิพันธุ์
นายสวาท ภูอยู่เย็น
นางประเสริฐศรี แสนมาโนช
นายสมพจน์ ตรัสศรี
นางประพัฒศรี ทะรังศรี
นางสาวพิศมัย ฤทธิโรจน์
นางบัวลอง อุ่นประเดิม
นายอิศรา เรืองศิริ
นางตรีญากุล จันทรสมบัติ
นางจิตรา เนาวะเศษ
นายเผด็จศักดิ์ คาดี
นายวิวัฒน์ ยงประพัฒน์
นางศิริพร ฉัตรศุภกุล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนกุฉินารายณ์
ครู โรงเรียนกุฉินารายณ์
ครู โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
ครู โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
ครู โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
ครู โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
ครู โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
ครู โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
ครู โรงเรียนคาม่วง
ครู โรงเรียนคาม่วง
ครู โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม
ครู โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
ครู โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์
ครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"
ครู โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"
ครู โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"
ครู โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์
ครู โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ครู โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม
ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายสมบูรณ์ อุดมนิวิ
ครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์
ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
นายศรีนคร อิ่มบุญตา
ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
นายเข็มชาติ ศรีวรสาร
ครู โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
นายอัมพร ดั้นชัยภูมิ
ครู โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
นายศุภชาติ ชารีรักษ์
ครู โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
นางอรวรรณ อินทะสีดา
ครู โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
นางทองเพชร ศรีวิไสย
ครู โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
นายไชยรัตน์ สุริยคุปต์
ครู โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
นายสราวุธ โรจน์รุ่งสถิตย์
ครู โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
นายรักษ์ นาไชยเงิน
ครู โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
นายไชยรัตน์ น้อยสมบัติ
ครู โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
นางไพบูลย์ บุญรัตน์
ครู โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
นายคงศักดิ์ วิชาหา
ครู โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
นางพูนทรัพย์ ตรีเหรา
ครู โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
นางสิมลา เฉลิมแสน
ครู โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
นางเพ็ญศิริ พูลสวัสดิ์
ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
นายสัญชัย ชัยศิริ
ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
นางสุภาพร ธารพล
ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
นางไพวรรณ นามวิเศษ
ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
นางลักขณา คู่กระสังข์
ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
นายประจง วรรณศิริ
ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
นายไพศาล หล่อวงศ์ตระกูล
ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
นายภาคิน อนันตกิจบารุง
ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายสวัสดิ์ แก้วชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไผ่
นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า
ผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
นายบวร ใจป้า
ผู้อานวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
นายชูเดช แก้วดวง
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
นายอนันต์ เดชโยธิน
รองผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
นางนงค์ลักษณ์ สอนศีลพงศ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
นายกฤษฎา สีจันทร์ฮด
รองผู้อานวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
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ชื่อ - สกุล
นายสนั่น หมื่นแก้ว
นายอลงกรณ์ บุตรกสก
นางยุพิน ภูคาแสน
นางสาวกองแก้ว ตติยภัค
นางวิชญารัตน์ ธรรมาวิวัฒน์กุล
นางกัลยา ดีงาม
นายกิตติพิศุทธิพันธ์ คาโมง
นางสาวสุพรรณี ไชยคาภา
นางสุธีรา แก้วบุญเรือง
นายมานพ ดีงาม
นางวรางคณา ทิมา
นางวราภรณ์ บุญวรรณ
นางจารุวรรณ จันทร์สมบูรณ์
นางวัลภา เฮียงราช
นางพิมล แก้วประกอบ
นางสุดฤดี วีรภัทรสกุล
นางเยาวลักษณ์ จันทร์ศิลา
นางกนกพร ทาราศรี
นางเอี่ยมละออ ชมพูนุช
นางณัชชา ภูโคตร
นายบุญนา อรรคฮาต
นางเยาวกุล จุฬานนท์
นางจินตนา ทองป้อง
นางวรบล เตรียมไธสง
นางสาวสุเพ็ญศรี วิวัฒนาเจริญกุล
นายปริญญา ปัญญามี
นางนฤมล สารธิมา
นางกาญจนา เบญจประยูรศักดิ์
นางจรี วรชิณ
นายเอกชัย วิวัฒน์วงตระกูล
นางอรนุช ไตรรัตน์ผดุงผล
นายปัณณพงษ์ บุปผาพรหม
นางวาณี หลวงแก้ว
นางนดาวรรณ ชัยสงคราม
นางจารุเวศ ศิริวณิชกุล

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2
ครู โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

622
ที่
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ชื่อ - สกุล
นายพัศพงศ์ ปิยพัศพงศ์
นางประทุม บุตรคาโชติ
นางอมรรัตน์ พิทักษ์วงศ์ศร
นายวิวัฒน์ เวฬุวรรณ
นายสายชล ชัยสิทธิ์
นางเพ็ญสมัย เชษฐพสุธาดล
นางสาวสุวพี พรหมมีเนตร
นางอริสรา สุภาพ
นางดวงแก้ว เจริญเชื้อ
นางราเพย หาวิธี
นายเรืองศักดิ์ ดีวงษ์
นายสุรัตน์ คงเครือ
นายอุทัย มุ่งหมาย
นางดวงดาว แสนเวียง
นางสมานจิต ผาคา
นางไพรพรรณ์ กองเงิน
นางมะลิ วงษ์อรุณ
นางพิศมัย จิตนาธรรม
นางมัทนียา ศิลาศรี
นางธนิดา พิมพ์สุข
นายอนนท์ อุ่นผาง
นายบรรจบ ทัพซ้าย
นายสุรพงษ์ พูนทอง
นางทองทศ แสงดารา
นางสาวจิตรา ปลัดชัย
นายพีระเพชร ศรีมงคล
นางรมย์วสุ สินสวัสดิ์
นางรัชนี เทศสีหา
นายนรินทร์ สมบูรณ์
นางมัทสธรง์ อบมา
นางถวัลย์วงศ์ วรหาญ
นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์
นางเครือวัลย์ พนมหิรัญ
นางสาวอมรา นามพรหม
นางวัชรี ชื่นใจ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2(สมาน สุเมโธ)
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2(สมาน สุเมโธ)
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2(สมาน สุเมโธ)
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2(สมาน สุเมโธ)
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
ครู โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
ครู โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนจระเข้วิทยายน
ครู โรงเรียนชนบทศึกษา
ครู โรงเรียนชนบทศึกษา
ครู โรงเรียนชนบทศึกษา
ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ครู โรงเรียนนครขอนแก่น
ครู โรงเรียนนครขอนแก่น
ครู โรงเรียนนครขอนแก่น
ครู โรงเรียนนครขอนแก่น
ครู โรงเรียนนครขอนแก่น
ครู โรงเรียนนครขอนแก่น
ครู โรงเรียนนครขอนแก่น

623
ที่
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

ชื่อ - สกุล
นางสายฝน เกษมสุข
นางพัฒนาพร ศรีโปฎก
นางสาวประไพ สาคร
นางนันทนา จรัสแผ้ว
นายสมใจ อ่อนตา
นางสวรรค์จิต อ่อนตา
นางวรษา ปัทมโสภาสกุล
นายประเสริฐ พลยะเรศ
นายสันติ ชนเวียน
นายเสถียร เหล่าประเสริฐ
นายวิทยา คมกลาง
นางธนพร ตรุณทิพากร
นายสมเกียรติ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางอาไพ วุฒิพันธุ์ชัย
นายนิกรชัย เวียงวงษ์
นางสาวนภาพร ไสววรรณ
นางอุบลรัตน์ ศรีขา
นายไมตรี กล้าแข็ง
นายสุรศักดิ์ จันทรสาน
นางสนธยา กุมพล
นายวิทยาภรณ์ ลาภไธสง
นางประยงค์ ตรีกมล
นางรัตนาพร บัวนาค
นางบุญจันทร์ บัวพา
นายประหยัด ศิริจันทร์
นายนพพร จิตรัตน์พิพัฒน์
นางสุกัญญา พลแดง
นางญาณินี พวงมาลัย
นางกัณฑิมา พาลี
นางสุกัญญา เสาร่อน
นางสาวสุพรรณี หาญวงษา
นางรัชนีวรรณ สีน้าคา
นางบัวหวาน พิมพ์แสง
นางนงเยาว์ ศรีเชียงสา
นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนน้าพองศึกษา
ครู โรงเรียนน้าพองศึกษา
ครู โรงเรียนน้าพองศึกษา
ครู โรงเรียนน้าพองศึกษา
ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านไผ่
ครู โรงเรียนบ้านไผ่
ครู โรงเรียนบ้านไผ่
ครู โรงเรียนบ้านไผ่
ครู โรงเรียนบ้านไผ่
ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
ครู โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
ครู โรงเรียนฝางวิทยายน
ครู โรงเรียนฝางวิทยายน
ครู โรงเรียนฝางวิทยายน
ครู โรงเรียนพล
ครู โรงเรียนพล
ครู โรงเรียนพล
ครู โรงเรียนภูผาม่าน
ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา
ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา

624
ที่
116
117
118
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120
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122
123
124
125
126
127
128
129
130
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132
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137
138
139
140
141
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ - สกุล
นายบุญทัน เงินขาว
ครู โรงเรียนยางคาพิทยาคม
นางไพลิน ผิวโชติ
ครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
นายสมภพ บุญจวง
ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
นายวัชรินทร์ ภิรมย์
ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
นางไพจิตร บุญสุวรรณ
ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
นายอนันต์ เจริญรัมย์
ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
นายประชัญศักดิ์ แก้วดวง
ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
นายราไพ แสงนาค
ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
นางถนอมศรี เหลาหา
ครู โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
นางมาลี เสาร์สิงห์
ครู โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
นายสุนันท์ เพ็ชฤาชัย
ครู โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
นางสาวประนอม สะเดา
ครู โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
นางสุกัลยา ศาสตร์ศิลป์
ครู โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
นางพัชรินทร์ เนตรพระ
ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา
นางอนงค์ เฮ็งนิรันดร
ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา
นายบรรจง สมบัติ
ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา
นายคาเพชร ระดาเขต
ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา
นายสนั่น เชื้อเจ้าทรัพย์
ครู โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
นางกอบกุล ใจป้า
ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
นายสมบูรณ์ วงวิลาศ
ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
นายสานิตย์ มหาหิงค์
ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
นายอุดม พิมพ์เทศ
ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
นางสิริกาญจน์ ผาโคตร
ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
นางจุฑารัตน์ สมมาตย์
ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ์
ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
นายทองสุข มาตย์คามี
นายเสนอ เวียงบาล
นายอภิชาต เข็มพิลา
นายเชาว์วัศ ปัดสาราญ
นายบุญสงค์ อรรคฮาตสี
นายศักดา สวัสดิ์สละ
นายกษม บุญบรรจง
นายสมชาย ยมรัตน์

ตำแหน่ง - สังกัด

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นิติกรชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนมิตรภาพ
ผู้อานวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล
รองผู้อานวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

625
ที่
9
10
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17
18
19
20
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22
23
24
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28
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31
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33
34
35
36
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39
40
41
42
43

ชื่อ - สกุล
นายอัครกฤษ อรัญชัย
นายโกสินทร์ โคตรสุมาตย์
นายพิชัย รังมาตย์
นางสาวดาหวัน ทะสา
นางสุจิตรา เกษมราษฎร์
นางสุรีย์ภรณ์ เหนือศรี
นายบุญยืน ตันไพบูลย์
นายนิรันติสุข ภูนาฤทธิ์
นายสารวย พรหมวิริยกุล
นายประยงค์ โพธิ์ขี
นางนารี คุณแรง
นางอรทัย พรหมวิริยกุล
นางสุทิน สุทธิเจริญ
นางช่อผกา มะทิตะโน
นายดาเนิน มหาสะโร
นางทวีป มหาสะโร
นายสุรศักดิ์ แสงวิเศษ
นางเกษวลี กองทอง
นางปลิวทอง ทิมาสาร
นางดาหวัน ชินณะวงศ์
นางปรัชญาพร ดวงชาทม
นางวัชรี ไกรการ
ว่าที่ร้อยตรีกรศักดิ์ เหรียญทอง
นางทองรถ มะกา
นางสาวบัวสาย ทาดทา
นางสาวบัวรีย์ นนทะเนตร
นางเกิดพร ทองเปาว์
นายสุนทร ถานอาดนา
นายกฤษณ์ สืบเมืองซ้าย
นายสุรพล คาปลิว
นางสุฑาทิพย์ ลีมาตย์
นางวัชรา วิเชียรเพริศ
นางลักขณา บุราณรมย์
นายสุริยะพงศ์ พงศ์สิทธิศักดิ์
นางจริยา พิพิศจันทร์

ตำแหน่ง - สังกัด
รองผู้อานวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม
ครู โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
ครู โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
ครู โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
ครู โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
ครู โรงเรียนกันทรวิชัย
ครู โรงเรียนกันทรวิชัย
ครู โรงเรียนกันทรวิชัย
ครู โรงเรียนกันทรวิชัย
ครู โรงเรียนกันทรวิชัย
ครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
ครู โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
ครู โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
ครู โรงเรียนมหาวิชานุกูล
ครู โรงเรียนมหาวิชานุกูล
ครู โรงเรียนมหาวิชานุกูล
ครู โรงเรียนมหาวิชานุกูล
ครู โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
ครู โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
ครู โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
ครู โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
ครู โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
ครู โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ครู โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ครู โรงเรียนผดุงนารี
ครู โรงเรียนผดุงนารี
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ชื่อ - สกุล
นางสาวเพ็ญสิริ อินทะตา
นางปิยนุช ดาทอง
นางสายสุรางค์ ทัพขวา
นางจินดารัตน์ อาจศิริ
นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์
นางสายสมร เพาพาน
นายนริส นัดทะยาย
นางสุจินดา ขาดารงเกียรติ
นายนพดล ปัญญามงคล
นางทองย่อน วรรณวาศ
นายวุฒิชาญ ปานเพชร
นายวิสิษฐ์ สุขวิชัย
นางสุคนธา จันทร์ศรี
นางสุรภา วิสุทธิโชติกร
นางวรรณวิภา วิมลชัยฤกษ์
นางกาญจนา บุตรโคตร
นางอรุณี แสงนิล
นางทองใบ มุ่งชู
นางณัฐรญา สารการ
นางนับทอง เทศบุตร
นางสุนันทา รองชัยภูมิ
นางสาวพิสมัย รังเพลีย
นายสุชาติ ศรีบุรี
นายสุวิทย์ การะน้อย
นายสุเทพ กาบคาบา
นางชลธิชา พานเมือง
นายประภาส ทิพยมาศ
นายหงษ์ทอง ประนัดศรี
นางสาวสุมิตรา ทองพูล
นางนงค์รัก พินทะปะกัง
นายสมศักดิ์ โกการัตน์
นายดารงค์ จอมศรีกระยอม
นายสมคิด โพคันโย
นายวันชัย ดอกไม้ทอง
นางกรรณิกา สิงมาดา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนผดุงนารี
ครู โรงเรียนผดุงนารี
ครู โรงเรียนบรบือ
ครู โรงเรียนบรบือ
ครู โรงเรียนบรบือ
ครู โรงเรียนบรบือ
ครู โรงเรียนบรบือ
ครู โรงเรียนบรบือ
ครู โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ครู โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ครู โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
ครู โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนมิตรภาพ
ครู โรงเรียนวาปีปทุม
ครู โรงเรียนวาปีปทุม
ครู โรงเรียนวาปีปทุม
ครู โรงเรียนวาปีปทุม
ครู โรงเรียนวาปีปทุม
ครู โรงเรียนวาปีปทุม
ครู โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
ครู โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
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ชื่อ - สกุล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

นางราไพ นิลผาย
นางนวลฉวี มนตรีปฐม
นายชอบ ธาระมนต์
นายสมชาติ สุกใส
นายอนุรัฐ รีรมย์
นางพวงเพชร ดีหนองแวง
นางพนาวัน สงครินทร์
นายศุภชัย ศรีจานเหนือ
นายจักรทิพย์ ก้านจักร
นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
นายสากล รัตนพันธุ์
นางสาวศิริภาพ ใหม่คามิ
นางกรองแก้ว ถนัดค้า
นางสาวเรวดี เวียงธรรม
นางพรรณี โยธาขันธ์
นางวีรนันท์ เทียนธนาทิพย์
นางรัศมี นตะ
นายสมเกียรติ นตะ
นางอัมพร ปานจันดี
นางกิ่งแก้ว นรชาญ
นางสังวาลย์ วิเศษปัสสา
นายชนะ พลคา
นายสุวัฒน์ชัย เนินนิราช
นางไพวัน ปาโส
นายเรืองยศ เวียงนนท์
นางพรรณี พันธะพุมมี
นายบุญตา ศรีอนุกูล
นางสาวเกณิกา อุตรชัย
นางฝอยลม จงใจสิทธิ์
นายปรีชา ชานาญเอื้อ
นางศรีสุดา พูลเจริญ
นางสุขศรี พลหาญ
นายศักดิ์ชัย ประมะลิ
นางวรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์

ตำแหน่ง - สังกัด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนคานาดีพิทยาคม
ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
ครู โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
ครู โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
ครู โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
ครู โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
ครู โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ครู โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
ครู โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
ครู โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
ครู โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
ครู โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
ครู โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
ครู โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
ครู โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
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ชื่อ - สกุล
นางณัฐกานต์ อาทิตย์ตั้ง
นายสมาส เหิรเมฆ
นางกัลยาณี เหิรเมฆ
นางสาวเพ็ญศรี เกษสีแก้ว
นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์
ว่าที่ร้อยโทวิเชียร กีไพบูลย์
นายเฉลิมพล อินทวัน
นายวรศักดิ์ โพธิสาขา
นายบัณฑิต อุดมอริยทรัพย์
นายสมนึก ชูเรือง
นางสนธยา กีไพบูลย์
นายยุทธศาสตร์ กมลชู
นายสมศักดิ์ เสือโคร่ง
นายประมวล แสงสุวรรณ
นางสาวปทุมวรรณ สิทธิจันทร์
นางกัญจนพร ทวยหาญ
นางนิตยา เตโช
นางสาวฎาฏิกาล สุดาทิพย์
นายบุญเลิศ ภูตีนผา
นางบุญศรี ข่าขันมะลี
นางสุดใจ ดวงผุยทอง
นายปราณี ปฏิพันธ์
นายธีรวัฒน์ สายเพ็ชร
นางปาริฉัจก์ คาแหงพล
นายชัยวัฒน์ ประทุมอ่อน
นางวนิดา คามวัลย์
นายฉลอง มีเนียม
นางสุภานัน เดชโยธิน
นางเรืองชัย ประทุมอ่อน
นายเดชา เจริญสุข
นางพรพิมล เอื้อมสุวรรณ
นางสุขุมาลย์ อนุเวช
นางจันสี สาธารณ์
นางเพชราภรณ์ โสลาภา
นายวินัย เปียวัฒน์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม
ครู โรงเรียนธงธานี
ครู โรงเรียนธงธานี
ครู โรงเรียนธงธานี
ครู โรงเรียนโพนทองวิทยายน
ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ครู โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา
ครู โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา
ครู โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์
ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์
ครู โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์
ครู โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์
ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
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ชื่อ - สกุล
นางไกรศรี ไชยสิงห์
นางสุภาภรณ์ บุญวุฒิ
นางสาวพจนา โพธิสาร
นายกิตติ คาสีแก้ว
นางรองรัตน์ จันทรสนาม
นางนุธชรีภรณ์ จันทวารีย์
นายเทวา ทาระคา
นายบรรจง เชิงหอม
นางจรีรัตน์ หลักคา
นางทัศพร พลท่ากลาง
นางสัมพันธ์ มาตย์สาลี
นางจงกลนี ชัยศิริ
นายสุพจน์ จัตุโพธิ์
นางเฉลิมศรี เมืองแวง
นางสุนทรี ศรีเลณวัติ
นางกุสุมา ธุลีจันทร์
นางอาพัน ศรีวิชัย
นายจารุตม์ หาญอาษา
นางเสงี่ยม สุวรรณศรี
นายพรชัย ธรรมโร
นางสุกัญญา ปรีชา
นางศรีสะอาด มังคะวัฒน์
นางอัญชัญ ศรีกรินทร์
นายกุศล ศิริวุฒิ
นางกรองทอง พลเยี่ยม
นางตุ้มทอง กล้าหาญ
นายชุติพนธ์ สูงสันเขต
นายวิเศษ นิ่มรัตนสิงห์
นางปรกช จันทรักษ์
นางเอื้อมพร วงษ์ไกร
นางรัตนา ศรีสุมิ่ง
นางพรพิมพ์ กิริยะ
นายจารัส แสนศรี
นายศิริพล สมสูง
นางสุภัทรา สมสูง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ครู โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย
ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
ครู โรงเรียนสตรีศึกษา
ครู โรงเรียนขัตยะวงษา
ครู โรงเรียนขัตยะวงษา
ครู โรงเรียนขัตยะวงษา
ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา

630
ที่
105
106
107
108
109
110
111

ชื่อ - สกุล
นางสาวสมควร อัญญโพธิ์
ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
นางรุ่งทิวา ประเสริฐสังข์
ครู โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
นางดวงจันทร์ วิชาผง
ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา
นางกรุงศรี เหมพลชม
ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
นางพิมพ์พัฒนรี เรืองโสภา
ครู โรงเรียนเสลภูมิ
นางนฤมล จาปีเพชร
ครู โรงเรียนเสลภูมิ
นางทิพาพร ซาเหลา
ครู โรงเรียนเสลภูมิ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

นางประภา บุญโญ
นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ
นายบัญชา ติละกูล
นายประมูล แสวงผล
นายสุพล วรรณจู
นายยงยุทธ ภูมิแสน
นายสินชัย เจริญทรัพย์
นายธงชัย สว่างวงศ์
นายศักดิ์ชัย ครู่แก้ว
นายเชิดชัย สิงห์คิบุตร
นายนคร เครือพงษ์ศักดิ์
นายเฉลิมพล ยศธแสนย์
นางนัยนา ธรรมศิริ
นางเยาวลักษณ์ ศรีสุนนท์
นางปุญญารัศมิ์ ธนเดชชัยมงคล
นางศิริรัตน์ แสนใหม่
นายอติวิชช์ ศรีพวงทอง
นายทวีป เชาว์วลีรัตน์
นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติ
นางมยุรี สาลีวงศ์
นางเอื้อมพร สหธรรมมิกะชาติ
นายสถิตย์ ประสาร
นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์
นางนันท์นภัส อุบลพงษ์
นางสาวพัชรี แซ่ตัง
นางสาวธัญญ์ จารูญศรี
นายอิสเรวัตตะ ดิษรัตนะวงษ์

ตำแหน่ง - สังกัด

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนเลิงนกทา
ผู้อานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
รองผู้อานวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า

631
ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ชื่อ - สกุล
นางจินตนา สายป้อง
นางสุมิตตา เกษร
นายวิจัย พวงอก
นายปฏิวัติ บุญเย็น
นายลาคลอง ใสกระจ่าง
นางระพีพรรณ พรมสาร
นางเรณู สีหะวงษ์
นางจันทร์อรุณ ไกรวัฒณกรณ์
นายถิรวรรษวริทธิ์ ชิณวงษ์
นางสมใจ คาศรี
นางจันทร์ทิวา อบทอง
นายวีระชัย พละศักดิ์
นายบุญมา เวียงคา
นางอรพิน วงศ์ปัดสา
นางศิวภรณ์ พันธุ์เพ็ง
นางสาวดาวเรือง ศรีระษา
นางเพ็ญศิริ ธุลีจันทร์
นางอรพิน ไชยสินธ์
นางกัลยา ชนะบุตร
นางยุพิน ศรีภักดิ์
นางมุจรินทร์ ทองอินทร์
นายไพบูลย์ สนเท่ห์
นางสาวสมัย อุทัย
นางวาสนา สิงห์โต
นางเรไร สงค์พิมพ์
นายยุทธศักดิ์ พรหมคุณ
นายกัญช์ภัช เย็นใจ
นางวิไลกุลต์ ขวัญนู
นางสุภรัตน์ ยิ่งดี
นางจันทร์เพ็ญ ชนะปลอด
นายนิเชษฐ์ มหาลี
นางคานวน ไชยะเดชะ
นายจันสอน ทองลอย
นางอัมฤทธิ์ วงษ์วานิช
นางวัฒนา วงศ์พานิชย์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
ครู โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
ครู โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
ครู โรงเรียนน้าคาวิทยา
ครู โรงเรียนน้าคาวิทยา
ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ครู โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
ครู โรงเรียนกันทรารมณ์
ครู โรงเรียนกันทรารมณ์
ครู โรงเรียนกันทรารมณ์
ครู โรงเรียนกันทรารมณ์
ครู โรงเรียนกันทรารมณ์
ครู โรงเรียนละทายวิทยา
ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
ครู โรงเรียนกาแพง
ครู โรงเรียนกาแพง
ครู โรงเรียนกาแพง
ครู โรงเรียนกาแพง
ครู โรงเรียนกาแพง
ครู โรงเรียนกาแพง
ครู โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
ครู โรงเรียนบึงบูรพ์
ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ครู โรงเรียนขุขันธ์
ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

632
ที่
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

ชื่อ - สกุล
นางณิชาภา สุทธนากาญจน์
ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
นางจินตนา พราวศรี
ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
นางกาญจนา บุญไทย
ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
นางกัญณพัทธ์ภรณ์ อมรศักดิ์
ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
นายประเสริฐ สุนาคราช
ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
นายเทอดเกียรติ แสนสวาสดิ์
ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
นายทรงศักดิ์ ทองเลิศ
ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
นางทัศนา กองศรี
ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
นายนพคุณ ดาโรจน์
ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
นายมนัส บุญถูก
ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
นายสุกิจ คุณุรัตน์
ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
นางจิรวรรณ มีตน
ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
นางปริตตาภา สุดแสน
ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
นายไสว ผ่านเมือง
ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
นางสาวสมปอง จันทคง
ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
นางดวงจันทร์ เสนาพรหม
ครู โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
นางปลอบขวัญ สมสอางค์
ครู โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
นายไชยา คาแพง
ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
นางดาราพิไล คาแพง
ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
นายมนูญ ใจเด็ด
ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
นางศิริลักษณ์ ผลสุข
ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
นางดอกไม้ แสงพันธุ์
ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
นางปิติพร ทองไชย
ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
นายวิรุฬ แก่นบุบผา
ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
นางสาวดวงจิต ชาธิพา
ครู โรงเรียนเลิงนกทา
นายอนุรักษ์ ประนาโค
ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
นางนิภา บุญทศ
ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
นางปราณี อุ่นเมือง
ครู โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
นางสาวเรืองศรี คุณสุทธิ์
ครู โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
นางสุภาวดี จารูญ
ครู โรงเรียนคาเตยวิทยา
นางสิริญา มิ่งขวัญ
ครู โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29

1 นางศิริญา ถาวร
2 นายสาเนียง คาโฮม
3 นางพรทิพย์ นัยเนตร

ตำแหน่ง - สังกัด

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ

633
ที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ชื่อ - สกุล
นางสาวประยงค์ศรี พูลทรัพย์
นางวาสนา ไชยรัตน์
นายสุรพล ทับทิมหิน
นายวิเชียร พลพวก
นายนพรัตน์ ทองแสง
นายมนัส โฉมฉลวย
ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี
นายสุเมธ หน่อแก้ว
นายสุรพล ทางทอง
นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา
นายสมเกียรติ จุฑานันท์
นายศรีชัย ถาวรเจริญกุล
นายสมาน วงแก่น
นางวัลลภา บุญวิเศษ
นายอรรณพ ตัญญู
นางสาวอนงค์ภัทร์ บุญห่อ
นายนิกร มีดี
นายนิยม บุตรแก้ว
นายปรีชาพล อบอุ่น
นางพรทิวา บุษยเหม
นางนพมาศ ศรีวิไล
นางปรมพร วังศรีแก้ว
นางสาวอัจฉรา อารยะพงศ์
นายสมพร บุญสุข
นางสุภาพร ดวงศรี
นายไพโรจน์ ภูมิเขียว
นายอุทัย มณีศิลป์
นางวรรณพร สิงคิบุตร
นางสมปอง สุดเต้
นายธงชัย วีระเจริญ
นายสมร เศลารักษ์
นายวรศักดิ์ พิทักษ์เทพสมบัติ
นางบุญช่วย อุปภูติ
นายทนงศักดิ์ สิงห์นาค
นางปุณิกา นวะแก้วการุณ

ตำแหน่ง - สังกัด
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญฑริกวิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนอานาจเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนน้าปลีกศึกษา
รองผู้อานวยการโรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
รองผู้อานวยการโรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
รองผู้อานวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนอานาจเจริญ
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ครู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ครู โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ครู โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ครู โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ครู โรงเรียนศรีน้าคาศึกษา
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
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ที่
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ชื่อ - สกุล
นายสมศรี อุทัยพันธ์
นางอังสนา หาริวร
นางศิริวัฒน์ สาดศรี
นางกนกภรณ์ อมรสิน
นางขจีรัตน์ นนทะภา
นางวิภา ศรีมากรณ์
นายสุวิทย์ จันทร์เพชร
นางอุบลวรรณ บัวขาว
นางปัทมาวดี จาปาอ่อน
นางสาวพรรณี สุนทรแย้ม
นางแจ่มใส อภิรักษ์มนตรี
นางสิรินทร์ดาว์ บุพศิริ
นางเบญจพร วงษ์พรต
นางวิภาวดี วงศ์เมืองจันทร์
นางสาวมะลิวัลย์ ผ่องแผ้ว
นางศรีสงกรานต์ เซียวสกุล
นางสุดารัตน์ พัฒชู
นายเรวัตร พัฒชู
นางรัตนา ศักดิ์ศรี
นางศุลีพร ภูสิธานันท์
นายนันทะ โสภามี
นายณัฐพล แสวงหา
นางนิภา สังกะเพศ
นางอนงศ์ ศิริหาพงศ์
นายประพาส ธงศรี
นางสิริวัฒน์ บุญล้า
นางศรีจารัส ศรีนัครินทร์
นางสาวจันทิมา มีสุข
นางพัชรา กันยะกาญจน์
นางจารุพรรณ อมรวงศ์
นางธณัฏฐา เอื้อสันเทียะ
นายปรีดา โพธิ์ทา
นายโกวิทย์ งามภักดีกุล
นายประพันธ์ เกษมสุข
นายอภิชา จารุแพทย์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
ครู โรงเรียนนารีนุกูล
ครู โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ครู โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ครู โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ครู โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ครู โรงเรียนนารีนุกุล 2
ครู โรงเรียนหนองขอนวิทยา
ครู โรงเรียนหนองขอนวิทยา
ครู โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
ครู โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ครู โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
ครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
ครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
ครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
ครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
ครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
ครู โรงเรียนพังเคนพิทยา
ครู โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

635
ที่
ชื่อ - สกุล
74 นางสาวอานวยพร บุตรโท

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

75 นางสาวอรทัย กวีกรณ์

ครู โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

76 นางณัฐิยา พรหมอินทร์แก้ว

ครู โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

77 นางอมรา พันธุ์เพ็ง

ครู โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

78 นายสมชาย ฉันทะจารุ

ครู โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

79 นางสาวนิลพรรณ พรมโสภา

ครู โรงเรียนพะลานวิทยาคม

80 นางกนกภัทร ศักดิ์ศินานนท์

ครู โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

81 นายอาณัติ เผ่าพงษ์เลิศศิริ

ครู โรงเรียนตาลสุมพัฒนา

82 นางชนากานต์ ชื่นชอบ

ครู โรงเรียนตาลสุมพัฒนา

83 นายมานพ แสวงศรี

ครู โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม

84 นางสุภาภรณ์ ทางทอง

ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ

85 นางสาวธันยนันท์ กาทอง
ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
86 นางณัชชานิษฐ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
87 นางบุญส่ง สาคะศุภฤกษ์

ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ

88 ว่าที่ร้อยโทธัชชัย ธนูทอง

ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ

89 นางกาญจนา สกุลพอง

ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ

90 นางสุดาพร เจริญพร

ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ

91 นางมณีวิจิตร พิมพ์สอน

ครู โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ

92 นายสุพัฒน์

ครู โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

ธิศาเวช

93 นางวิไล ชานาญพนา

ครู โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

94 นางจิระภา สินธุประสิทธิ์

ครู โรงเรียนวิจิตราพิทยา

95 นางสาวปรารถนา ถนอมพันธ์

ครู โรงเรียนวิจิตราพิทยา

96 นางอาภรณ์ คาโฮม

ครู โรงเรียนวิจิตราพิทยา

97 นางสาวเฉลิมพรรณ เสนาฃัย

ครู โรงเรียนวิจิตราพิทยา

98 นางศุภฤกษ์ นันทโพธิ์เดช

ครู โรงเรียนวิจิตราพิทยา

99 นายวัชรชัย นาสารีย์

ครู โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

100 นางดรุณี กระจายพันธ์

ครู โรงเรียนวิจิตราพิทยา

101 นายวัฒนา จินดารัตน์

ครู โรงเรียนเดชอุดม

102 นายทวีศักดิ์ นาผล

ครู โรงเรียนเดชอุดม

103 นางวาสนา กุลพันธ์

ครู โรงเรียนเดชอุดม

104 นายศักดา เมคัน

ครู โรงเรียนเดชอุดม

105 นางสมสนิท แก้วสง่า

ครู โรงเรียนเดชอุดม

106 นางสาวพุทธยา สารพัฒน์

ครู โรงเรียนเดชอุดม

107 นางวรรณกร โมฬีชาติ

ครู โรงเรียนนาส่วงวิทยา

636
ที่
ชื่อ - สกุล
108 นางธัชกร สุตะพันธ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนนาส่วงวิทยา

109 นางสาวรัชนีพร ชุมสิงห์

ครู โรงเรียนอ่างศิลา

110 นางพัชรา ไชยอุตม์

ครู โรงเรียนอานาจเจริญ

111 นายดารงค์ บุญปัญญารักษ์

ครู โรงเรียนอานาจเจริญ

112 นายพิจิตร ธานี

ครู โรงเรียนอานาจเจริญ

113 นายธาดา โคตรอาษา

ครู โรงเรียนอานาจเจริญ

114 นายสุนทร จันทร์ทอง

ครู โรงเรียนอานาจเจริญ

115 นายพงษ์พร เอเรสเลอร์

ครู โรงเรียนอานาจเจริญ

116 นางสาวอัญชลี มีสุข

ครู โรงเรียนอานาจเจริญ

117 นายประทีป เจริญขึ้น

ครู โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

118 นางปิยนุช ดวงใจ

ครู โรงเรียนอานาจเจริญพิทยาคม

119 นายผดุงศักดิ์ ละพรมมา

ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา

120 นายทองแดง แสวงบุญ

ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา

121 นางวิมลพรรณ พันธ์สุวรรณ

ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา

122 นางสุพรรณี สุพล

ครู โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

123 นายพิชัย ขาตา

ครู โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

124 นางสาวสมพิศ ไตรแก้วเจริญ

ครู โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

125 นายวินิจ พันธุ์อยู่

ครู โรงเรียนพนาศึกษา

126 นายชาตรี เจริญศิริ

ครู โรงเรียนพนาศึกษา

127 นางสาววรรณศรี อุทธา

ครู โรงเรียนพนาศึกษา

128 นายอุทัย บางเหลือ

ครู โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์

129 นางปัทมาพร พลเยี่ยม

ครู โรงเรียนลืออานาจวิทยาคม

130 นายมงคล สายธนู

ครู โรงเรียนน้าปลีกศึกษา

131 นางสุมาลี สายธนู

ครู โรงเรียนน้าปลีกศึกษา

132 นายสุนทร ศรีเดช

ครู โรงเรียนน้าปลีกศึกษา

133 นางเรียม โสภา

ครู โรงเรียนเสนางคนิคม

134 นายประเสริฐ วังสการ

ครู โรงเรียนนาวังวิทยา

135 นายชาตรี ทองพิทักษ์

ครู โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี

136 นายธีระพงษ์ คันธจันทน์

ครู โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี

137 นางวาสนา ทองปลิว

ครู โรงเรียนนากระแซงศึกษา

138 นางปราณีวรรณ ลือขุนทด

ครู โรงเรียนวารินชาราบ

139 นางดวงใจ เคนนี่

ครู โรงเรียนวารินชาราบ

140 นางพิศมัย ชายทวีป

ครู โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

141 นางวิไล ส่งเสริม

ครู โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

637
ที่

ชื่อ - สกุล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

นายศราวุธ สิงหาราโท
นายสุทัศน์ ตนทา
นายสิทธิพร บาเพ็ญเพียร
นางจิตตานันทิ์ ภูมิชัยธีรโชติ
นายโกศล เพชรประไพ
นายธนัท เวียงเหล็ก
นายสกุล ทาณรงค์
นางเกศินี รอดเวียง
นายวุฒิยา ฐานวิเศษ
นายชัยณรงค์ สวัสดิ์วงษ์
นายชั้น ภักดีศิริวงษ์
นางศรีสุภางค์ ประยูรพันธุ์
นายยุทธพล ชัยชวนานิตย์
นายจานงค์ เขียนเขว้า
นางเสาวคนธ์ ศรีสองเมือง
นายพิทักษ์ เจริญวานิช
นางสุภาภรณ์ ไตรสูงเนิน
นางนราจิต มาตรไตร
นางสุจิตรา สุรนิวงศ์
นางกรรณิการ์ บุญประคอง
นายวิเชียร กลิ่นมาลัย
นายสาเริง วงศ์ยะรา
นายพิสิทธิ์ ภาษี
นางสหัทยา ฉวีชัย
นางมานิตา สมรรถชัย
นายขจร ไกรสกุล
นางจุฬาลักษณ์ เหล่าสมบัติทวี
นายมานพ มิทธิศร
นายพิศิฏฐ์ พึ่งภูมิ
นางพิมพ์ภัทรา พุทธิทินรัชต์
นางรัชนี กมลเพชร
นายชัยวุฒิ มาด้วง
นางสาวปัทมาพร บารุงภักดิ์
นางฐานิดา มหาผิว

ตำแหน่ง - สังกัด

ผู้อานวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ผู้อานวยการโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองแดงวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ครู โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
ครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ครู โรงเรียนเขว้าวิทยายน
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางดารา หอมวงษ์
ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
นายระวิทย์ ครองสถาน
ครู โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
นางเข็มคิด ครบุรี
ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
นายจิตติราช มั่นคง
ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
นางรุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์
ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
นายอธิพงษ์ ผลไพบูลย์
ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
นางสาวดุษฎี เพ่งพินิจ
ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ครู โรงเรียนภูเขียว
นางยุพเยาว์ บุญมาก
ครู โรงเรียนภูเขียว
นางพยุง ลานขามป้อม
ครู โรงเรียนภูเขียว
นางสุทธิรักษ์ แคภูเขียว
ครู โรงเรียนภูเขียว
นางเสาวภา ทิพย์รักษ์
ครู โรงเรียนภูเขียว
นายสิงห์ทอง ประทุมชาติ
ครู โรงเรียนภูเขียว
นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท
ครู โรงเรียนภูเขียว
นางมยุรี สุขสนิท
ครู โรงเรียนภูเขียว
นางสาวฉวีวรรณ แดนละลม
นางณัฐศิรี เชิดชูณรงค์
ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
นางจารุณี คงสตรี
ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
นายประจวบ เจียมศักดานุวัฒน์ ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
นางสาวลลิตตา ชนะชัย
ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
นางสุวรรณรัตน์ ก้อนภูธร
ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
นางประภัสสร เด็ดแก้ว
ครู โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
นายมานิจ โม้แก้ว
ครู โรงเรียนละหานเจริญวิทยา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31
นายโกศล พงษ์พานิช
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
นายเงิน จานนอก
ผู้อานวยการโรงเรียนโนนสูงศรีธานี
นายโกเมศ หอยมุกข์
ผู้อานวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
นางอรทัย พยัคฆ์มะเริง
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บารุง
นายมงคล ไหมล้วน
ผู้อานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี
นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
นายรังสิโรจน์ ปาลวัฒน์
ผู้อานวยการโรงเรียนขามสะแกแสง
นายสมาน เอกบุตร
รองผู้อานวยการโรงเรียนสีดาวิทยา
นางสาวมะลิ เกรียงไกรวรรณ
ครู โรงเรียนสีดาวิทยา
นางสุดอนงค์ รองสวัสดิ์
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
นางสุนที อุทัยเลิศ
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
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ชื่อ - สกุล
นายบุญเกื้อ หาทวายการ
นายสมควร รอดเริญ
นางสาวภาณี รู้วิชา
นางสุมนา ปานสีทา
นางนารีรัตน์ ฟักสมบูรณ์
นางวิไลมาลย์ ศิรชาติสกุล
นางวีณา ริงคะนานนท์
นางพิกุล รักชอบ
นางสุดา เทียมเกรียงไกร
นางสุชญา สอนเสริม
นางประเทือง วีระพันธ์ยานนท์
นางสาวปภาดา นาสุวรรณพงศ์
นางสาวอรนุช ศรีสุข
นางสาวสุนีย์ ไชยหาญ
นายบุญยง แพนไธสง
นายอดุลย์ โชติกลาง
นางพัชรี หิรัญเรือง
นายประสาท วงษ์ชนะสิทธิ์
นายทวียศ วิทโยปกรณ์
นายอภิชิต มีสวรรค์
นางสาวพรสวัสดิ์ ผัดโพธิ์
นางทิฐิวัฒน์ แจ่มสุวรรณ์
นายพิมล สืบปรุ
นางกัญจนา สุวรรณแสน
นางสาวสุธี เดชะภิญโญ
นายสาเภา กิ่งจันทร์
นางวิไลวรรณ หาทวายการ
นางสาวณัฐกานต์ พันชนะ
นางผาสุข ศรีไพโรจน์
นางมยุรี นวลสาย
นางสายฝน สมพงษ์
นายสุพิศชัย สีวันทา
นางปัทมา อินทรสมบัติ
นางอรัญญา ประเสริฐศิลป์
นางเฉลิมศรี สืบปรุ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
ครู โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
ครู โรงเรียนบึงพะไล
ครู โรงเรียนเมืองคง
ครู โรงเรียนเมืองคง
ครู โรงเรียนเมืองคง
ครู โรงเรียนเมืองคง
ครู โรงเรียนเมืองคง
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
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ชื่อ - สกุล
นางสาวกัลยารัตน์ แก้วตะพาน
นางนันท์สินี จอห์นสัน
นางอัญชรี สุระพันธ์
นางทิพภาพรรณ เวชกามา
นางประยงค์ ไหมล้วน
นายสาคร ธรรมาภิมุข
นางสาวเบญจางค์ แก้วอรสานต์
นายปริญญา ลาภจิตร
นายธนยศ ฤทธิ์เฉลิม
นายเจริญ พูนศรี
นายวุทธิชัย สิริวุฒิเมธา
นายนเรศ ภูมิแสน
นางปัญญา ศรีสวัสดิ์
นายภิรมย์ สุปัญญเดชา
นางเพียงพร ทองภูบาล
นางฐิติรัชช กิจโรจน์สกุล
นางจรินทร์ ภิรมย์กิจ
นางสาวนองนิตย์ เตยจอหอ
นางสาวนลินี บพิตรสุวรรณ
นายอุดร ยุทธกิจ
ว่าที่ร้อยตรีรณชัย เอ็นดู
นางสาวสายใจ ธีรพงศ์วิษณุพร
นางนทิพญดา บุญเลิศ
นางสาวสุชาดา กล่องพุดซา
นางสาวยุพา มวยกระโทก
ว่าที่ร้อยโทสมเกียรติ สงฆ์สังวรณ์
นางภักดี พาลีเกษม
นางสุนีย์ อัตตสัมพันธ์
นายชนิสร หลอดคา
นายชัชวาล อุตสาหพงษ์
นางพจนีย์ สวยปาน
นางสาวธารกมล เกตุบรรลุ
นางสาวเกษรา มีลาภ
นางวรพร ลาพงษ์เหนือ
นางอรวรรณ ขอพลอยกลาง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ครู โรงเรียนโคราชพิทยาคม
ครู โรงเรียนโคราชพิทยาคม
ครู โรงเรียนโคราชพิทยาคม
ครู โรงเรียนโคราชพิทยาคม
ครู โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
ครู โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
ครู โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
ครู โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
ครู โรงเรียนจักราชวิทยา
ครู โรงเรียนจักราชวิทยา
ครู โรงเรียนจักราชวิทยา
ครู โรงเรียนจักราชวิทยา
ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
ครู โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บารุง
ครู โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
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ที่
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

ชื่อ - สกุล
นางประไพพิศ ชาญศิลป์
นางสาวเสาวลักษณ์ ภู่เจริญ
นางสาวสุกัลยา วรรณโชติ
นายสมพร สุหัตถาพร
นางสาวยุวณี ครองสนั่น
นายดิเรก หมอยา
นางโสภิต บุญทน
นางอังคณา อ่อนโคกสูง
นางคนึง ตะติโชติพันธุ์
นางสาวสมพร ฤกษ์กลาง
นางสาวสุกัณยา ชัยชาญ
นางปรียานุช ศรีอภัย
นางสุวาสน์ บัญชาการ
นายทองยศ นามวงษา
นางทรงศรี ฉายจรรยา
นางชวาลา ศรีจันทร์อ่อน
นางมยุรี พุทธรักษา
นางสายเพชร จันทรุทัย
นางอาลิสา พฤทธิกรณ์
นางประกาศ โยธาแก้ว
นายธนวัฒน์ วิกสูงเนิน
นางขนิฏฐา เถาว์ทิพย์
นางวิไลวรรณ สารเดช
นายบุญสนอง สมวงศ์
นายขวัญชัย โตหนึ่ง
นางนัทยา คุปพิทยานันท์
นางสุรชา ไวยสุนา
นางสิรินทร์ชญา บุณยเกียรติ
นางธัญนันท์ คงสนิท
นายบุญไชย ศรีปิยะพันธุ์
นางศรีรัตน์ กิจวรรณ
นางปราณี เดชบุญ
นางสาวภาพร การหัตถ์
นางปภาดา ศรีสุวรรณ
นายสุพจน์ กฤษสุวรรณ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
ครู โรงเรียนบุญวัฒนา
ครู โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
ครู โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
ครู โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
ครู โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
ครู โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
ครู โรงเรียนปากช่อง
ครู โรงเรียนปากช่อง
ครู โรงเรียนปากช่อง
ครู โรงเรียนปากช่อง
ครู โรงเรียนปากช่อง
ครู โรงเรียนปากช่อง
ครู โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
ครู โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
ครู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

642
ที่
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

ชื่อ - สกุล
นางนิตยา วงศ์พวงเพชร
นางพรรณี จาปาโพธิ์
นางเจษฎี แดงน้อย
นายสาเริง ม่วงเอี่ยม
นางสาวอภิรดี จันทน์หอม
นางมิ่งกมล ตราชู
นายอิฐรา ขอนพุดซา
นายประญัติ พยัคฆ์มะเริง
นางภรรณอร สกุลจันท์
นายคมคาย โนนพลกรัง
นางอรุณศรี ศรีแก้ว
นายทวี ศิลปะ
นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล
นายสุชาติ จรโคกกรวด
นางสาวกษมาภา รัตนโภชน์
นางสุภักตรา ลิ้มรังษี
นางกันติชา วัฒนเทวิน
นางอัมภิการ์ ไทยนันทน์
นางสาวบุษบา วัฒนพงษ์พิทักษ์
นายปฏิยุทธ์ ไทยนันทน์
นายสหัส สุขมณี
นางพิณรัตน งอกกาไร
นายปรีชา ช่างหล่อ
นางยุพิน แช่มพุดซา
นางอรทัย ธนะสัมบัญ
นางอบอวล จันทรปรีชายุทธ
นายพรชัย คาสิงห์นอก
นายปรีชา ชมกลาง
นางสาวนันทวรรณ ปรึกไธสง
นางวิลเลียม หวังอ้อมกลาง
นางสมศรี นิยมสุข
นางอัจฉราพร เกตุกระทุ่ม
นางระพีพรรณ ดวงใจ
นายสุรชัย โชติกลาง
นางสุวิมล กลิ่นโพธิ์กลาง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ครู โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
ครู โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี
ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี
ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี
ครู โรงเรียนชุมพวงศึกษา
ครู โรงเรียนชุมพวงศึกษา
ครู โรงเรียนชุมพวงศึกษา
ครู โรงเรียนพิมายดารงวิทยาคม
ครู โรงเรียนพิมายวิทยา
ครู โรงเรียนพิมายวิทยา
ครู โรงเรียนพิมายวิทยา
ครู โรงเรียนพิมายวิทยา
ครู โรงเรียนพิมายวิทยา

643
ที่
153
154
155
156
157
158

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายเจียมศักดิ์ ชนะค้า
ครู โรงเรียนพิมายวิทยา
นางประทุมทิพย์ พงค์นรินทร์
ครู โรงเรียนพิมายวิทยา
นายคุณาวุฒิ บุญมาก
ครู โรงเรียนพิมายวิทยา
นายประสิทธิ์ ขอผลกลาง
ครู โรงเรียนขามสะแกแสง
นายสมนึก พรมจันทร์
ครู โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
นายบรรลือศักดิ์ มณีรัตน์
ครู โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

นายรณชัย สุขสมบูรณ์
นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์
นายธนาภพ โคตรสมบัติ
นายอัครเดช หลาบนอก
นายชานาญ บุญวงศ์
นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์
นายโกศล เสนาปักธงไชย
นายชมชน วุฑฒยากร
นายประมุข ปักเคธาติ
นางดารินทร์ เสลารักษ์
นางลักษณ์มี สังคมศิลป์
นางรุ่งจิต สุวรรณธาดา
นางสมร กุลสิงห์
นายอภิชิต คารศรี
นายสุเทพ วัฒนพงศ์ศิริ
นางสุขสันติ์ ชื่นธีรพงศ์
นางวาสนา ภูมิพยัคฆ์
นางกิตติยา ผาดา
นายธนพล ไวยวุฒินันท์
นายสมเกียรติ ปิงรัมย์
นายศุกรี ประโลมรัมย์
นางนฤชล ศรีมหาพรหม
นางจุรีรัตน์ พันธุ์สว่าง
นางโสภิต รินไธสง
นางพูนศรี ผ่านสาแดง
นางสัญญา อัครพิศาลสกุล
นางจริยา โยคะสิงห์
นางผ่องศรี ทาขาว

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนสิงหวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ผู้อานวยการโรงเรียนสตึก
รองผู้อานวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนนางรอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
รองผู้อานวยการโรงเรียนสตึก
รองผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รองผู้อานวยการโรงเรียนแคนดงพิทยาคม
ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ครู โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
ครู โรงเรียนนางรอง
ครู โรงเรียนนางรอง
ครู โรงเรียนนางรอง
ครู โรงเรียนนางรอง
ครู โรงเรียนนางรอง
ครู โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ครู โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
ครู โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

644
ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อ - สกุล
นางยุพา ปุยะติ
นางจันทรา ชาญนุวงศ์
นายจรรยา จิตไธสง
นายสาราญ หอมกลิ่น
นางศิรดา วรรณโพธิ์กลาง
นางโสมนัส พรมพิลา
นางกฤตยา เรืองรัมย์
นางจนิตย์ ประสงค์กุล
นางพัฒนา ยิ่งนอก
นางอรุณทิพย์ ทองศรี
นางดวงแข บุญใหญ่
นางสุพัตรา ณรงค์ศักดิ์
นางสุลักษณี ประดับสุข
นางพบพร ทีรฆวณิช
นางนัยน์ปพร วานิชยากร
นางนิตยา ศิริวัฒนเมธานนท์
นางทัศนีย์ แก้วไธสง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ครู โรงเรียนพุทไธสง
ครู โรงเรียนพุทไธสง
ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ครู โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
ครู โรงเรียนลาปลายมาศ
ครู โรงเรียนสตึก
ครู โรงเรียนสตึก
ครู โรงเรียนสตึก
ครู โรงเรียนสตึก
ครู โรงเรียนสิงหวิทยาคม
ครู โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
ครู โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

46 นายสมปอง สุภาพรหม

ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

47 นางสุดาพร ชะเอม

ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม

48 นางสาวฐิติพร มั่งมี

ครู โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

49 นายไอยคุปต์ สยามประโคน

ครู โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม

50 นางเนตรนภิส มณฑล

ครู โรงเรียนนางรอง

51 นายวรากร วัฒนานนท์เสถียร

ครู โรงเรียนนางรอง

52 นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์

ครู โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

53 นายฌินพัทธ์ ชวาลธีรสิทธิ์

ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

54 นางอรุณศรี สุนทรรักษา

ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

55 นางเพลินพิศ สุพพัตกุล

ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

56 นายอนุวัฒน์ เดือนประโคน

ครู โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

57 นางวรพร กสานติ์ศรี

ครู โรงเรียนพุทไธสง

58 นางละออ สุวรรณวงศ์

ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

59 นายวีระชาติ งุ้นทอง

ครู โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

60 นายสมพร ราชรักษ์

ครู โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

61 นายจิตรกร ทีรฆวณิช

ครู โรงเรียนสตึก

62 นายสาละ ศรีรังกูร

ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

645
ที่
ชื่อ - สกุล
63 นายรังสรรค์ ฉกรรจ์ศิลป์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนสิงหวิทยาคม

64 นายสมพงษ์ สุภาพ

ครู โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม

65 นางจินตนา วิริยโพธิผล

ครู โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม

66 นายฉันทเชษฐ์ ฤทธิ์กมลศิลป์

ครู โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม

67 นายวัชรินทร์ วันทวี

ครู โรงเรียนนางรอง

68 นายอโณทัย เวชชศาสตร์

ครู โรงเรียนนางรองพิทยาคม

69 นายพรเทพ สังฆะมณี

ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

70 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นทะเล

ครู โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

71 นายแสวง พิศาลวนิชย์กุล

ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

72 นายอภิชาติ วรรณศรี

ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม

73 นายคารณ บุตรไทย

ครู โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

74 นายวีรชัย กล้าหาญ

ครู โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

75 นายอุดมเดช อัครเวชพงศ์

ครู โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

76 นายชาครินทร์ ทรงอาจ

ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม

77 นายประพนธ์ ศิริอังกูร
ครู โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
1 นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์
ศึกษานิเทศก์
2 นายวีรพงศ์ หมายสุข
3 นายอุดมพร สิงห์ชัย
4 นายสมชัย นามสว่าง
5 นายฉัตรนพดล คงยืน
6 นายพล สีดี
7 นายบุณญเดช ปิ่นเพ็ชร
8 นายรัฐพล สานักนิตย์
9 นายชาญสิทธิ์ เกษีสังข์
10 นายสุทธีร์ ชัยตั้งจิต
11 นางพรสวรรค์ พนัส
12 นางสุนันทา ศิลาอ่อน
13 นายวิชากร หนองพล
14 นางสินีรัตน์ ชัยมาโย
15 นางชนัดดา อัมพะวะสิริ
16 นางฉันทะนิษฐ์ พฤษภา
17 นายสมโภชน์ คงกล้า
18 นายนพรัตน์ ทองแม้น

ผู้อานวยการโรงเรียนโนนเทพ
ผู้อานวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนสังขะ
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
รองผู้อานวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
รองผู้อานวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ครู โรงเรียนมหิธรวิทยา
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ที่
ชื่อ - สกุล
19 นายสงัด ศรีผ่องงาม
20 นางนารีรัตน์ รับงาม
21 นายประเสริฐ ใจองอาจ
22 นางกอบกุล ชานาญหมอ
23 นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ
24 นางเทียนสว่าง ศูนย์กลาง
25 นายปรเมศ กุลรัตน์
26 นายสิทธิมนต์ กลีบแก้ว
27 นางเพ็ญทรัพย์ วงศ์นรา
28 นายวรวุฒิ แยบดี
29 นายสุนทร คงทน
30 นายพิทยา ติงสะ
31 นายสิทธิพันธ์ สุขแสวง
32 นางศิริวดี มีศิริ
33 นายวิรัตน์ ระหว่างบ้าน
34 นางวนิดา สังข์ทอง
35 นางวรรณประเสริฐ คงวรรณ
36 นางสาวสาอาง ใจใหญ่
37 นางรัตนา หมัดอาหลี
38 นายศิริพงษ์ นึกชอบ
39 นางละออ ศรีไทย
40 นางรัชนี มุ่งเจริญพร
41 นางตุลาลักษณ์ วันแสน
42 นายฐานันดร์ ดีสม
43 นางเยาวรัตน์ พรหมสา
44 นางภัทรา ประดับศรี
45 นายวัน หยิบล้า
46 นางศิรินทิพย์ ทรัพย์ครองชัย
47 นางรัตติยา แหวนวงศ์
48 นางบัวเหล็ก เข็มทอง
49 นางกรรณิการ์ ถมปัทม์
50 นางสาวสุวคนธ์ ทองแม้น
51 นางสารภี สามารถ
52 นายสมพร สุทธิ
53 นายปราโมทย์ พรหมบุตร

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์
ครู โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
ครู โรงเรียนรามวิทยา
ครู โรงเรียนรามวิทยา
ครู โรงเรียนรามวิทยา
ครู โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
ครู โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
ครู โรงเรียนพญารามวิทยา
ครู โรงเรียนสิรินธร
ครู โรงเรียนสิรินธร
ครู โรงเรียนสิรินธร
ครู โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
ครู โรงเรียนสิรินทร์วิทยา
ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา
ครู โรงเรียนแตลศิริวิทยา
ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
ครู โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
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ที่
ชื่อ - สกุล
54 นายประยูร บุญยืน
ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
55 นายวิบูลย์ บัวเงิน
ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
56 นางประภา แข่งขัน
ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
57 นางดาราวรรณ แข่งขัน
ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
58 นายสุบิน จันทร์วิเศษ
ครู โรงเรียนดอนแรดวิทยา
59 นายเอกพล สีบาง
ครู โรงเรียนหนองอียอวิทยา
60 นางสาวอานวย ม่วงอร่าม
ครู โรงเรียนรัตนบุรี
61 นายชยพล พองนวล
ครู โรงเรียนรัตนบุรี
62 นายสมโภชน์ นอบน้อม
ครู โรงเรียนสนมวิทยาคาร
63 นางชุติกาญจน์ สันตะการ
ครู โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
64 นางสายทอง พรหมประเสริฐ
ครู โรงเรียนธาตุศรีนคร
65 นายอภิชัย จันทร์พร้อม
ครู โรงเรียนธาตุศรีนคร
66 นางอาภร สุทธิมูล
ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
67 นางณัฐวรรณ ทิพย์สูงเนิน
ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
68 นายสมศักดิ์ กะการดี
ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
69 นายสุวรรณ ทองแม้น
ครู โรงเรียนบัวเชดวิทยา
70 นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทอง
ครู โรงเรียนสังขะ
71 นายธนภพ สุภาษา
ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร
72 นางสมานจิตร์ สนสี
ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร
73 นางเทียมจันทร์ เทศบุตร
ครู โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
74 นายทรงชัย บุญสุยา
ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ
นายเสน่ห์ กรแก้ว
นายพิสิษฐ คาบุรี
นายวิทยา พัฒนเมธาดา
นายชัยพันธ์ ศรีนันตา
นายอนันต์ สุวรรณคะโต
นางสาวนุจรี ผิวนวล
นางสาวจุรีย์ กองอินทร์
นายจอม นิลประยูร
นายยิ่งยศ จันทรชิต
นางจันทิมา วงศ์ทิพย์
นายสาราญ บุญตอม
นางบุษบา พงษธา

ตำแหน่ง - สังกัด

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนหอพระ
ผู้อานวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
รองผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสันกาแพง
รองผู้อานวยการโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
รองผู้อานวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อ - สกุล
นางผกาพรรณ พรหมมานุวัติ
นายสาคร ขัติยะ
นางสาวจินตนา ธิปัน
นายพงษ์ศักดิ์ กองเงิน
นางปานทิพย์ ดวงจันทร์
นางรุจิรา มาฆะสุข
นางพิทยา เตชะวิวัฒนาการ
นางสาวอัญชลี ทองจิตร์
นางอาริยาภรณ์ จาลอง
นางคชารัศมิ์ รักษ์ธรรมเสมอ
นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิต
นายนิมิต รักเจริญ
นางสาวแสงอรุณ ขันทราช
นางอุราพร บุริโท
นายณัฐพงษ์ ยุทธวิริยะ
นางสาวนฤมล ฉายานนท์
นายประสาท บุ้นเชียง
นางสาคร ผลอินทร์
นางไพลิน เนตรนพรัตน์
นางกาญจนา ปัจฉิม
นายนันทยศ ถนอมศักดิ์
นางกิตติยาพร เสนวรรณะ
นายสุรินทร์ รังษี
นางจรรยา ชัยอินทร์
นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ์
นายวีระพล อินทเคหะ
นางศรีมุกข์ ประคาสาย
นายวรพงษ์ เรือนแก้ว
นางวรปฐมา จองทรัพย์
นางเครือวัลย์ เปี่ยมขาดี
นางจันทร์ฉาย สมบูรณ์
นายประชา เกตุชม
นายสมคิด จันทรเสนาวงศ์
นางพรรณทิพย์ อุดมสม
นายเอกศิษฐ์ ชื่นธีระวงศ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ครู โรงเรียนหอพระ
ครู โรงเรียนหอพระ
ครู โรงเรียนหอพระ
ครู โรงเรียนหอพระ
ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
ครู โรงเรียนดอยสะเก็ด
ครู โรงเรียนดอยสะเก็ด
ครู โรงเรียนดอยสะเก็ด
ครู โรงเรียนดอยสะเก็ด
ครู โรงเรียนดอยสะเก็ด
ครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ครู โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ครู โรงเรียนแม่แตง
ครู โรงเรียนแม่แตง
ครู โรงเรียนแม่แตง
ครู โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
ครู โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
ครู โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
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ชื่อ - สกุล
นางสาวบุษบา สุวรรณโสภณ
นางทองมุข โปธา
นางกรรณานุช มูลคา
นางอรทัย ชุ่มมงคล
นางอินธิรา อินทะยะ
นางนภา วริทธิ์พลชัยกุล
นางณัจยานี ประวังญาณวัฒน์
นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์
นางปาณิสรา เศรฐวรรณ
นางวิไลลักษณ์ วงศ์วัจนสุนทร
นางสาวบุปผา ขุมคา
นางไพจิตรี ถาวงษ์กลาง
นายสุรเชษฐ์ อุปกุล
นางสาวนงคราญ ตันตะละ
นายวรชาติ ภู่ทอง
นายณรงค์ คาแก้ว
นางเพ็ญจันทร์ สมทอง
นายชนินทร์ ผ่องแผ้ว
นายถนอม ใจยา
นางวลัยภรณ์ เขตสิทธิ์
นางณฐา สุวรรณรัฐ
นางคัทลียา เอี่ยมวัน
นางอุบล ทองขาว
นางสาวบังอร คามูล
นางมลิวรรณ วิจันทรา
นายอนันต์ ชานาญรบ
นายสุรศักดิ์ ด้วงมูล
นางอุดมลักษณ์ ดวงลกดก
นางราตรี ศิริพรรค
นายสนั่น ถิ่นนา
นางอุดมสิน สมพันธุ์
นางสาวอัจฉรา รังสรรค์
นายอุบล เพชรเมือง
นายสุคนธ์ พจน์สุจริต
นางผ่องศรี ทะจันทร์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
ครู โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
ครู โรงเรียนสันกาแพง
ครู โรงเรียนสันกาแพง
ครู โรงเรียนสันกาแพง
ครู โรงเรียนสันกาแพง
ครู โรงเรียนสันกาแพง
ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
ครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม
ครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม
ครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม
ครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม
ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
ครู โรงเรียนฮอดพิทยาคม
ครู โรงเรียนไชยปราการ
ครู โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
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ชื่อ - สกุล
นางสาวพวงรัตน์ สุรินต๊ะ
ครู โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
นายพงษ์ศักดิ์ ปูหนุก
ครู โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
นางอารีย์ จารุภูมิ
ครู โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
นางเพ็ญศรี ตั้งใจ
ครู โรงเรียนสองแคววิทยาคม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35
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นายวรวิทย์ คาดี
นายบุญทวี วิทยาคุณ
นายประชากร เขื่อนปัญญา
นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล
นายประสิทธิ์ ยอดดี
นางดวงรัตน์ ปัญญาโกษา
นางณีรนุช อินตาพรหม
นายอุดม บุญจม
นายศุภฤกษ์ มหาวัน
นางอรอุษา หลงครุธ
นางเยาวเรศ จารูญหิน
นายชัยรัตน์ รัตนมาลา
นางจิราพร กันทะธง
นางจันทร์จิรา ลิ้มนิวัตกุล
นายทิวา ดวงไชย
นางพรนภา สุภาชาติ
นางจิราภา สุวรรณวัจณ์
นางประภัสสร แก้วสถิตย์
นายภิญโญ แสงทอง
นายวิร่วง จอดนอก
นางปิลันธา สายคาฟู
นางสาวณสุดา บุญศิริ
นางพรรณี ช้างเพ็ง
นางมาลา จิตรรักชาติ
นายนิรันดร์ นามนคร
นายประทีป จันทร์มล
นางสุภาณี ธิสาระ
นายสุพล เครือสาร
นางหทัยภัทร ลิ้นทอง
นางวัฒนะ ทองปัญญา

ตำแหน่ง - สังกัด

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนป่าซาง
ครู โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
ครู โรงเรียนเถินวิทยา
ครู โรงเรียนเถินวิทยา
ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ครู โรงเรียนลาปางกัลยาณี
ครู โรงเรียนลาปางกัลยาณี
ครู โรงเรียนลาปางกัลยาณี
ครู โรงเรียนลาปางกัลยาณี
ครู โรงเรียนลาปางกัลยาณี
ครู โรงเรียนลาปางกัลยาณี
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ชื่อ - สกุล
นางจันทร์ฟอง ประดิษฐ์ทอง
นายกู้เกียรติ ตั้งพระกิตติคุณ
นายบุญเทียม เทพปินตา
นางฉวรัตน์ คาธัญ
นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณ
นางกันต์กมล ธรรมตา
นางทวารัตน์ กิติกุศล
นายชัยวิทย์ ไชยเรือน
นายสมเกียรติ สินอิ่ม
นางสาย อินต๊ะยศ
นางบุษณีย์ สิงหะกุล
นางลัดดา นิมไพบูลย์วัฒน์
นางพรสวรรค์ ศรีบุญเพ็ง
นายสมาน อุ่นแก้ว
นางสาวจุไรรัตน์ ไชยวงค์
นางสาวนิตยาภรณ์ สุรินทร์
นางสาวสุรางค์ รมหิรัญ
นางสุพรพงศ์ สุวรรณรัตน์
นายเชาว์ อุปปินใจ
นายนภดล เตปินสาย
นางประไพศรี เสริมสุข
นางสาวบุญญรัตน์ จินจา
นางพัชริฏา สังเขป
นางสุพร จอมขันเงิน
นางสุจิตรา รุ่งวัฒนพงษ์
นายพิชิต สาใจ
นางนิตยา ดวงติ๊บ
นางเอื้องอาไพ อินทโรจน์
นายกฤษณ์ เปี้ยอุตร
นายศุภกร ไชยมงคล
นายสมยศ วงศ์คามูล
นางวิมล มานะแซม
นายสมพล ถามะพันธ์
นางพงษ์ลัดดา ไชยวรรณ
นางมาลัย สุวรรณรัตน์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนลาปางกัลยาณี
ครู โรงเรียนลาปางกัลยาณี
ครู โรงเรียนลาปางกัลยาณี
ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ครู โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ครู โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
ครู โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
ครู โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
ครู โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
ครู โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
ครู โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
ครู โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
ครู โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
ครู โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
ครู โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ครู โรงเรียนแม่ทะวิทยา
ครู โรงเรียนแม่ทะวิทยา
ครู โรงเรียนแม่ทะวิทยา
ครู โรงเรียนวชิรป่าซาง
ครู โรงเรียนวชิรป่าซาง
ครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ครู โรงเรียนป่าซาง
ครู โรงเรียนป่าซาง
ครู โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ครู โรงเรียนน้าดิบวิทยาคม
ครู โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
ครู โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมัคลาภิเษก
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นางศรีสมบูรณ์ สิงหนาท
ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
นางเครือวัลย์ อินทะแจ้
ครู โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
นางเกื้อกูล พัฒนเวศน์
ครู โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
นายสมควร พิชญบุญวงศ์
ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
นางสุธิดา หนูดา
ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
นายนิคม กาญจนคงคา
ครู โรงเรียนเถินวิทยา
นางสุภาภรณ์ ถ้าทอง
ครู โรงเรียนเถินวิทยา
นางจินตนา สิริสุขะ
ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทอง
ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นางแสงเทียน งามชมภู
ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายสุรินทร์ รินศรี
ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายชุติมา แก้วสถิตย์
ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นางสมหญิง ไชยพรม
ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายสกล ศิริผ่อง
ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
นายสินชัย ชวลิตพิเชฐ
ครู โรงเรียนลาปางกัลยาณี
นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์
ครู โรงเรียนลาปางกัลยาณี
นายสุรัตน์ จี้ฟู
ครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
นายสังคม พูดสัตย์
ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
นางสาวมัลลิกา เจริญเนตร
ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
นางกรกนก จารัส
ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
นายจตุภัทร สุขโสด
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
นายชัชวาลย์ นันทอาภา
ครู โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
นางวิมลมาศ บัณฑิตกุล
ครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
นายวิรุฬ ทินะ
ครู โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
นางทิพวรรณ ดิษฐปาน
ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
นางอัญชลี ชวลิตพิเชฐ
ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
นางยวนใจ ใจวงค์
ครู โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
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1
2
3
4
5
6
7

นายนิยม มีชัย
นางชมภูนุช เดชปัญญา
นายประดิษฐ์ โพธิกลาง
นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว
นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์
นายเอนก ตาคา
นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร

นิติกรชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
ผู้อานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

653
ที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อ - สกุล
นางวรรณธนี มั่งคั่ง
นายมนต์ชัย ส้มจีน
นายศิลป์ชัย มณีขัติ
นายบัญญัติ จามรี
นางยโสธร สุขัมศรี
นางนารี มาลา
นายมานพ สุขพิงค์
นายสมพงษ์ ชื่นชม
นางเยาวลักษณ์ พรมรินทร์
นางสาวกล่อมจิตร์ วงค์สารภี
นางวิภาณี เรืองฉิม
นางจิรพร แสงโปร่ง
นางทิพย์วรรณ จินตนาวัฒน์
นายจานอง อาษา
นายสินาด มาลารัตน์
นางนลินลักษณ์ แก้วเกิด
นางแสงจันทร์ ชูโชติ
นางกิ่งกาญจน์ จูฑะภักดี
นางณัฏฐานุช บุรารักษ์
นางสาวสุนีวัลย์ เทพสิงห์
นางดวงมณี แสงม่วง
นางสาวสุรีย์ ศรีเลาว์
นายสมศักดิ์ โอฐเจริญชัย
นายฉัตรชัย พัฒนากุล
นายวรเชษฐ์ ยะอนันต์
นายภักดี ไชยวรรณ
นายสมชาติ กันทายวง
นางแสงหล้า ใสสะอาด
นายชาติชาย ไตรพิริยะ
นางสาวดารุณี เชื้อเจ็ดตน
นางสาวสุมิตรา เจริญพร
นางนิภาพร ไชยมงคล
นางอุไรวรรณ เปล่งรัศมี
นายวิชัย มากอยู่
นางพวงบุหงา สุขสอน

ตำแหน่ง - สังกัด
รองผู้อานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ครู โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
ครู โรงเรียนพานพิทยาคม
ครู โรงเรียนพานพิทยาคม
ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
ครู โรงเรียนวาวีวิทยาคม
ครู โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
ครู โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
ครู โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม
ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม
ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม
ครู โรงเรียนพญาเม็งราย
ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

654
ที่
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ชื่อ - สกุล
นางสาวเปรมจิต ธุระงาน
นายวิทวัส วงค์คม
นางอัศนีย์พร มังคลาด
นางอุบล กุลศรี
นายสมเดช ชัยวร
นางวิจิตรา ทาทอง
นางเสาวลักษณ์ พันธ์พัฒนกุล
นางสมพร บุตรศรี
นางระพีพรรณ ฉิมอุปละ
นางนิภาภรณ์ ปุณณพิชชา
นายพร้อมเพรียง พูลผล
นายเปล่ง ปาลี
นางวาสนา ปาลี
นางมณฑยา ภูแสงศรี
นายวิรัตน์ วงศ์ใหญ่
นางสาวกัลยา พริบไหว
นางสายฝน กองแก้ว
นางวิภาวรรณ สุหิตานุเคราะห์
นางนวภา กิตนวตระกูล
นางอังคณา กันตะยา
นายประพันธ์ เดชสวัสดิ์
นางเพ็ญประภา ใจกล้า
นายวิชย์สิทธิ์บุญ ยุรี
นายว่อง สันกว้าน
นางรัชฏ์พันธุ์ รัชนีวงศ์
นางสาวเกศรา ขุนศรี
นายโกศล อุดปิน
นายชรินทร์ มณีมูล
นางสมาภรณ์ ภิญโญ
นางนัทพิสุทธิ์ ทองฑีฆา
นางพรพรหม คาโมนะ
นายอุทัย พรพิกุล
นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้ว
นายเอนก หาญภักดีสกุล
นายเกษม ปิมปา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ครู โรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
ครู โรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
ครู โรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
ครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
ครู โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ครู โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ครู โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ครู โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ครู โรงเรียนจุนวิทยาคม
ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
ครู โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
ครู โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
ครู โรงเรียนภูซางวิทยาคม
ครู โรงเรียนภูซางวิทยาคม
ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ครู โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
ครู โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราช
ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราช
ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
ครู โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

655
ที่
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

ชื่อ - สกุล
นางกรองนภา ผกาผล
ครู โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
นายสุชา มณีวัง
ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
นางเพ็ญศรี กันแก้ว
ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
นายอภิชาติ สุวรรณคาม
ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม
นางกาบจันทร์ จุมปา
ครู โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
นายอนุวัฒน์ คาฟู
ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
นางมลธิลา สุริยะไชย
ครู โรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
นางกรณ์วิการ์ สมฤทธิ์
ครู โรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
นายสุดเฉลิม อ่อนเปี่ยม
ครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
นางพัชรินทร์ ตาปัญโญ
ครู โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
นายฤทธิชัย วัฒนาพร
ครู โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
นายสถิตย์ เย็นใจ
ครู โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
นางธิติยา อาจบารุง
ครู โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
นายอรุณ จาปาไหล
ครู โรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
นางปนัดดา วิไลรัตน์
ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
นายไสว ใจวังโลก
ครู โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
นายเฉลิม ขัดพะนัด
ครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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15
16
17

นายวันชัย คาแห้ว
นางรวงทอง สมัคร
นายสนอง ก้อนสมบัติ
นายนิคม พลทิพย์
นายศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์
นายชานันท์ มณเฑียร
นายบรรดาล วันมา
นายประวัติ กาวีวล
นายเจริญ อุตมีมั่ง
นางจรรยา ครุฑเงิน
นายกฤษพล กันยะมี
นายอาคม ไชยฮั่ง
นางสาวรัษยา ไชยศิริ
นางนิตยา เฟยลุง
นางสุวพรรณ สวนแก้ว
นางกาญจนา ประกอบกิจ
นางนงนุช สร้อยกล่า

ตำแหน่ง - สังกัด

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีนครน่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
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ที่
18
19
20
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24
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อ - สกุล
นายเฉลิมเกียรติ รัตนภาค
นายสิริภพ สมรักษ์
นางจุฑามาศ พลสันติกุล
นายวิทยา ชมภูเทศ
นางสาวจุฑารัตน์ สุรัตน์ตะนันทกุล
นางสาวอริสลา สุวรรณ
นางจิรภรณ์ ก๋าแก้ว
นายนิคม เกียรตินิยมดี
นายยุทธ ยาปัน
นายวิรัตน์ คุณสิทธิ์
นายชูเกียรติ เนตรทิพย์
นายไสว สุทธไชย
นางศรีนวล เพชรภา
นางเพ็ญศรี อิทธิมา
นางเยาวลักษณ์ คากวน
นางดรุณี ณ น่าน
นางสมร พิมพ์มาศ
นางสาวเพ็ญศรี วุฒิตา
นางสาวแพรวพรรณ พรหมโชติ
นางอัจฉรียา แสนอาทิตย์
นางพัชนี ปิงยศ
นางสุภารัตน์ วรรณวัตน์
นางคัทลียา กันกา
นายชั้น มั่นเหมาะ
นางกันยา แก้วเจริญ
นางสาวทิพวรรณ ศรีใจวงศ์
นายสุนทร เอี่ยมวิจารย์
นางพัชรินทร์ อรรถชัยศิริ
นางสุจิตรา หมีวงษ์
นางวิจิตรา วรรณมาลิกพันธ์
นางสดศรี แสงแก้ว
นางรุ่งนภา วงศ์แตงอ่อน
นางยุพา สิทธิอักษร
นายทศพร แตเจริญ
นายเกษม พุ่มพวง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ครู โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ครู โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
ครู โรงเรียนแม่จริม
ครู โรงเรียนนาน้อย
ครู โรงเรียนปัว
ครู โรงเรียนปัว
ครู โรงเรียนปัว
ครู โรงเรียนปัว
ครู โรงเรียนปัว
ครู โรงเรียนปัว
ครู โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ครู โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ครู โรงเรียนสา
ครู โรงเรียนสา
ครู โรงเรียนสา
ครู โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
ครู โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
ครู โรงเรียนน่านนคร
ครู โรงเรียนน่านนคร
ครู โรงเรียนน่านนคร
ครู โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

657
ที่
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ชื่อ - สกุล
นางพรพิมล บุญสูง
ครู โรงเรียนเมืองแพร่
นางทวีวรรณ คาสุข
ครู โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
นายสมนึก ยอดเถื่อน
ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
นางพิกุล เข้มข้น
ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
นางสาววันเพ็ญ แซ่ตั้ง
ครู โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
นายบุญส่ง จิตตา
ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
นายพรพงษ์ อุ่นคามี
ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
นางนารินกาญจน์ คันธะวิชัย
ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
นางเบ็ญจมาศ มหัปปานันท์
ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
นางณัฐณิชาช์ ผาทอง
ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
นางทิพยมาส อักษรนา
ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
นางปภาวี บัณฑิต
ครู โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
นางสาวชุตินาฏ ชมศิลป์
ครู โรงเรียนสองพิทยาคม
นายธวัชชัย พิมสาร
ครู โรงเรียนสองพิทยาคม
นางสาวรัตนา แสงสร้อย
ครู โรงเรียนสองพิทยาคม
นางสาวสุพัตรา ตาคา
ครู โรงเรียนสองพิทยาคม
นายจรุงวิทย์ แก้วกุลศรี
ครู โรงเรียนสองพิทยาคม
นางสาวพรทิพย์ สังข์จันทราพร ครู โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
นางจรรยา โยธา
ครู โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
นายณัฐกร กันทะหงษ์
ครู โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
นายยุทธการ เสาร์แดน
ครู โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายขวัญชัย นันต๊ะ
นายสุทธิ อาดูร
นายประสาน โชติมน
นายถาวร ปรากฎวงษ์
นายอรุณ หอมชื่น
นางภิญโญ มาอ่อน
นายเทวินทร์ คาภาพันธ์
นายนรินทร์ เงินดี
นางสายสุนีย์ ศรีสวัสดิ์
นางสาวมฑณ ทองมี
นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงศ์
นางอัมพร แสงสุวรรณ
นางสาวสุดคนึง สุรศักดิ์สิทธิชัย

ผู้อานวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
ครู โรงเรียนตากพิทยาคม
ครู โรงเรียนตากพิทยาคม
ครู โรงเรียนตากพิทยาคม
ครู โรงเรียนผดุงปัญญา
ครู โรงเรียนผดุงปัญญา
ครู โรงเรียนผดุงปัญญา
ครู โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม
ครู โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ตำแหน่ง - สังกัด

658
ที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อ - สกุล
นางราพรรณ ปันส่า
นางเพิ่มพร วิสิทธิ์
นางสาวอัจฉรา ลาดวน
นายเสน่ห์ เขียวแก้ว
นายคารณ อินทร์พ่วง
นางสาวอัจฉรา อินทรรุ่ง
นางวันทนีย์ สุขเจริญ
นายสุนัย ศรีม่วง
นางกรรณิการ์ รัตนาวิบูลย์
นายวันชัย วงศ์เทพนิวัติ
นางจิดาภา พรามจร
นางวริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์
นางสาวพรทิพา สรวงศ์
นางสาวรสรินทร์ ลาใย
นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรือง
นางสาววีณา พิพัฒน์จาตุรนต์
นายมานะ พรมมิ
นายสุรพงษ์ ประศาสตร์ศิลป์
นายดาเนิน นันทะกมล
นางสาวเพียงใจ ศรีหัตถกรรม
นางมนชยา สิทธิโสภณ
นางเรวดี รัตนพันธ์
นางจันทรา ตาด้วง
นางวนิดา พุทธรัตน์
นางสาวพริ้มภัค ธรรมสอน
นางจินตนา อินพรม
นายเทพนิมิต จุ้ยแตง
นายอาคม คาภีระปาวงค์
นายศุภชัย แก้วเกตุ
นางวาลี เนียมถาวร
นางสุนทรีรัตน์ มหาปัญญาวงศ์
นายสาเริง อภัย
นายชาญชัย เจติยานนท์
นายชุบ นิมิตร
นางสุนันท์ ชลพิทักษ์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
ครู โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ครู โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ครู โรงเรียนอุดมดรุณี
ครู โรงเรียนอุดมดรุณี
ครู โรงเรียนอุดมดรุณี
ครู โรงเรียนอุดมดรุณี
ครู โรงเรียนอุดมดรุณี
ครู โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
ครู โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
ครู โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
ครู โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
ครู โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ครู โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
ครู โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
ครู โรงเรียนเมืองเชลียง
ครู โรงเรียนเมืองเชลียง
ครู โรงเรียนท่าชัยวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม

659
ที่
49
50
51
52
53
54

ชื่อ - สกุล
นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ
ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
นางอรพินท์ คงคาสวรรค์
ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
นางเฉลิมศรี ปานสุขสาร
ครู โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม
นายอภิชาติ บุรสินสง่า
ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2
นายฉัตรชัย ชูกลิ่น
ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2
นายสรวง พรมสีนอง
ครู โรงเรียนศรีนคร
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

นางสุนิสา ศิวิลัย
นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง
นายศักดา สินมา
นายวิโรจน์ รอดสงฆ์
นายอมร อ่อนสี
นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์
นายธารา น่วมศิริ
นางอรสา ทรงศรี
นางประภา บุญยนต์
นางสาวสุนทรี เซี่ยงว่อง
นางกอบแก้ว ยลพันธุ์
นางละไม มารศรี
นางสานิลัช ทิพย์รัตน์มงคล
นางนิภาพร นิสยันต์
นางธรากร สว่างทรัพย์
นางรติยา บ่างรักขิต
นายสัมพันธ์ สัจจะเดช
นายพิษณุ ยัญทิพย์
นายอุดม ใยยวง
นายเฉลิมเกียรติ วิริยานุกูล
นางพิศมัย ทองทัพ
นายโฆษิต พุ่มอยู่
นางมัลลิกา ภู่ประดิษฐ
นางเกล้าฟ้า จันทรศิริ
นางอมรรัตน์ มุนินทร
นายสุขะวัฒน์ สุขทั่ง
นางศิริวรรณ กี่ดารงกูล
นางสิวิภา พัฒน์มณี

ตำแหน่ง - สังกัด

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ผู้อานวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ครู โรงเรียนจ่านกร้อง
ครู โรงเรียนจ่านกร้อง
ครู โรงเรียนจ่านกร้อง

660
ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ชื่อ - สกุล
นางเจริญรัตน์ มณีนุตร์
นายปกรณ์ เกษน้อย
นางวันทนีย์ ดวงอาจ
นายมนัส จงนุช
นางแน่งน้อย มาเนียม
นางกรองกาญจน์ สิงห์เรือง
นายสารัตน์ เครือญาติ
นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์
นางพนิตนาฏ รัตนพนิต
นางสมศรี แซ่เล้า
นายอัคคเดช เผือกทอง
นางสาวยุพิน คงคอน
นางธิติมา พรามพิทักษ์
นายปริญ สวนทองสุข
นางผาณิต คณะเกษม
นางอุดมลาภ เหมือนฤทธิ์
นางกรรณิกา ไกรคงจิตต์
นางศุภลักษณ์ ปู่ซึ้ง
นางศศิธร ขวัญเมือง
นายเหมรัฐส์ อินสุข
นายวิสูตร แก้วสวัสดิ์
นางบัวลอย ข่ายทอง
นายสมชัย สินสมุทร
นางณัฐิดา สุทธา
นางรัตนา ด้วงทอง
นายปราโมทย์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
นายชนินทร์ หาญไพบูลย์
นางสาวพิมพวรรณ สิทธิรักษ์
นางสุนันทา คาสีสังข์
นางวิมลรัตน์ ถิระวรรธนาศุทธิ์
นายวรพจน์ วงศ์ปัญญา
นางอิงอร นะมะหุต
นายปรารมย์ ทองบุรี
นางวิภาพร ศรีอินทร์
นางปราณีต ธีระกาญจน์
นายเชวง คาจริง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนจ่านกร้อง
ครู โรงเรียนจ่านกร้อง
ครู โรงเรียนจ่านกร้อง
ครู โรงเรียนจ่านกร้อง
ครู โรงเรียนจ่านกร้อง
ครู โรงเรียนจ่านกร้อง
ครู โรงเรียนจ่านกร้อง
ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
ครู โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
ครู โรงเรียนดอนทองวิทยา
ครู โรงเรียนดอนทองวิทยา
ครู โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
ครู โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
ครู โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
ครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ครู โรงเรียนชุมแสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
ครู โรงเรียนหนองพระพิทยา
ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
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ชื่อ - สกุล
นางรัศมี ใจทอง
นางประชุม สุวรรณ
นางรุจิราพร ไกรโชค
นายสมยศ สัมมาวรรณ
นางงามพันธุ์ ศรีวิทยา
นางประจวบ อินพลอย
นางรุ่งทิวา ปาณธูป
นางกฤตยวรรณ มาอยู่
นางสาวแสงนภา นาคทองมี
นายบรรเจต เลียงกลกิจ
นายวิมล ทิมให้ผล
นางกมลทิน พรมประไพ
นางอรชร ครุธผาสุข
นายธีระ โอ่งวัลย์
นางสุทธิลักษณ์ สุทธิสุนทรางกูร
นางมาลี เสือหัน
นางสาววิไลรัตน์ อยู่บาง
นางนวลนิภา นิลกัณหะ
นางกาญจนา วัยวุฒิ
นายอดิศร ศิริพันธุ์
นายกิติศักดิ์ ก้อนกลีบ
นายถนัด พิลึก
นางลักขณา สาริกภูติ
นายสุชาติ ศรีโยยอด
นายธวัชชัย วิชาธร
นางสาวณัฐวรรณ ศรีรักษ์
นายจาทอง โศจิธาดาเจริญ
ว่าที่พันตรีเจตพล ยลธรรม์ธรรม
นางปัตถมา ศิริประทุม
นางชวลี กัลยาณมิตร
นายไตรรงค์ ทัพศรีสวัสดิ์
นางอนงค์ คมกฤช
นางสาวพจนีย์ สิงห์โต
นางเรณู มาย้าย
นายชูชาติ ภานุศุภนิรันดร์
นางพรจันทร์ รักสัจจา

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ครู โรงเรียนนครไทย
ครู โรงเรียนนครไทย
ครู โรงเรียนนาบัววิทยา
ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์
ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์
ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์
ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์
ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์
ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
ครู โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ครู โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ครู โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ครู โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ครู โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ครู โรงเรียนน้าริดวิทยา
ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม
ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม
ครู โรงเรียนพิชัย
ครู โรงเรียนพิชัย
ครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
ครู โรงเรียนฟากท่าวิทยา
ครู โรงเรียนฟากท่าวิทยา
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
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นายอาคม วิทยเขตปภา
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นายเสรี เปรมปรีดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ว่าที่พันตรีสุชิน ชาญสูงเนิน
ผู้อานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
นายคมสัน สีป้อ
รองผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
นายเสนาะ อั้งเอย
รองผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
นายฉลวย กัลยาประสิทธิ์
ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม
นางอารมณ์ ลี้เหมือดภัย
ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม
นางสมปอง บัวกองท้าว
ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม
นางสาวปรียาภรณ์ ทองมาก
ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม
นางสาวสุรีวรรณ ขาคง
ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
นายธรรมศักดิ์ ปิ่นสุข
ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
นางเฉลิมพร พรหมมา
ครู โรงเรียนเนินพิทยาคม
นางสายทอง ปัญญาพวก
ครู โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
นายสัญญา ชูกลิ่น
ครู โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
นางโปรยทิพย์ ทัพภมาน
ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
นางชาลินี พรมแสง
ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
นายอมรินทร์ ศรีจันทร์สุข
ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
นางทองจันทร์ ศรีจันทร์สุข
ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
นางนวกานต์ พาตา
ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
นายพิทยา อุมาลี
ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
นางปาริชาติ ตันมี
ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
นางภรัณยา คาวิเศษ
ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
นายสุทัศน์ เย็นใจ
ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
นายนิรันดร ลี้เหมือดภัย
ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
นายวินัย ไล้สมบูรณ์
ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
นายประสิทธิ์ ศิริเจริญสุข
ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
นางวรรทนา แพทย์กูล
ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
นายชัยวัฒน์ เสมาทอง
ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
นายสมศักดิ์ กลิ่นหอม
ครู โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
นางวันชื่น วรินทรา
ครู โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
นางเจียมใจ จันทร์ศรี
ครู โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
นางจุรีย์ พรหมจินดา
ครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
นายเอกรินทร์ ทรัพย์อนันต์
ครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
นายเสถียร น้อยวัน
ครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
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ชื่อ - สกุล
นางบุษบา แก้วเขียว
ครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
นายสาธิต หงษ์ทอง
ครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
นางนงเยาว์ เกษทองมา
ครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
นายทวีศิลป์ พูลเพิ่ม
ครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
นายจุฑา ต่ายตามบุญ
ครู โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
นางดอกฟ้า พิลาเกิด
ครู โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
นางธนัชพร อินต๊ะ
ครู โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
นายไพโรจน์ ปัทมาวดี
ครู โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
นางเยาวลักษณ์ ช่างไม้
ครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
นายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์
ครู โรงเรียนหนองไผ่
นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม
ครู โรงเรียนหนองไผ่
นายสมบัติ มาลา
ครู โรงเรียนเพชรละครวิทยา
นางนวลนุช จันทรพิทักษ์
ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
นางนุชนารถ ธารงศิริ
ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
นางคาพัน หินแก้ว
ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
นางลดาวัลย์ ใจเพชร
ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
นายสมศักดิ์ ชัยรัตน์
ครู โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
นายประพันธ์ เปี่ยมสุขธนอนันต์ ครู โรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม
นายประพฤติ วิเชียร
ครู โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
นางสุนันทา หมื่นเดช
ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม
นายบุญลักษณ์ สมมีชัย
ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
นางอุมาพร ไพฑูรย์
ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
นางพัชรินทร์ แพทย์สิทธิ์
ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
นางปรารถนา แจ่มอ่วม
ครู โรงเรียนหนองไผ่
นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก
ครู โรงเรียนหนองไผ่
นางสุภาพ สีไพสน
ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
นางทองเรี้ยน น้อยศรี
ครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
นางนพมาศ นาดี
ครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
นายสุพจน์ ทองหล่อ
ครู โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
นางนริศรา สารชาติ
ครู โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
นางชนม์ณกานต์ อิ่มทรัพย์
ครู โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
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นายสมชาย สุขดิษฐ์
นายบุญธรรม อ่อนจันทร์
นายสุนทร เข็มทอง
นายแปลก เพ็งยอด

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

ตำแหน่ง - สังกัด

664
ที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชื่อ - สกุล
นายวิรัตน์ ยอดอ่วม
นายภิญโญ แก่งศิริ
นายไพฑูรย์ มัญชุวงศ์
นายผจญ จันธิดา
นายวินัย มณีพลาย
นายวสันต์ ติกะโกศล
นางสมจิตร หุตะเสวี
นายประทวน เข็มเพชร
นางจิราพร ชัยแสงแก้ว
นายสุรเดช อินจันทร์
นางพรทิพย์ นิลาภรณ์
นางมาลินี อินจันทร์
นางสาวนิตยา อดิเรก
นางเกษณี สุทธิศาล
นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร
นายสุวิน คันธชุมภู
นางสมบูรณ์ สิ้วอินทร์
นางสาวศิริณา นาคน้อย
นางประวีณา สังข์ศิริ
นางปนัดดา ขุมเพ็ชร์
นายสมพร คุ้มนาคนพคุณ
นางศิริพร บุญมาสอน
นางลาวัลย์ คล้ายทอง
นายเรืองศักดิ์ ตกสิยานันท์
นางนงนุช โฉมนาค
นางกรรณิกา สุขเกษม
นางเสาวนีย์ เอกสินเสริม
นายวิบูรณ์ เหล่าทอง
นายสินชัย ประเสริฐดี
นายสุพิน โจ้กุล
นายสมชาย วุฒิพันธุ์
นางบุญเจือ ดิษฐไชยวงศ์
นางสุกัญญา ปิ่นสุข
นางเรวดี สุขสุภักดิ์
นางสาวศุภนันท์ คิดยาว

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนขาณุวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
ครู โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
ครู โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
ครู โรงเรียนวัชรวิทยา
ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ครู โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
ครู โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
ครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
ครู โรงเรียนขาณุวิทยา
ครู โรงเรียนขาณุวิทยา
ครู โรงเรียนขาณุวิทยา
ครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
ครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
ครู โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
ครู โรงเรียนคลองลานวิทยา
ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

665
ที่
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายพิษณุ มรรณทัต
ครู โรงเรียนวังกรดพิทยา
นางอุดมพร บูรณกูล
ครู โรงเรียนวังกรดพิทยา
นายรัฐกิตติ์ สุคนธ์ปิยสิริ
ครู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
นางสดศรี ชูชีพ
ครู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
นางจุฑาทิพย์ จันทร์ทับ
ครู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
นางบัวลอย คิรินทร์
ครู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
นายบุญสม ใจขันธ์
ครู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
นางสาวพิศมัย คชเขื่อน
ครู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
นางอาไพ วิเศษอุดมคุณ
ครู โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
นายอนุรักษ์ จาปาแก้ว
ครู โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
นายชาญชัย รัตนเลิศ
ครู โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
นางจารุภา หงษ์เผือก
ครู โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
นางสุภาพร พิชญ์ภักดีอนันต์
ครู โรงเรียนตะพานหิน
นายทวีผล เร่งพลั้ง
ครู โรงเรียนตะพานหิน
นายจรัญ สุขสวัสดิ์
ครู โรงเรียนตะพานหิน
นางอังคณา อยู่หว่าง
ครู โรงเรียนตะพานหิน
นางงามจิตต์ หน่อมาก
ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
นางสมบัติ ฉัตรตระกูล
ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
นางพินิจ บุญอินทร์
ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
นางสมจิตร เขม้นกิจ
ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
นางสาวกาญจนา เจิมปลั่ง
ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
นายสุรศักดิ์ แสงมณี
ครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
นายธนิตศักดิ์ พันธุ์นวล
ครู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
นางสาวบุญตา อ้นมี
ครู โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
นางสาวปนัดดา นาคอนุรักษ์
ครู โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายพันศักดิ์ ศรีทอง
นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม
นายประหัส ปุ้มกระโทก
นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว
นางธนพร สงกรุง
นางพรพิมล พิชญกุล
นายณรงค์ เถาวัลย์
นางรจนา เสมากูล
นายตระศักดิ์ แสงภักดี

ผู้อานวยการโรงเรียนนครสวรรค์
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ผู้อานวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

666
ที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อ - สกุล
นายสุพล วิราวรรณ์
นางลักษิกา เหลืองทอง
นางปริศนา ชูพินิจ
นางพูลสุข กฤชเฟื่องฟู
นายปรีชา ชิโนเรศโยธิน
นางพรพรรณ จิตราทร
นางแฟรี่ ธีระวัฒนสิงห์
นายวีระศักดิ์ ดิษเจริญ
นายศักดิ์ชัย ดีศรี
นายอนันต์ หลวงภักดี
นางสาวจงกลนี ลีนะกุล
นางแพรวพรรณ พร้อมแย้ม
นางวรรณวิภา ปลอบโยน
นายสมชาย แสงสาคร
นายรณเทพ เปรมจิตต์
นางวรพรรณ แสงสาคร
นางนิรมล พวงมาลี
นายประสงค์ สายหยุด
นางสาววรนุช เนยบาง
นายพัฒน์ธนโชติ ชัยศุภสกุล
นางวันเพ็ญ หุตะมาน
นางวัชรี จันทนามล
นายกนก บุญญานุสรณ์
นายชูชาติ พงค์โสภี
นายศราวุธ อินทร์มั่น
นายสายรุ้ง วัฒนะพระยา
นางเบญจมาศ วัฒนะพระยา
นางกิติกาญจน์ ฤทธิ์บารุง
นางสาวมาลีรัตน์ เนินพลับ
นางศศิธร จาเนียรผล
นายณรงค์ พุ่มเจริญ
นางสาวพันธนพัฒน์ วัฒนมงคล
นางถวิล นุชดารา
นายสมเกียรติ ทรัพย์ประเสริฐ
นางสาวอรอุมา ภิญโญมหากุล

ตำแหน่ง - สังกัด
รองผู้อานวยการโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
ครู โรงเรียนนครสวรรค์
ครู โรงเรียนนครสวรรค์
ครู โรงเรียนนครสวรรค์
ครู โรงเรียนนครสวรรค์
ครู โรงเรียนนครสวรรค์
ครู โรงเรียนนครสวรรค์
ครู โรงเรียนนครสวรรค์
ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ครู โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
ครู โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
ครู โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
ครู โรงเรียนโกรกพระ
ครู โรงเรียนโกรกพระ
ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
ครู โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

667
ที่
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
นายประเจียด อินชูพงษ์
นางสาวอ้อพร ชื่นจิตรผอง
นางสาวเอมอร คานวนวิทย์
นางเย็นจิต สิงห์ทอง
นางบุษณี บัวรอด
นายวัชระ น่วมอินทร์
นางสลินณา ภูมิรัตนไพศาล
นางอัญชลี อัครวงษ์
นางภัทรินทร์ โตเดช
นางสาวพัชรา ปรีชาชาญ
นายตระการ กล้ากสิกิจ
นางอัมพร ปัสสา
นางสาววัชรินทร์ เจริญวิเศษกรณ์
นางสาวสัญจา นันธิพานิช
นางปราณี สละทองอินทร์
นายสุชาติ นุ่มมาก
นายเนตร กลัดทรัพย์
นางชฎาพร แหงมงาม
นางสุนันท์ จันทร์ดิษฐ
นางปรานี ชาญชัย
นางทักษพร พันธ์เขตรการ
นางสมพร ตั้งเจริญศิลป์
นางจิตรลดา วงษ์พานิช
นายอวยชัย จุนทการ
นางวรรณวิมล สมบุญพูลพิพัฒน์
นางวีณา พงษ์สวัสดิ์
นางพัชริน หมายแพทย์จิตร
นางประภาศรี ปัญญาฤทธิ์
นางดวงจันทร์ จินตกสิกรรม
นางสุรวดี แสงภักดี
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคา
นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ
นายดารงสิทธิ์ เบ้าศิลป์
นางอนงค์ พืชสิงห์

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
ครู โรงเรียนหนองโพพิทยา
ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
ครู โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
ครู โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
ครู โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
ครู โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
ครู โรงเรียนไพศาลีพิทยา
ครู โรงเรียนไพศาลีพิทยา
ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองบัว
ครู โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครู โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
ครู โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
ครู โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
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ชื่อ - สกุล
นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์
นายสมทบ ถีระพันธ์
นางอภิชา ถีระพันธ์
นายพันคา ศรีพรม
นายนรวัฒน์ อัมภวา
นายนพดล ธุลีจันทร์
นางสาวปัทมา คัดทะจันทน์
นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมล
นางกัญยา เคหารมย์
นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
นายกมล ดาระสุวรรณ์
นายชนะ โนนทนวงษ์
นางยุพิน คาปัน
นายประจวบ ลังกาวงศ์
นายอุทิตร น้อยใย
นางพริ้มเพรา ธงไชย
นายสมชาย คานวนศักดิ์
นายมนัส สุขนา
นางทิพย์พร จัตุกุล
นายภาคภูมิ กีฬาแปง
นายวีระชาติ นรรัตน์
นายวีระ เกตุหอม
นางกัลย์ชนก ไทยอุบลธัญตรี
นางเครือวัลย์ กิปัญญา
นางสุปราณี ผ่องพูลใส
นายธวัชชัย ศรียาภัย
นางสมถวิล เดชเสถียร
นางกาญจนา ศรสุวรรณ
นายกิตติธร ศรีทอง
นายปรีชา ฤทธิเรือง
นางอาไพ เพียรเจริญ
นางสาวสุดใจ ศรีตังนันท์
นางอรัญญา พัฒนศิลป์
นางอภิกขณา ป้อมสุข
นางอรุณี ศรีสิทธิชูชาติ

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอ่างทอง
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดราชบุรี
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดนนทบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองผู้อานวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล
รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 อุบลราชธานี
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
รองผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย
ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
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ชื่อ - สกุล
นางวันทนี สุขกรม
นายทศพล ภูวมาส
นางพรสวรรค์ วิษณุวงศ์
นางสาวอังคณา ภวชโลทร
นายประเทือง พรพุทธศิริ
นายทสร วรรโณภาส
นางสิรตี ชัยเดช
นางนิทรา เคนดี
นายฉลอง เฟื่องฟู
นางศิริวรรณ คงรอด
นางจานงค์ เนตรทิพย์
นายสุริยา ศุภฤกษ์พรชัย
นางกลิ่นสุคนธ์ จอมไพรศรี
นางอุรี โยริยะ
นางสุจารี เชื่อมไพบูลย์
นางพรทิพย์ วงศ์ชรัตน์
นายเสถียน กัลยาณกุล
นางสุภาวดี ชุมสวัสดิ์
นางนัยนา อุปกุล
นางสาวเอื้องไพร สุขพินิจ
นางธนพรรณ ทวีโค
นายสุรพล พงศ์สุวรรณ
นางธมนพร หาญกล้า
นางสาวดวงดาว หาญทนงค์
นางยุพดี สืบเชื้อ
นายชิตพล ณ จันทร์ตา
นางพิมพาพร จินะกาศ
นางบัวบาน สิงห์แก้ว
นางพรรัตน์ ลักษณะโยธิน
นายปรีชา ลักษณะโยธิน
นางวรรณี โพธิ
นายเจตน์ ชุ่มวงศ์
นายภิญโญ ดวงตา
นางจันทรา บุญสา
นางสาวสุภาพร ดรโชติ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
ครู โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี
ครู โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี
ครู โรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลาพูน
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลาพูน
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลาปาง
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลาปาง
ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลาปาง
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล
รองผู้อานวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
ครู โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
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ชื่อ - สกุล
นางณิชาภัทร์ ศรีธรากุล
นางสาวสิริรัตน์ เพ็ชรโปรี
นายเหิม มณีมั่งคั่ง
นางดารณี ดีทวี
นางสมหมาย ทองยม
นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนสมบูรณ์
นางสาวทวีวรรณ พงศ์จินต์
นางศิรินภา ช้างทอง
นางชวนพิศ เรืองน้อย
นางภรณี แก้วเขียว
นายไพลิน ศรีโพธิ์
นายพฤหัส แลสันกลาง
นางยุพิณ สุกันธา
นางผกาพันธ์ อริยา
นายนวพล สอนวิชา
นางบุญโฮม โนนทนวงษ์
นางชุติมา ภูขันสูง
นางจินดา รัตนชัยสิทธิกุล
นายอดิศักดิ์ พรหมมณี
นางปิยนาถ น้อยพงษ์
นางปัญญดา กันจินะ
นางอาฎาภรณ์ ขวัญสุวรรณ

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
ครู โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ครู โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
ครู โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
ครู โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
ครู โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

