
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 

ประจ าปี 256๕ 
------------------------------------------------------------- 

 

ตามที่คุรุสภา ได้ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือประกาศ
เกียรติคุณให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี ๒๕๖๕ เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ                        
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ                   
ของวิชาชีพ สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ 
สร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัล 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๘/256๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม 256๕  
มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  
ประจ าปี 256๕ จ านวน ๖๘๘ คน ดังนี ้

  กรุงเทพมหานคร   
1.  นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ สพป.กรุงเทพมหานคร 

2.  นางสาวขวัญรัตน์ ตั้งพิษฐานสกุล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

3.  นายเขมพาสน์ จาดก้อน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

4.  นางจันทร์เจ้า เถียรทวี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

5.  นางจิรชยา จาระไน สพป.กรุงเทพมหานคร 

6.  นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

7.  นางจีระนันท์ เชื้อนาค ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

8.  นางสาวชัญญณัส อธิศักดิ์โสภา สพป.กรุงเทพมหานคร 

9.  นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

10.  นายณัฐพล ชนินพร สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

11.  นางณิชชา เจือจาน ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

12.  นางทิพาพันธ์ พึ่งภูมิ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

13.  นางธนินท์ธร ชูแก้ว สพป.กรุงเทพมหานคร 

14.  นางสาวนันทนิตย์ นิโรธสัญญา ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

15.  นางนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

16.  นางสาวนฌกร ผู้ทรงธรรม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

/1๗. นางสาวนฤมล... 
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17.  นางสาวนฤมล สุวามิน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

18.  นางสาวนิตติยา ถวิลถึง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

19.  นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

20.  นางบุญญารัตน์ ม่วงสอนเขียว ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

21.  นางบุศรินทร์ ผึ่งบรรหาร สพป.กรุงเทพมหานคร 

22.  นางสาวเบญญาภา พรมแดน ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

23.  นายประจวบ อินทรโชติ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

24.  นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

25.  นางพรใจ ด้วยตั้งใจ สพป.กรุงเทพมหานคร 

26.  นายพิทักษ์ เอ็นดู สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

27.  นางเพ็ญพิมล เปรี่ยมพิมาย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

28.  นางภัทรลักษณ์ โพธิ์คง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

29.  นายภูธร บ้านเนิน สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

30.  นายมนตรี ศิริสอน ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

31.  นางสาวมลิวัลย์ กุศลินกุล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

32.  นางลัดดา เจียมจูไร สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

33.  นางสาววรรณภา อภัยนอก ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

34.  นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

35.  นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ สพป.กรุงเทพมหานคร 

36.  นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ สพป.กรุงเทพมหานคร 

37.  นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

38. นางสาวสิริพันธ์ แซ่เอ้ีย สพป.กรุงเทพมหานคร  

39. นายสุภกิตติ์ ธนรุ่งสุขใจ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร  

40  นางสาวสุภาพร แสงสมาน ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

41.  นางสาวสุภาวดี พันคุ้มเก่า ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

42.  นางสาวอัจฉรา โพธิ์สุวรรณ สพป.กรุงเทพมหานคร 

43.  นายอาธรณ์ โพธิ์ปฐม ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

44.  นายอ านาจ อัปษร สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

  กระบี่   
45.  นายกิตติ วิชัยดิษฐ สพม.ตรัง กระบี่ 

46.  นางธีติมา มูรติการ สพม.ตรัง กระบี่ 

47.  นางวิไล บุญพรัด สพป.กระบี่  

/๔๘.นางสาวสิณีณาฏ... 
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48.  นางสาวสิณีณาฏ อารีย์ สพป.กระบี่  

49.  นายอเนก เกื้อมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  กาญจนบุรี   
50.  นางสาวขวัญตา มีพันธ์ศรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

51.  นางบุษกร ห้าสกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

52.  นางปุณณภา ถ้ าวัตรธนากร ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

53.  นายพนภาค ผิวเกลี้ยง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

54.  นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

55.  นางศิริพร ภู่แสนสะอาด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

56.  นายสมยศ นาคพัฒน์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

57.  นางสิริพร เทือกขันตี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

58.  นางสุดา เข็มไทย สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

  กาฬสินธุ์   
59.  นางติรยา นามวงษ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

60.  นายธนวรรธ วัชโสก ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

61.  นายธนศักดิ์ เจริญธรรม สพม.กาฬสินธุ์ 

62.  นางประภัสสร ยะณะโชติ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

63.  นายประมลตรี ภูกิ่งพลอย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

64.  นางสาวปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 

65.  นางเพ็ญพิศ ฉายอ าไพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

66.  นายภิญโญ หอมไกล สพม.กาฬสินธุ์ 

67.  นายสมรศักดิ์ วันโนนาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

68.  นางสุปราณี ศรแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  

69.  นายอารมณ์ จารุทรัพย์สดใส สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  

  ก าแพงเพชร   
70.  นางสาวกฤษณา ทิมสี สพม.ก าแพงเพชร   

71.  นายคงชนะ ปะมาคะเต สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

72.  นายณัฐปกรณ์ เอ่ียมแดง สพม.ก าแพงเพชร 

73.  นายธนายุทธ คลังวงษ์ สพม.ก าแพงเพชร   

74.  นางสาวบุญลักษณ์ อ้ึงชัยพงษ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร 

75.  นางสาวมณีนุช กิตติขจร สพม.ก าแพงเพชร  

   

/๗๖. นายวทัญญ.ู.. 
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76.  นายวทัญญู เหล่าทอง สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 

77.  นางอังคสุดา บ ารุงสุข สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

  ขอนแก่น   
78.  นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

79.  นางชญาภา เสนารินทร์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 
80.  นายถาวร พลีดี ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
81.  นายเทอดชัย บัวผาย สพป.ขอนแก่น เขต 2 

82.  นางสาวนริศรา ทองยศ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

83.  นายนิรันดร กากแก้ว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

84.  นายบัญชา ยุทไธสง สพป.ขอนแก่น เขต 2 

85.  นายบุญเหลือ ทองอ่อน สพม.ขอนแก่น 

86.  นายประจวบ ศิริภักดิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 

87.  นางวลัยพรรณ ธงชัย สพม.ขอนแก่น 

88.  นายวิโรจน์ ค้อไผ่ สพป.ขอนแก่น เขต 4 

89.  นางสถิตย์ กลุ่มเหรียญทอง สพป.ขอนแก่น เขต 3 

90.  นางสมปอง มังคละ สพป.ขอนแก่น เขต 4 

91.  นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ สพป.ขอนแก่น เขต 5 
92.  นายสันติ สีลา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
93.  นางสิริพร ระวีกุล สพม.ขอนแก่น 

94.  นางสุกัญญา อุดมโภชน์ สพม.ขอนแก่น 

95.  นางอรินดา บรรณวงษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

  จันทบุรี   
96.  นางสาวกนกวรรณ ผลารุจิ สพป.จันทบุรี เขต 1 

97.  นางสาวกรกนก ดาศรี สพม.จันทบุรี ตราด 

98.  นางกาญจนา เชิดเมืองปัก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
99.  นายประวิตร ทับเที่ยง ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
100.  นางสาวรติยา สืบวงศ์รุ่ง สพป.จันทบุรี เขต 1 

101.  นายลอย เต่าทอง สพป.จันทบุรี เขต 2 

  ฉะเชิงเทรา   
102.  นางกิ่งกาญจน์ บุญสร้าง สพม.ฉะเชิงเทรา  

/๑๐๓. นางสาวนงค์นุช... 
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103.  นางสาวนงค์นุช อังคะศิริ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

104.  นางสาวพิมพ์วดี จันทรโกศล สพม.ฉะเชิงเทรา 

105.  นายวสันต์ กิวัฒนา สพม.ฉะเชิงเทรา  

106.  นางสาววารุณี ฮานาฟี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

107.  นายวุฒิ อิสระกุล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

108.  นางออมใจ บุญเขียว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ชลบุรี   
109.  นางกาญจนา พึ่งเทียน สพป.ชลบุรี เขต 3 

110.  นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ สพป.ชลบุรี เขต 3 

111.  นางสาวขวัญศรี ชาวสวน สพป.ชลบุรี เขต 3 

112.  นายธราธิป วงษ์แก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2 

113.  นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร สพป.ชลบุรี เขต 3 

114.  นางนฤมล พอดี สพป.ชลบุรี เขต 1 

115.  นางปราญชลี มะโนเรือง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 

116.  นางสาวปิยะนุช แย้มปราศัย สพป.ชลบุรี เขต 1 

117.  นางวรรณา พลอยงาม สพป.ชลบุรี เขต 2 

118.  นางสาวศิริลักษณ์ แซ่โค้ว สพป.ชลบุรี เขต 3 

119.  นางสมพิศ เผ่าจินดา สพม.ชลบุรี  ระยอง 

120.  นางสาวเสาวภาคย์ อุทัยรัตน์ สพป.ชลบุรี เขต 1 

121.  นางเสาวรัตน์ สายถิ่น สพม.ชลบุรี  ระยอง 

122.  นางเสาวรินทร์ มงคลทรัพย์ สพป.ชลบุรี เขต 3 

  ชัยนาท   
123.  นายกมล เสาวภาคสุข สพป.ชัยนาท 

124.  นายชาตรี ต่ายจันทร์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 

125.  นายชูชาติ พารีสอน สพม.อุทัยธานี ชัยนาท  

126.  นางลักขณา กสิกรรม สพป.ชัยนาท 

127.  นางศิริวรรณ ผุดผ่อง สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 

  ชัยภูมิ   
128.  นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุล สพม.ชัยภูมิ 

129.  นางจารุวรรณ อุดมวงค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 

   
/๑๓๐. นายดิลก... 
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130.  นายดิลก เมธา มานะศิลป์ สพม.ชัยภูมิ 

131.  นายธัชวุฒิ กงประโคน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 

132.  นายนพดล กาญจนางกูร สพม.ชัยภูมิ 

133.  นางสาวนันทยา เจริญบุตร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
134.  นายประทีปแสง พลรักษา สพม.ชัยภูมิ 
135.  นางวราพร รุ่งฤทธิ์ประภากร สพม.ชัยภูมิ 
136.  นายวิธวิทย์ ประสานศักดิ์ทวี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 
137.  นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม สพม.ชัยภูมิ 
138.  นายสุวิทย์ แก้วเพชร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 

  ชุมพร   
139.  นางเนียนนิตย์ ศักดิ์ซุ้ย สพป.ชุมพร เขต 1 

140.  นางบุปผา แสงอรุณ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

141.  นางรัตนา วงศ์ลีลากรณ์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

142.  นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง สพป.ชุมพร เขต 1 

143.  นางสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง สพป.ชุมพร เขต 1 

144.  นางสาวอภิตา เกียงสุภา สพป.ชุมพร เขต 1 

  เชียงราย   
145.  นายชูชาติ แปลงล้วน สพป.เชียงราย เขต 4 

146.  นางสาวณัฏฐณิชา ขันใจ สพป.เชียงราย เขต 1 

147.  นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ สพป.เชียงราย เขต 1 

148.  นายนฐากร จ ารัส สพป.เชียงราย เขต 4 

149.  นางพันทิพา หมั่นทวี สพป.เชียงราย เขต 4 

150.  นายพิสิฐ ไชยชนะ สพป.เชียงราย เขต 1 

151.  นางภาวิณี สุขสวัสดิ์ สพม.เชียงราย  

152  นางสาวมยุรี พวงอาภัย สพป.เชียงราย เขต 2 

153.  นายโยธิน สิทธิประเสริฐ สพป.เชียงราย เขต 3 

154.  นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์ สพม.เชียงราย 

155.  นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

156.  นางอัมภา ตุ่นหนิ้ว สพป.เชียงราย เขต 3 

157.  นายอุเทน ค าเครื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

158.  นายเอกบดินทร์ กิตติจริยา สพม.เชียงราย 

   

/เชียงใหม่... 
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  เชียงใหม่   
159.  นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์ สพม.เชียงใหม่  

160.  นายกฤษณะ มีสุข ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

161.  นางสาวคนึงนิจ สนธิคุณ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

162.  นางจตุพร ปัญจรัง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 

163.  นางสาวณพิชญา ทะนันชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

164.  นางสาวนันทยา วงศ์ชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 6 

165.  นางสาวประภาศรี ปาลี สพม.เชียงใหม่  

166.  นางพิศมัย พรมวังขวา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

167.  นายพิเศรษฐ์ ไชยสุภา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
168.  นางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
169.  นางมัทนา รุ่งแจ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
170.  นางศศิธร ศรีอ่ินแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
171.  นางสาวศิริพร ลี้รชตาสุวรรณ สพม.เชียงใหม่  
172.  นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
173.  นายสมศักดิ์ บุญลูน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
174.  นางสุมาลี กิติมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

175.  นางสาวอัจฉรา ทองปัน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ตรัง   
176.  นางสาวกนกภรณ์ ด้วงสุข สพป.ตรัง เขต 1 

177.  นางจีรทิปต์ ธนวัฒน์กีรติ สพม.ตรัง กระบี่ 

178.  นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ สพม.ตรัง กระบี่ 

179.  นางสาวพรพรรณ เนตรข า สพป.ตรัง เขต 1 

180.  นางสุธิดา นานช้า สพม.ตรัง กระบี่ 

181.  นางสุมน ไชยเสนีย์ สพป.ตรัง เขต 1 

182.  นางสุรินทา ช่วยช ู สพป.ตรัง เขต 1 

183.  นายอนุชิต พงค์เกื้อ สพป.ตรัง เขต 2 

  ตราด   
184.  นางชุติกาญจน์ มัดถาปะโท สพป.ตราด 

185.  นายฎีกา สุภาสัย สพป.ตราด 

186.  นางสาวมุทิตา แพทย์ประทุม สพป.ตราด 

187.  นางอินทิรา บุญวาที สพป.ตราด 

   
/ตาก.. 
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  ตาก   
188.  นายณภัทร ธรรมลิขิต ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

189.  ว่าที่ ร้อยตรีธวัชชัย แสงแปลง สพป.ตาก เขต 2 

190.  นางพรทิพย์ เทพค าอ้าย สพป.ตาก เขต 2 

191.  นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง สพป.ตาก เขต 2 

192.  นายอนุชิต ธรามานิตย์ สพม.ตาก 

193.  นางอรชร ปราจันทร์ สพป.ตาก เขต 1 

  นครนายก   
194.  นางสาวดวงจิต สังข์ค า ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
195.  นางทัศนีย์ ปิ่นทอง สพป.นครนายก 
196.  นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ สพป.นครนายก 
197.  นางอรัญญา สุธาสิโนบล สพป.นครนายก 
198.  นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  นครปฐม   
199.  นางสาวชญานุช ชิ้นจิ้น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
200.  นางชญาพัฒน์ ง้อแขก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
201.  นายไชยากาล เพชรชัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

202.  นายธนะชน ทัศนะเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2 
203.  นางปฏิญญา บุญส่ง สพป.นครปฐม เขต 1 

204.  นางปานทิพย์ ดอนขันไพร สพป.นครปฐม เขต 1 
205.  นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ สพม.นครปฐม 

206.  นางสาวศจี ชินอักษร สพม.นครปฐม 
207.  นายอ านวย ป้อมน้อย สพป.นครปฐม เขต 1 

  นครพนม   
208.  นายโกแมน คัดทะจันทร์ สพป.นครพนม เขต 1 

209.  นางปาริชาติ ชาชุมวงศ์ สพม.นครพนม  

210.  นางภาวิณี สุพลแสง สพม.นครพนม 

211.  นางมณีรัตน์ อภัยโส สพป.นครพนม เขต 2 

212.  นางสาวเล็ก โกษาแสง สพป.นครพนม เขต 2 

213.  นายวิทวินทร์ ประทังคติ สพป.นครพนม เขต 1 

214.  นายศักดา ชัยภัย สพม.นครพนม  

215.  นายอภิเชษฐ์ สุนทรส สพม.นครพนม  

/นครราชสีมา... 
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  นครราชสีมา   
216.  นางกัลยา เพลินบุญ สพป.นครราชสีมา เขต 7 

217.  นางสาวกาญจณ์พิชชา บารมี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

218.  นายขันตรี โสภาพิศ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

219.  นางชงโค เถื่อนกลาง สพป.นครราชสีมา เขต 1 

220.  นางสาวนฤมล กรกระโทก สพป.นครราชสีมา เขต 3 

221.  นางสาวบุญญานันท์ นิลศิริ สพป.นครราชสีมา เขต 7 

222.  นางสาวบุญละออ อัตถาวงศ์ สพม.นครราชสีมา 

223.  นางสาวประทุมรัตน์ จงคูณกลาง สพป.นครราชสีมา เขต 5 

224.  นางปรียา ค าสุรีย์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

225.  นางสาวพยอม บอนขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 3 

226.  นางสาวพรทิพย์ พุจารย์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 

227.  นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 
228.  นายภิญโญ กันหา สพป.นครราชสีมา เขต 2 
229.  นางมาลี พงษ์ศรัทธาสิน สพป.นครราชสีมา เขต 4 

230.  นายเมธี ณนภัทรเมธี สพป.นครราชสีมา เขต 3 

231.  นายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี สพป.นครราชสีมา เขต 7 

232.  นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร สพป.นครราชสีมา เขต 2 

233.  นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์ สพป.นครราชสีมา เขต 4 

234.  นางล าดวล เพ็ชรรอด สพป.นครราชสีมา เขต 5 

235.  นายวัชระ นรินทร์นอก สพป.นครราชสีมา เขต 4 

236.  นายวิวัฒน์ กอมขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 

237.  นางสาวสายพิน กองกระโทก สพป.นครราชสีมา เขต 2 

238.  นางสุนันทา พุทธวรรณะ สพป.นครราชสีมา เขต 1 

239.  นายเสน่ห์ สมวงศ์ สพป.นครราชสีมา เขต 4 

240.  นายอนันต์ ข าโพธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

241.  นางอรุณรัตน์ ทองดีนอก สพป.นครราชสีมา เขต 2 

  นครศรีธรรมราช   
242.  นายกฤษ ทัดระเบียบ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

243.  นางเกษร นาควรรณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

244.  นางสาวเกษรา บริสุทธิ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

245.  นางสาวจอมขวัญ นครไธสง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

/2๔๖. นางจารีพร... 
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246.  นางจารีพร พรมชัยศรี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

247.  นางจิรารัตน์ ล่องจ๋า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

248.  นายโชติ ค านวณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

249.  นายธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ สพม.นครศรีธรรมราช 

250.  นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ สพม.นครศรีธรรมราช 

251.  นางนันทพร อามิตร สพม.นครศรีธรรมราช 

252.  นางปวีณ์นุช แป้นแก้ว สพม.นครศรีธรรมราช 

253.  นางพนัสดา ช านาญนา สพม.นครศรีธรรมราช  

254.  นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

255.  นางสลินกาญจน์ ภูผา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

256.  นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว สพม.นครศรีธรรมราช  

257.  นางอลิศรา เพชระ สพม.นครศรีธรรมราช  

  นครสวรรค์   
258.  นางสาวจุฑารัตน์ หมวกพิกุล สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

259.  นางสาวชมพูนุท สนสกุล ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

260.  นางเตือนใจ วีระณะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

261.  นางสาวพิณญาดา จาบจินดา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

262.  นางสาวรังสินันท์ จุ้ยดอนกลอย สพป.นครสวรรค์ เขต 2 

263.  นายศิริเดช ศรีสร้อย สพป.นครสวรรค์ เขต 3 

264.  นางสาวศุขริน ศรรุ่ง สพป.นครสวรรค์ เขต 3 

265.  นางสาวสายพิน สังข์แย้ม สพป.นครสวรรค์ เขต 2 

266.  นางเสาวลักษณ์ สร้อยสวน สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

  นนทบุรี   
267.  นายกอบศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา สพม.นนทบุรี  

268.  นายเกียรติศักดิ์ ภิรมย์คล้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

269.  นางฉวีวรรณ พรหมเมศร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 

270.  นางสาวน้ าฝน ศรีใส สพป.นนทบุรี เขต 1 

271.  นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ สพม.นนทบุรี  

272.  นางปวริศา บรรเลงใจ สพป.นนทบุรี เขต 1 

273.  นางพนิดา อุสายพันธ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 

274.  นางภัทรานิษฐ์ พูนชัย สพป.นนทบุรี เขต 2 
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275.  นางวิภาภรณ์ สุริยานนท์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

276.  นายสุธี ผลด ี สพม.นนทบุรี  

277.  นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ สพม.นนทบุรี  

  นราธิวาส   
278.  นางซากีนา แวยูโซ๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 3 

279.  นางสาวตาลทิพย์ ทองคุปต์ สพป.นราธิวาส เขต 2 

280.  นางสาวธรรศญา หล่าอุดม สพป.นราธิวาส เขต 3 

281.  นางรุสนี อูเซ็ง สพป.นราธิวาส เขต 2 

282.  นายสุธรรม นุ้ยไกร สพป.นราธิวาส เขต 1 

283.  นายอัดลี ดือราซอ สพม.นราธิวาส 

284.  นายอับดุลรอมัน มะรือมอ สพป.นราธิวาส เขต 1 

285.  นางฮาซานะห์ บินมะอุง สพป.นราธิวาส เขต 2 

  น่าน   
286.  นายพรเทพ เสนนันตา สพม.น่าน 

287.  นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ สพป.น่าน เขต 1 

288.  นางภัทราภรณ์ เลขะวิพัฒน์ สพม.น่าน 

289.  นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ สพม.น่าน 

290.  นางเรณู หมื่นพรมแสน สพป.น่าน เขต 1 

291.  นางลัดดาวัลย์ ปินตา สพม.น่าน 

292.  นางสาวศรีเรือน จิตอารีย์ สพป.น่าน เขต 2 

  บึงกาฬ   
293.  นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

294.  นางณหฤทัย สิทธิจักร สพป.บึงกาฬ 

295.  นายนรภัทร สิทธิจักร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 

296.  นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์ สพม.บึงกาฬ 

297.  นายอุดม ยาวะระ สพป.บึงกาฬ 

  บุรีรัมย์   
298.  นางกฤษณา เกลียววงศ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 

299.  นางสาวกาหลง ทัศนะ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 

300.  นางกิ่งดาว พาจันทึก สพม.บุรีรัมย์ 

301.  นางขนิษฐา หาญสมบัติ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 

302.  นางสาวจารุวรรณ อุทาพงศ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 

/๓๐๓. นางสาวชญาธร... 
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303.  นางสาวชญาธร ทรงประโคน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

304.  นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 

305.  นายประสิทธิ์ พิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 

306.  นางสาวปสุตา ไชยสงคราม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 

307.  นางปาริชาติ ขามประโคน สพม.บุรีรัมย์ 

308.  นางสาวพจมาพร คะเลรัมย์ สพม.บุรีรัมย์ 

309.  นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 

310.  นายพิสิฐ พางาม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

311.  นางลัดดา ศิริมาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 

312.  นายศุกรี กะรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 

313.  นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ สพม.บุรีรัมย์ 

  ปทุมธานี   
314.  นางสาวกัญญกร โปร่งใจ สพม.ปทุมธานี  

315.  ว่าที่ ร้อยตรีจิรัตน์ อยู่ยืน สพป.ปทุมธานี เขต 1 

316.  นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 

317.  นางนัยนา จันตะเสน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

318.  นางพัชรี ไชยสิทธิ์ สพม.ปทุมธานี  

319.  นางมิ่งขวัญ โพระดก สพป.ปทุมธานี เขต 1 

320.  นางสาววาสนา ปาปะโลม สพป.ปทุมธานี เขต 1 

321.  นางสาวสายรุ้ง ทับธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  ประจวบคีรีขันธ์   
322.  นางสาวกรวิกา พงศาปาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

323.  นางบุษรินทร์ พรมทา สพม.ประจวบคีรีขันธ์  

324.  นางสาวประทีป ทวีศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

325.  นางรักชนก แววมณี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

326.  นายสุรชัย แคลนกระโทก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

  ปราจีนบุรี   
327.  นางฐิติพร เผือกพิบูลย์ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 

328.  นายนพดล ตลับแก้ว สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 

329.  นางสาวนฤมล แก้วมาก สพม.ปราจีนบุรี นครนายก  

330.  นางสาวน้ าทิพย์ วชรภูมิ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
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331.  นางสุปราณี สุขธัญญาวัฒน์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 

332.  นางสาวสุภัค ธีรัชสกุล สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 

  ปัตตานี   
333.  นางกัสมะห์ อาบ๊ะ สพป.ปัตตานี เขต 2 

334.  นางชนิดา รักษ์จันทร์ สพป.ปัตตานี เขต 2 

335.  นายชัยชนะ สระทองทา สพป.ปัตตานี เขต 2 

336.  นายชาญยุทธ ทองประพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

337.  นายชุมชนม์ ชุมคง สพป.ปัตตานี เขต 1 

338.  นางสาวฐิตา วัจนาคมกุล สพป.ปัตตานี เขต 2 

339.  นางสาวอาอีซะฮ์ แวดอกอ สพป.ปัตตานี เขต 1 

340.  นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

341.  นางฮูดา แวกามา สพป.ปัตตานี เขต 2 

  พระนครศรีอยุธยา   
342.  นางกวินทิพย์ รุ่งเรืองพรพงศ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

343.  นางสาวบุณยนุช บุญจิตร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

344.  นายประจวบโชค สร้อยสม สพม.พระนครศรีอยุธยา 

345.  นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

346.  นางวิไลรัตน์ ด่านจุมพลพงศ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

347.  นายสานนท์ สุขจรูญ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

348.  นายสุรวงศ์ ทรงกลด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

349.  นางอ าไพพิศ บุนนาค ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  พะเยา   
350.  นางขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์ สพม.พะเยา 

351.  นางจินดา เชื้อเมืองพาน สพม.พะเยา 

352.  นางดวงดาว ธรรมสอน สพป.พะเยา เขต 1 

353.  นายมรกต อนุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต 2 

354.  นายสุรวัฒน์ เมืองมูล สพป.พะเยา เขต 2 

355.  นางสาวอ าไพ พรมมี สพป.พะเยา เขต 1 

  พังงา   
356.  นายพยนต์ น้อยนาดี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

357.  นางวริยา ดาวเศรษฐ์ สพป.พังงา 

358.  นางสิริวรรณ กสิบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

/พัทลุง... 
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  พัทลุง   
359.  นางสาวนภสร ขุนเศรษฐ์ สพม.พัทลุง 

360.  นางพัทธมน ชูแก้ว สพม.พัทลุง 

361.  นายมณี เรืองแก้ว สพม.พัทลุง 

362.  นางวิไลวรรณ บัญถะ สพป.พัทลุง เขต 1 

363.  นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ สพป.พัทลุง เขต 1 

364.  นายสหัส หล าสะ สพป.พัทลุง เขต 2 

  พิจิตร   
365.  นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

366.  นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา สพป.พิจิตร เขต 2 

367.  นางสาวนิตยา บุญปู่ สพป.พิจิตร เขต 1 

368.  นายบุญธรรม อุดมศิลป์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

369.  นางพัชรีญา สุวรรณคีรี สพม.พิจิตร 

370.  นางสาวศิริญาภรณ์ จันทร์เขียน สพป.พิจิตร เขต 2 

  พิษณุโลก   
371.  นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง สพม.พิษณุโลก  อุตรดิตถ์ 

372.  นายนพพล เล็กพันธ์ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

373.  นายปรีชา ภูล าพา สพป.พิษณุโลก เขต 1 

374.  นางแพรทอง เดชเทศ สพป.พิษณุโลก เขต 3 

375.  นางล าพูล ถิรชญานันท์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 

376.  นางสุดคนึง แสงพรม สพป.พิษณุโลก เขต 1 

377.  นางสาวสุทธิชา อิ่มเอิบสิน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

378.  นางสุภาภรณ์ จันทร์พงษ์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 

379.  นายสุริยัน ชัยพันธุ ์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 

380.  นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ สพม.พิษณุโลก  อุตรดิตถ์ 

  เพชรบุรี   
381.  นางสาวงามพิศ แจ้งเรือง สพป.เพชรบุรี เขต 1 

382.  นางสาวชุติมา กอวชิรพันธ์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 

383.  นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ สพม.เพชรบุรี  

384.  นางสาวน้องนุช จันทร์เพ็ชร สพป.เพชรบุรี เขต 2 

385.  นางสาวราตรี ชะนะพาล สพป.เพชรบุรี เขต 2 

386.  นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนท์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 

/เพชรบูรณ์... 
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  เพชรบูรณ์   
387.  นายฐิติพงษ์ ตรีศร สพม.เพชรบูรณ์ 

388.  นางนริศรา สุวรรณชาติ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 

389.  นางเบญจรัตน์ กังอนันต์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 

390.  นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

391  นายพีระวัตร จันทกูล สพม.เพชรบูรณ์ 

392.  นางวันเพ็ญ ทองหม่อม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 

393.  นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ สพม.เพชรบูรณ์ 

394.  นางศศิปรียา ธนากรพิพัฒนกุล สพม.เพชรบูรณ์ 

395.  นางสาวสุปราณี แก้วดู สพม.เพชรบูรณ์ 

396.  นางอุษณีช์ ทองไข สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

  แพร่   
397.  นางสาวณัฐกานต์ ภูมิคอนสาร สพม.แพร่ 

398.  นายนิพนธ์ ร่องพืช ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

399.  นางสาวบุษบา สุกแก้ว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

400.  นางเปมิกา เทพสาธร สพป.แพร่ เขต 2 

401.  นางมาลินี ดอกแก้ว สพป.แพร่ เขต 2 

  ภูเก็ต   
402.  นายกิจธิชัย สารรัตน ์ สพป.ภูเก็ต 

403.  นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

404.  นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 

405.  นางสาววาสนา คงศรี สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 

406.  นางสาวศศิ ประทีป ณ ถลาง สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 

407.  นางศิวพร ไกรนรา สพป.ภูเก็ต 

  มหาสารคาม   
408.  นางนิภาพร ศักดิ์แสน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

409.  นายประเพียร ลดาวัลย์ สพม.มหาสารคาม 

410.  นายปรีชา การสอาด สพม.มหาสารคาม 

411.  นางพรทิพย์ โมกศรี สพป.มหาสารคาม เขต 2 

412.  นางสาววาทินี ยุทธพงษ์ สพม.มหาสารคาม 

413.  นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 

414.  นางสุภัตรา สฤษชสมบัติ สพป.มหาสารคาม เขต 3 
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415.  นายอ านาจ เกษศรีไพร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

416.  นายเอกศักดิ์ จันทะกา สพป.มหาสารคาม เขต 2 

  มุกดาหาร   
417.  นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน สพป.มุกดาหาร 

418.  นางสาวขวัญใจ เมืองโคตร สพป.มุกดาหาร 

419.  นายจิระ โภคสวัสดิ์ สพม.มุกดาหาร 

420.  นายธีรภัทร วงษ์สว่าง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

421.  นางสุกัญญา ผือโย สพป.มุกดาหาร 

  แม่ฮ่องสอน   
422.  นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

423.  นางปนางฐิติยา จองหมุ่ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 

424.  นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 

425.  นายวัชรกร สุรินทร ์ สพม.แม่ฮ่องสอน 

426.  นายวีระ พุ่มไม้ สพม.แม่ฮ่องสอน 

  ยโสธร   
427.  นายเกียรติศักดิ์ ทองค า สพม.ศรีสะเกษ  ยโสธร 

428.  นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี สพป.ยโสธร เขต 1 

429.  นางสาวจุฬารัตน์ ทองอร่าม สพม.ศรีสะเกษ  ยโสธร 

430.  นายพินิจ คาดพันโน สพป.ยโสธร เขต 1 

431.  นางสาววราพร แก้วใส สพม.ศรีสะเกษ  ยโสธร 

432.  นางสาวศิริวรรณ์ คุณาพันธ์ สพป.ยโสธร เขต 1 

  ยะลา   
433.  นางสาวนุชนารถ เหมเทพ สพป.ยะลา เขต 1 

434.  นางเพ็ญศรี ว่องภาณุสกุล สพป.ยะลา เขต 1 

435.  นางภาวิดี เพ็งจันทร์ สพป.ยะลา เขต 2 

436.  นางล าดวน สุทธิเกิด สพป.ยะลา เขต 3 

437.  นายวิทยาศิลป์ สะอา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

438.  นางอินฑุกานต์ มณีรัตน์ สพป.ยะลา เขต 2 

439.  นายฮาซัน ละสูสามา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ร้อยเอ็ด   
440.  นางสาวเจษฎาพร พันธุ์พาณิชย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

441.  นางสาวฉัฐนันท์ ช้อยชด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 
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442.  ว่าที่ ร้อยตรีณัฐธนัน วรรณสุข สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 

443.  นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 

444.  นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท สพม.ร้อยเอ็ด 

445.  นางพคพร ค ายิ่ง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

446.  นายมานิตย์ ซาชิโย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 

447.  นายวงศกร ประกอบนันท์ สพม.ร้อยเอ็ด 

448.  นายสมพงศ์ สมอาษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 

449.  นางสะอาด พลซื่อ สพม.ร้อยเอ็ด 

450.  นายสันติภพ โชติขันธ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 

451.  นางสาวสุนันทา ยอดรัก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 

452.  นายอภิศักดา มะเสนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 

453.  นางสาวอรรัตน์ ลัดดา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 

454.  นางอุไรวรรณ สิงห์ชา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  ระนอง   
455.  นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา สพป.ระนอง 

456.  นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ สพป.ระนอง 

457.  นางสิริพร พิทักษ์ธรรมณี สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 

458.  นายอารักษ์ จะรา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ระยอง   
459.  นางฉัตรมน อินทศร สพป.ระยอง เขต 1 

460.  นางพรทิพย์ เวชกามา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

461.  นางสาวพรรณิกา สุวรรณอ าไพ สพม.ชลบุรี  ระยอง 

462.  นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ สพป.ระยอง เขต 2 

463.  นางสุชาดา บุญประคม สพป.ระยอง เขต 1 

464.  นางสาวสุชีรา ศุภพิมลวรรณ สพม.ชลบุรี  ระยอง 

465.  นางสาวสุทธิมาศ อภิรักษ์วณิชย์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
466.  นายเสกสรรค์ รัตน์จินดามุข ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

  ราชบุรี   
467.  นางสาวจารุวรรณ วิจิตรวงศว์าน สพม.ราชบุรี  

468.  นางนริสสา พันธุ์ศักดิ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 

469.  นางสาวบุศรินทร์ สิริปัญญาธร สพป.ราชบุรี เขต 1 

/4๗๐. นางสาวปณิตา... 



- ๑๘ - 
 

470.  นางสาวปณิตา ศิลารักษ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 

471.  นายพิทยา กิ่งพรหมเจริญ สพป.ราชบุรี เขต 1 
472.  นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
473.  นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

474.  นางสุดารัตน์ โชติศิริคุณวัฒน์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

475.  นายอภิเชษฐ์ เกตุกร สพม.ราชบุรี  

  ลพบุรี   
476.  นางเกศรินทร์ แขวนสันเทียะ สพป.ลพบุรี เขต 2 

477.  นางจิรฐา เจริญสลุง สพม.ลพบุรี 

478.  นายชัยพร พันธุ์น้อย ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

479.  นางฐิติพร เขมกรรม สพป.ลพบุรี เขต 2 

480.  นางสาวทองขัน สีพูล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

481.  ว่าที่ ร้อยตรีธนโชติ หร่ายรา สพป.ลพบุรี เขต 1 

482.  นางพิมพ์ลดา ตามสุขสนธิ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 

483.  นางสาวลินรดี บุญดีชยาภรณ์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

484.  นางสาวสาวิตรี พฤกษาชีวะ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  ล าปาง   
485.  นางกัญญารัตน์ สุมนะ สพป.ล าปาง เขต 1 

486.  นางสาวเกษราภรณ์ วังใจฟู สพป.ล าปาง เขต 1 

487.  นายใจชาย ปัณนะพงษ์ สพม.ล าปาง ล าพูน 

488.  นายดวงเด่น พิจอมบุตร สพม.ล าปาง ล าพูน 

489.  นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ สพป.ล าปาง เขต 1 

490.  นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ สพป.ล าปาง เขต 2 

491.  นางอรพิน ควรสุวรรณ สพม.ล าปาง ล าพูน 

  ล าพูน   
492.  นางสาวดวงเดือน มูลกลาง สพป.ล าพูน เขต 1 

493.  นายนิรัญ เหลืองอร่าม สพป.ล าพูน เขต 2 

494.  นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม สพม.ล าปาง ล าพูน 
495.  นางสาวเรณู ลีสุวรรณ์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
496.  นางศศิธร สมบัติใหม่ สพป.ล าพูน เขต 2 

497.  นางอุทุมพร มูลรินต๊ะ สพป.ล าพูน เขต 1 

/เลย... 
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  เลย   
498.  นางจุฬาลักษณ์ บุญพรม สพป.เลย เขต 1 

499.  นางนัยนา ผุยแสงพันธ์ สพป.เลย เขต 2 

500.  นางสาวนิตยา รักษาพล สพป.เลย เขต 2 

501.  นางสาวเพชรไพลิน วิโรจน์รัญจวน สพป.เลย เขต 3 

502.  นายไพชยา พิมพ์สารี สพม.เลย หนองบัวล าภู 

503.  นางสาวมยุรี ยลสุข สพม.เลย หนองบัวล าภู 

504.  นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก สพป.เลย เขต 1 

  ศรีสะเกษ   
505.  นางสาวกลอยใจ จิมานัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

506.  นายโกวิท วันศรี สพม.ศรีสะเกษ  ยโสธร 

507.  นายจ ารูญ มลิพันธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

508.  นายจ ารูญ ใจนวน สพม.ศรีสะเกษ  ยโสธร 

509.  นายณัฐชัย เชิงหอม สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 

510.  นางสาวณัฐิยา โสรเนตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 

511.  นายเด่นนคร ขาวสะอาด สพม.ศรีสะเกษ  ยโสธร 

512.  นายทวี สอนค าเสน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

513.  นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 

514.  นายวรพงษ์ ไกยราช ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

515.  นางสุดาวรรณ โคตรเนตร สพม.ศรีสะเกษ  ยโสธร 

516.  นางสุพักตรา ส าราญสุข สพม.ศรีสะเกษ  ยโสธร 

517.  นางสาวสุรีย์พร แสงขาว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 

518.  นางอุทัย จันทะรัตน์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 

519.  นางอุไรวรรณ ดาวเรือง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 

  สกลนคร   
520.  นางกัลยา สิงห์สุธรรม สพป.สกลนคร เขต 1 

521.  นางสาวณัฏฐชนุตตร โคตรค าหาร สพป.สกลนคร เขต 2 

522.  นางธิกานดา ศรีสาคร สพม.สกลนคร 

523.  นางนาตญา สัตถาผล สพป.สกลนคร เขต 1 

524.  นางนิภา พรหมเทศ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

525.  นางนิรันดร จันลาวงศ์ สพป.สกลนคร เขต 1 

526.  นายปิยะนันท์ ธิโสภา สพป.สกลนคร เขต 2 
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527.  นายพิภพชัย นาชัยเวียง สพป.สกลนคร เขต 3 

528.  นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

529.  นายมานิตย์ ประธาน สพป.สกลนคร เขต 3 

530.  นางยุวดี ชุมปัญญา สพป.สกลนคร เขต 3 

531.  นายสกุณ แก้วพิกุล สพป.สกลนคร เขต 3 

532.  นายอัครพงศ์ ภูติยา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

  สงขลา   
533.  นางกรกมล แท่นมณี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
534.  นางจีรวรรณ ปัตตะพัฒน์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
535.  นางสาวตรีดาว รองสวัสดิ์ สพป.สงขลา เขต 2 
536.  นางบุหลัน หมัดหมาน สพป.สงขลา เขต 2 

537.  นางเบญจวรรณ ปังเอ้ียน สพม.สงขลา สตูล 
538.  นางปาหนัน บิลหมุด สพป.สงขลา เขต 2 

539.  นางพีรภรณ์ บุญสมพร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
540.  นายเมธี ศรีโยธา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

541.  นายวันชัย หวังสวาสดิ์ สพป.สงขลา เขต 3 
542.  นายสุชาติ เฮ่าหนู กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

543.  นางสุภา แสงสุวรรณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 
544.  นายอาจินต์ สุขศรีสังข์ สพป.สงขลา เขต 2 

545.  นางสาวอาทร รักสายฤทธิ์ สพม.สงขลา สตูล  
 สตูล   

546.  นางจิรัชฎา ลิมานิ สพป.สตูล 
547.  นายมาโนช มณีวิทย์ สพม.สงขลา สตูล 

548.  นางรานี สาโส๊ะ สพม.สงขลา สตูล 
549.  นางละอองทิพย์ จันทวิลาศ สพป.สตูล 

550.  นางสิริลักษณ์ ดวงตา สพม.สงขลา สตูล 

  สมุทรปราการ   
551.  นางสาวกรรญยวีย์ กาณภ์ภีรย์กุล สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

552.  นางเกษศิรินทร์ กลิ่นนิรัญ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

553.  นางดวงใจ ปัญญาใส สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
554.  นางธัชชนก พละศักดิ์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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555.  นายนิวัตร เกษแก้ว สพม.สมุทรปราการ 

556.  นางสาวพรรณี ม่วงน้ าเงิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

557.  นายยอดยิ่ง ทองรอด สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

558.  นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช สพม.สมุทรปราการ 

559.  นางสาวลักขณา เพ็งรักษ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 

560.  นางสิริธร ตะวันธรงค์ สพม.สมุทรปราการ 

  สมุทรสงคราม   
561.  นางสาวกนกวรรณ บุญอ่ิม สพป.สมุทรสงคราม 

562.  นางณัตตยา ไชยชาญ สพป.สมุทรสงคราม 

563.  นายทองเลื่อน บุญเพ็ง สพป.สมุทรสงคราม 

564.  นางอนงค์ อรุณราช สพป.สมุทรสงคราม 

  สมุทรสาคร   
565.  นางณัฐภษร พสุสิทธิพงษ์ สพม.สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

566.  นางนุชจิรา แจ่มกระจ่าง สพป.สมุทรสาคร 

567.  นางสาวภิญญาพัชญ์ เกตุคชา สพป.สมุทรสงคราม 

568.  นางสาวรดาศา ลิขิตบวร สพป.สมุทรสาคร 

569.  นางสาวศรีพระจันทร์ สถาพรวินิจงาม สพป.สมุทรสาคร 

570.  นายสมชาย นาคนัด สพป.สมุทรสาคร 

  สระแก้ว   
571.  นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร สพป.สระแก้ว เขต 2 

572.  นางสาวณัชสุคนธ์ พรมมาก สพป.สระแก้ว เขต 1 

573.  นางทัณฑิกา เกิดไธสง สพป.สระแก้ว เขต 1 

574.  นางประภัสสร บุญสมัย สพป.สระแก้ว เขต 1 

575.  นางวิภารัตน์ โพธิสุทธิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 

576.  นางอมรรัตน์ จันกฤษ สพป.สระแก้ว เขต 1 

  สระบุรี   
577.  นางกชกร รุ่งหัวไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 

578.  นางสาวณัฐมน จงล่างกลาง สพม.สระบุรี 

579.  นางลัดดา พะช านิ สพป.สระบุรี เขต 1 

580.  นางวิรัลพัชร์ แป้นเชื้อ สพป.สระบุรี เขต 2 

581.  นายวีระศักดิ์ พลมณี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 

582.  นางศิริรัตน์ คอยเกษม สพป.สระบุรี เขต 1 

/สิงห์บุรี... 



- ๒๒ - 
 

  สิงห์บุรี   
583.  นางนัฐวรรณ ศรีทอง สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

584.  นายนิรุตต์ เข็มเงิน สพป.สิงห์บุรี 

585.  นางศุลิษา สยมพงศ์ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

586.  นายสมชาย พวงโต สพป.สิงห์บุรี 

587.  นางสาวสายพิณ มาคล้าย สพป.สิงห์บุรี 

  สุโขทัย   
588.  นางค ามี ชัยรักษา สพม.สุโขทัย 

589.  นางปิยรัช เจริญศิลป์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

590.  นางพรรณรพี บุญจันทร์ สพป.สุโขทัย เขต 1 

591.  นายวิบูรณ์ เชียงจันทร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

592.  นางสาวศิริพร ใจทิม สพป.สุโขทัย เขต 2 

593.  นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข สพม.สุโขทัย 

594.  นายสาธิต มากมี สพป.สุโขทัย เขต 2 

  สุพรรณบุรี   
595.  นางสาวกรรวี โพธิ์ทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

596.  นางกริษา โพรามาต ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 

597.  นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร สพม.สุพรรณบุรี 

598.  นางรพีพรรณ ปานเจริญ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

599.  นางราตรี มาลาทิพย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

600.  นางสาววิไลรัตน์ นาคสิงห์ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

601.  นางศริทร กลิ่นเกษร สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

602.  นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

603.  นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

  สุราษฎร์ธาน ี   
604.  นางกาญจนา ชูนาวา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

605.  นางขวัญตา ล้อมลิ้ม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 

606.  นางเครือวัลย์ พรหมสวาสดิ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 

607.  นายจเร หนูปลื้ม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 

608.  นางสาวปวิชญา สินน้อย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

609.  นางพรพรรณ ใจซื่อ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

610.  นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

/๖๑๑. นางเรณู... 
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611.  นางเรณู สุชีวพลานนท์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

612.  นางวัชรี แสงอรุณ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

613.  นางวันดี หอมชื่น สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

614.  นางสาวอรอุมา ทองรักษ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

  สุรินทร์   
615.  นายกฤษสาคร รันทร สพม.สุรินทร์ 

616.  นายโกศล วงษ์สุนทร สพม.สุรินทร์ 

617.  นายเทิดภูมิ ยั่งยืน สพป.สุรินทร์ เขต 2 

618.  นางธิดารัตน์ พรมดี สพม.สุรินทร์ 

619.  นางนิ่ม ศรีละออง สพป.สุรินทร์ เขต 2 

620.  นายประจักษ์ สระแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 1 

621.  นายปิยะราษฎร์ แก้วสมุทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

622.  นายพงศ์ธร จิตรแม้น สพป.สุรินทร์ เขต 1 

623.  นายพรพิทักษ์ ศรีแก้ว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

624.  นายมนัด เทศทอง สพม.สุรินทร์ 

625.  นางวิริญญา ดุมกลาง สพม.สุรินทร์ 

626.  นายสิทธิพงษ์ เพียรมี สพป.สุรินทร์ เขต 2 

627.  นายสุริยา ค าทอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 

  หนองคาย   
628.  นางนงลักษณ์ ศรีสมบูรณ์ สพป.หนองคาย เขต 2 

629.  นางสาวนิภาพร ดีมาก สพป.หนองคาย เขต 1 

630.  นายไพรบูลย์ ปัดสาแก้ว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 

631.  นายยงยศ แก้วขาว สพป.หนองคาย เขต 1 

632.  นายวรายุทธ ชาเรืองเดช สพม.หนองคาย 

633.  นางสาวศรินทิพย์ พิมพเสน สพป.หนองคาย เขต 2 

  หนองบัวล าภู   
634.  นางจันทรา ภูแลนช้าง สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 

635.  นางฐิติพร จันทร์ลอย สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

636.  นางสาวตรีชฎา รัชชูวงศ์ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

637.  นางบัวประกายแก้ว มาร์ติน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวล าภู 

638.  นางสาวพรวดี โพธิ์ศรี สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

639.  นายศุภกร วิแสง สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 

/อ่างทอง... 
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  อ่างทอง   
640.  นางสาวจิตจิราวดี ผดุงศิลป์ สพป.อ่างทอง 
641.  นายท านอง พรามนัส สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
642.  นายพิทักษ์ สุริยะ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
643.  นายเลิศชาย ปานมุข ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
644.  นายสมบัติ ล้อจงเฮง สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

  อ านาจเจริญ   
645.  นายกิตติพงษ์ ค าสิงห์ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
646.  นายณรงศักดิ์ จันทรังษี สพป.อ านาจเจริญ 

647.  นางมะยุรี สมบูรณ์ สพม.อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 

648.  นางสมพานรัศมี พรมโสภา สพป.อ านาจเจริญ 

  อุดรธาน ี   
649.  นางเกษร ค าวิโส สพป.อุดรธานี เขต 2 

650.  นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 

651.  นางสาวดารุณี อัคเทพ สพป.อุดรธานี เขต 4 

652.  นางสาวทัศนีย์ภรณ์ รัตนอ่อน สพม.อุดรธานี 

653.  นางนิรัญญา จันทจร สพม.อุดรธานี 

654.  นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์ สพป.อุดรธานี เขต 4 

655.  นายภิญโญ ก าเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

656.  นางสนม เสริฐผล สพป.อุดรธานี เขต 4 

657.  นายสมพงษ์ จันทร์กอง สพป.อุดรธานี เขต 4 

658.  นายสุดเขต หิรัญรัตน์ สพม.อุดรธานี 

  อุตรดิตถ์   
659.  นางสาวฐปนีย์ พันธชาติ สพม.พิษณุโลก  อุตรดิตถ์ 

660.  นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 

661.  นางวรัญญา มีรอด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

662.  สิบเอกวัชชิระ บ ารุงเกตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

663.  นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา สพม.พิษณุโลก  อุตรดิตถ์ 

664.  นายอาคม สีพิมพ์สอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

  อุทัยธานี   
665.  นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 

666.  นางวรณัน เชาวน์อนันท์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 

/๖๖๗. นางสมาพร... 
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667.  นางสมาพร ลี้ภัยรัตน์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 

668.  นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 

  อุบลราชธานี   
669.  นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

670.  นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 

671.  นางจันที ส าเภา สพป.อุบลราชธานี เขต 3 

672.  นางจิตประสงค์ ทมะนันต์ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 

673.  นางจิรา ลังกา สพม.อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 

674.  นางสาวจุมพร วงษาหล้า สพม.อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 

675.  นางทัศนีย์ มณีวรรณ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 

676.  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

677.  นางสาวนพวรรณ อัตราช สพป.อุบลราชธานี เขต 4 

678.  นายนิวัฒ เมาะลาษี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 

679.  นางสาวพรทิพย์ เมืองแก้ว สพม.อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 

680.  นางสาวพัทธมน ขันเพ็ชร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

681.  นางมะลิวัลย์ สายเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

682.  นางวิลาวัลย์ ศรมณี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 

683.  นายสฤษดิ์ เจริญรัตน์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 

684.  นางสายรุ้ง เทียวประสงค์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 

685.  นางสุพรรณษา สุริยะกมล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 

686.  นายสุรชาติ สุภักดี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

687.  ว่าที่ ร้อยตรีสุรเชษฎ์ เพ็ญพร สพป.อุบลราชธานี เขต 2 

688.  นางอุบลวรรณ หอมสิน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่  ๖  กันยายน พ.ศ. 256๕ 

 
                                    (รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์) 
                                    ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
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