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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ โรงเรียน สังกัด 

1 นางเบญจวรรณ  ศรีหมุน ชุมชนบ้านเขากลม สพป.กระบี ่
2 นางณิชมน  หมันบุตร ชุมชนบ้านเขากลม สพป.กระบี ่
3 นางภรภัทร   พรรณรา ชุมชนบ้านเขากลม สพป.กระบี ่
4 นางดวงรัตน์   สบายยิ่ง อนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
5 นางสาววารุณ ี  ชินราม อนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
6 นายวิชรุต  อัคต ิ กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 
7 นางขนิษฐา  ศรีหาตา กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 
8 นางอนงรัก ญาติสังกัด กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 
9 นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร วัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 
10 นางวัชรา  ธรรมบุตร วัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 
11 นางสาวนิภา  มากคูณ วัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 
12 นางสาวดารัตน์  พงษ์พันธ์ วัดพรหมประดิษฐ ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 
13 นายอุดม   มาน้อย วัดพรหมประดิษฐ ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 
14 นายครรชิต  ดำดี วัดพรหมประดิษฐ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 
15 นางบุปผา  คำงาม บ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1 
16 นางสาววรัญญา  นนทะแสน บ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1 
17 นางชุลีพร  วรวสุวัส บ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1 
18 นางสาววนิดา  โพธิหล้า ชุมชนโนนสมบูรณ ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 
19 นายสุรยิา  คำสุพรหม ชุมชนโนนสมบูรณ ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 
20 นางสาวเจนจิรา  ปานคาน ชุมชนโนนสมบูรณ ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 



 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ โรงเรียน สังกัด 

21 นางสาวสุภาวดี  แสงพันธ์ อนุบาลภูเวียง สพป.ขอนแก่น เขต 5 
22 นางสาวพิชญ์ชาภา  รัตพลท ี อนุบาลภูเวียง สพป.ขอนแก่น เขต 5 
23 นางวิไลวรรณ   จันจิตร บ้านโนนง้ิว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
24 นางสาวพรภิชา  ชัยนา บ้านโนนงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
25 นางสาวสุธาทิพย์  ขวัญวงษ ์ บ้านโนนงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
26 นางสาววรรณธนาพร  ไตรนพ บ้านโนนงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
27 นางศิริรัตน์  บิสันเทียะ บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
28 นางสาวยุวดี  ศรีสังข ์ บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
29 นางสาวพิมพ์ลภัส  โชคดุลย ์ บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
30 นางสาวอมรรัตน์  มะลิวัลย ์ บ้านห้วยไคร ้ สพป.เชียงราย เขต 2 
31 นางสาวพิชญ์สกุล  พรหมรังษ ี บ้านห้วยไคร ้ สพป.เชียงราย เขต 2 
32 นางสาวอาจารี  หวายคำ บ้านห้วยไคร ้ สพป.เชียงราย เขต 2 
33 นางสาวพิมพ์ธิดา  บุญตัน บ้านห้วยไคร ้ สพป.เชียงราย เขต 2 
34 นางสาวพวงผกา  โชติ รวมไทยพัฒนา 1 สพป.ตาก เขต 2 
35 นางสาวพิมพ์ลภัส  เนียมหอม รวมไทยพัฒนา 1 สพป.ตาก เขต 2 
36 นางสาวนภัสวรรณ   คะอังก ุ รวมไทยพัฒนา 1 สพป.ตาก เขต 2 
37 นายประพฤติ  สุขเปรมปรีย ์ รวมไทยพัฒนา 1 สพป.ตาก เขต 2 
38 นางสาวนิภา  โพธิโคตร บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป.นครพนม เขต 1 
39 นางเกษรินทร์   อู่แก้ว นิยมมิตรวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 4 
40 นางสาววรรณิภา  เรียนไธสง นิยมมิตรวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 4 
41 นางจริยาภรณ์  ชัยมีแรง นิยมมิตรวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 4 
42 นางสาวกลิ่นขจร  เจียมเกาะ นิยมมิตรวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 4 
43 นางมนัสภรณ์  เดียมขุนทด บ้านวัง (สายอนุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต 5 
44 นางสาวอมรรัตน ์ เฟกขุนทด บ้านวัง (สายอนุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต 5 
45 นางพัธยา  แลจะบก บ้านวัง (สายอนุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต 5 
46 นางภาณุพร  พงศ์สุวรรณ วัดสามัคยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
47 นางจำเนียร  จันทร์วิเชียร วัดสามัคยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
48 นางสาวจุฑาพัฒน์   เบญ็จพงศ ์ วัดสามัคยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 



 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ โรงเรียน สังกัด 

49 นายธรรศกร  เอียดแก้ว วัดสามัคยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
50 นางสาวกัญจนา  สันฐาน บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
51 นายชยา  ศรีแก้ว บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
52 นางสาวไพลิน  วรครุธ บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
53 นายนิวัฒน์   อะรัญ บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
54 นางสาวอัญชนา  งามเนตร บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
55 นางสุภาภรณ์  เทพศักดิ ์ บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
56 นางบุญรัตน์   พรหมบุตร บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
57 นางสาวจินดา  ผาบุตร บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
58 นายอนุวรรตน์  ศรีษาคำ อนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
59 นางสาวสุธาสินี  สุทธิประภา อนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
60 นางหทัยทิพย์   โพธิมาศ อนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
61 นางวิริสา  ทองน้อย อนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
62 นางไอนีย์  วอลี บ้านน้ำดำ สพป.ปัตตานี เขต 1 
63 นางสาวนุรอานี  โตะโยะ บ้านน้ำดำ สพป.ปัตตานี เขต 1 
64 นางวนิดา  หวันอะหล ี บ้านน้ำดำ สพป.ปัตตานี เขต 1 
65 นางสาวภิธาดา  วอนกล่ำ บ้านโป่งปะ สพป.พิษณุโลก เขต 2 
66 นางสาวรัชฎากร  กรอนพรม บ้านโป่งปะ สพป.พิษณุโลก เขต 2 
67 นางสุพรรณี  กาละพวก บ้านโป่งปะ สพป.พิษณุโลก เขต 2 
68 นางสาวรติยา  มาฉิม บ้านหนองน้ำสร้าง สพป.พิษณุโลก เขต 3 
69 นางสาวโสภิตา  พึ่งพัก บ้านหนองน้ำสร้าง สพป.พิษณุโลก เขต 3 
70 นายณัฐชา  ดวงอุปะ บ้านหนองน้ำสร้าง สพป.พิษณุโลก เขต 3 
71 นางสาวจุรีรัตน์   เกิดดี บ้านหนองน้ำสร้าง สพป.พิษณุโลก เขต 3 
72 นางสาวดาววรินทร์   ปิยกิตติไพบูลย ์ บ้านทุ่งเศรษฐ ี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
73 นางสาวอมลวรรณ   ไชยบำรุง บ้านทุ่งเศรษฐ ี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
74 นางโสรญา   นุตคำแหง บ้านทุ่งเศรษฐ ี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
75 นางเยาวรัช  ปัญญาสาย บ้านนาโพธิ์ สพป.มุกดาหาร 
76 นางปนัดดา  งามสมบัต ิ บ้านนาโพธิ์ สพป.มุกดาหาร 



 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ โรงเรียน สังกัด 

77 นางสาวกฤษณา  ศรีลาศักดิ ์ บ้านนาโพธิ์ สพป.มุกดาหาร 
78 นางพัชราภรณ์  ยี่ใจ บ้านแม่ปิง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 
79 นางยุพเรศ   คอทอง บ้านแม่ปิง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 
80 นางสาววาสนา  ก่าดู บ้านแม่ปิง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 
81 นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
82 นางโสภา  เปล่งฉวีวรรณ อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
83 นางสาววจี  แสนธิวัง อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
84 นางจิตราภรณ์  เครือซุย อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
85 นายนพดล  เพียรงาน อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
86 นางสาวสุมิตรา  ลาสุธรรม บ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 
87 นายธนกฤต  ทิพยะเจริญ บ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 
88 นายสุริยันต์  ศริิเกต ุ บ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 
89 นางสาวอภิญญา  พลยืน บ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 
90 นางรุ่งนภา  แตงสาตร์ อนุบาลลพบุร ี สพป.ลพบุรี เขต 1 
91 นางสาวนันทวรรณ  สุ่มเมือง อนุบาลลพบุร ี สพป.ลพบุรี เขต 1 
92 นางจุลจิรา  บุญมาก อนบุาลเลย สพป.เลย เขต 1 
93 นางสาวณัฐวิภา   สาลาสุตา อนุบาลเลย สพป.เลย เขต 1 
94 นายสุรัตน์   ทองแดง อนุบาลเลย สพป.เลย เขต 1 
95 นายธีรวัฒน์   บงแก้ว บ้านตาดข่า สพป.เลย เขต 2 
96 นางสาวรวิภา   ศรีวัตร บ้านตาดข่า สพป.เลย เขต 2 
97 นายก้องเกียรติ์   เจนหัตถ ์ บ้านตาดข่า สพป.เลย เขต 2 
98 นางสาวสุธีรา  บุญประจันทร ์ บ้านตาดข่า สพป.เลย เขต 2 
99 นางสาววารุณี   ศรีทรงเมือง บ้านตาดข่า สพป.เลย เขต 2 
100 นางสาวจิตรกัญญา  รีเหม่น บ้านตาดข่า สพป.เลย เขต 2 
101 นางหัตถพร  สุราสา บ้านตาดข่า สพป.เลย เขต 2 
102 นางสาวณุกานดา   อินทร์สด บ้านตาดข่า สพป.เลย เขต 2 
103 นายคเชนทร์   สาวิสัย บ้านตาดข่า สพป.เลย เขต 2 
104 นายวีรวุฒิ  ธรรมโสม บ้านตาดข่า สพป.เลย เขต 2 



 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ โรงเรียน สังกัด 

105 นายอัศวิน  จันวัน บ้านตาดข่า สพป.เลย เขต 2 
106 นางระเบียบ  โคตรจันทึก บ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต 2 
107 นายนิจสันต์  จันธิดา บ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต 2 
108 นางสาววรรณฤดี  แก้วนาคผอ่ง บ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต 2 
109 นางสาวสุพัตรา  ตะมาแก้ว บ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต 2 
110 นางภครภัทร  แสงระว ี วัดสมัยสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
111 นางสุจิตรา  วรวิเวช บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 
112 นางสุพัฒตรา  หล้าฤทธิ ์ บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 
113 นางณภัสลฎา   ลีเลิศทวี บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 
114 นางพิมพกานต์  อินทร์ภูวงศ ์ หนองสำโรงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1 
115 นางชาลิสา  สรรพโส หนองสำโรงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1 
116 นางนงนุช  จันทยุทธ หนองสำโรงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1 
117 นางสุวิมล  แสงบุญ ม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
118 นางบัวเหรียญ  ดาโรจน ์ ม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
119 นางสาวขนิษฐา  ประกอบแสง ม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
120 นางสาวนภาจรี   สิงห์คำ บ้านแก้งอะฮวน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
121 นางสาวยุภาพรณ์  สถาวร บ้านแก้งอะฮวน สพป.อุบลราชธาน ีเขต 2 
122 นางสาวรัชนีกร  กิ่งก้าน บ้านแก้งอะฮวน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
123 นายสงกรานต์  สาระมณ ี แวงใหญ่วิทยาคม สพม.ขอนแก่น 
124 นายภาณุพงศ์  อุณชาต ิ แวงใหญ่วิทยาคม สพม.ขอนแก่น 
125 นางสาวสะอาด  ชนชนะชัย แวงใหญ่วิทยาคม สพม.ขอนแก่น 
126 นางสาวสุกานดา  ธราจารวัตร นาดีวิทยา สพม.สุรินทร ์
127 นางเถลิง  มั่นวงศ์ นาดีวิทยา สพม.สุรินทร ์
128 นางดวงเดือน   ชำนิจ นาดีวิทยา สพม.สุรินทร ์

 


