
ท่ี สังกัด ช่ือ - นามสกุล 
1 สพป.กรุงเทพมหานคร นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์
2 สพป.กรุงเทพมหานคร นางสาวสุปราณี  เรืองสัตย์
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นางเย่ียมพร ชิคณรงค์
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นางสาวกฤษณี   วิษณุจันทรา
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางสาวสุรางค์  ธิตินิลนิธิ
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางสาวสุเพ็ญ  จิยะพานิชกุล
7 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นางสาวดารินทร์  พลวารินทร์
8 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นางสาวลัดดา แสงทอง
9 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นางสาวพัชรา สิทธิบุตร
10 สพป.จันทบุรี เขต 1 นางวันเพ็ญ  ประคองธรรม
11 สพป.จันทบุรี เขต 2 นางสาวนันทวรรณ ศศินิมิต
12 สพป.จันทบุรี เขต 2 นางสาวกิติมา บุญมณีชัยกุล
13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางดลใจ  แสงบุญ
14 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางสาวบุญทิพย์ บุญยะพันธ์
15 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางวรัชญา  รักยศ
16 สพป.ชลบุรี เขต 1 นางอัมพร  สาระพันธ์
17 สพป.ชลบุรี เขต 1 นางสาวนันทพร  บุส าโรง
18 สพป.ชลบุรี เขต 2 นางสาวสมบูรณ์ เฉยพงษ์
19 สพป.ชลบุรี เขต 2 นางสาววนิดา ตาลจินดา
20 สพป.ชลบุรี เขต 3 นางสาวจินดา  ถวิลหา
21 สพป.ชลบุรี เขต 3 นางสาวรฐา  วิภาสหิรัญกร
22 สพป.ชัยนาท นางพรรณี    บุญถึง
23 สพป.ชัยนาท นางสาววสินา นะไชย
24 สพป.ชัยนาท นางสาวกมลวรรณ  แจ้งดี
25 สพป.ชุมพร เขต 1 นางจงจิตร ประทุมชัย
26 สพป.ชุมพร เขต 1 นางวรรณภา ธรรมรักษา
27 สพป.ตราด นางสุเพ็ญพัฒน์  ศรีดี
28 สพป.ตราด นางสาวสโรช า แสงภู่ 
29 สพป.นครนายก นายสหพัฒน์ รัตนศรีประทีป
30 สพป.นครปฐม เขต 1 นางสมหมาย ดอกจันทน์
31 สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาวสุมาลี  ภูริเอกสุวรรณ
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32 สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาวนวลลออ  ไทยนิยม
33 สพป.นครพนม เขต 1 นางลัคนา ม่ันธรณ์
34 สพป.นครพนม เขต 2 นางปิยะนาฏ ทองหม้ัน
35 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นางทรายงาม มหาวงศ์นันท์
36 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นางพิชชานันท์ กล่ าภู่
37 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางสาวสมจิตร  เขียวสนวน
38 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นางกมลทิพย์ ศรีรักษาแก้ว
39 สพป.นนทบุรี เขต 1 นางนภสร  เครือมาก
40 สพป.นนทบุรี เขต 1 นางสาวสุกัญญา  เหล็มนุ้ย
41 สพป.นนทบุรี เขต 2 นางจินตนา  จ าปาทอง
42 สพป.ปทุมธานี เขต 1 นางพิมพ์ใจ  กองช่าง
43 สพป.ปทุมธานี เขต 1 นายสวัสด์ิ  สว่างอารมย์
44 สพป.ปทุมธานี เขต 1 นางสมใจ สุขมณี
45 สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายวัลลภ ชาวหวายสอ
46 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นางสาวดวงกมล ยาวงษ์
47 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นางณัทสรณ์  รบแคล้ว
48 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นางกองแก้ว  บุญเพ็ง
49 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นางคนึง  พันธ์ุเจริญ
50 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นางสาวดาราณี วงษ์วิโรจน์
51 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสายพิณ เท่ียงทัต
52 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางฐิติญาภรณ์  หาญเจริญวนะภูษิต
53 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางชมาภรณ์  ศรีสุข
54 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางน้องนุช  อามาตย์สมบัติ
55 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางปิยรัตน์ บุญใช้
56 สพป.พิจิตร เขต 1 นางวิภา  เมฆมรกต
57 สพป.พิจิตร เขต 1 นางสาวรติมา แป้นศรีทอง
58 สพป.พิจิตร เขต 1 นางสาวชุติมา เล่ียมสกุล
59 สพป.พิจิตร เขต 2 นางฉัตรธนสรณ์  บุญน า
60 สพป.เพชรบุรี เขต 1 นางพิไล  เกตุธิโภค
61 สพป.เพชรบุรี เขต 1 นางกนกวรรณ  ร่ืนเริง
62 สพป.เพชรบุรี เขต 2 นางสาวเกษร  แก้วเจริญ
63 สพป.มุกดาหาร นายประสพสุข  จันเต็ม
64 สพป.มุกดาหาร นายราเมศ  โภคสวัสด์ิ
65 สพป.มุกดาหาร นางสาวบัวจัน  ซาเสน
66 สพป.ระยอง เขต 2 นางสาวประภา ก าเหนิดเพชร
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67 สพป.ราชบุรี เขต 1 นางสาววันทนา  จันทมณี
68 สพป.ราชบุรี เขต 1 นางสาวณรากร  สุขสว่าง
69 สพป.ราชบุรี เขต 1 นางจันทนา  บุตรดี
70 สพป.ราชบุรี เขต 1 นางสาวศศิธร แสงสุวรรณ
71 สพป.ราชบุรี เขต 2 นางพิมลมาศ   ข าวาจา
72 สพป.ลพบุรี เขต 1 นางอรัญญา ทรัพย์สุทธ์ิ
73 สพป.ลพบุรี เขต 2 นางนพรัตน์  ตรงดี
74 สพป.สกลนคร เขต 1 นางญาณ ิช ศา    โชติธนผล
75 สพป.สกลนคร เขต 1 นางสุมนทา สงวนนาม
76 สพป.สกลนคร เขต 1 นายสุพัฒน์พงษ์ แก้วก่ิง
77 สพป.สกลนคร เขต 2 นางสาวจิรพรรณ  พ้ืนชมภู
78 สพป.สกลนคร เขต 2 นางสาวจุฑารัตน์  คูณกลาง
79 สพป.สกลนคร เขต 3 นางสาวนวัชยา สมบัติ
80 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นางกันยา คงสง
81 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นางสุนันท์  ขลุ่ยนาค
82 สพป.สมุทรสงคราม นางมะลิวรรณ ศรีนา
83 สพป.สมุทรสงคราม นางสาวธัญลักษณ์  ปานอุรัง
84 สพป.สมุทรสาคร นายปวัตร ศรีทานนท์
85 สพป.สระแก้ว เขต 1 นายฉันทการณ์ กุลพานิช
86 สพป.สระแก้ว เขต 2 นางนภษร สิงห์หัดชัย
87 สพป.สระบุรี เขต 1 นางสาวเบญจมาศ  กล่ินหอม
88 สพป.สระบุรี เขต 1 นางจารุณี  วงษ์สง่า
89 สพป.สระบุรี เขต 2 นางสาวนิรมล  วงษ์ธนสุภรณ์
90 สพป.สระบุรี เขต 2 นางภัทรียา ไชยขันธ์
91 สพป.สิงห์บุรี นางสาววิมล อรัญปาน
92 สพป.สิงห์บุรี นายกฤษดา ดอกพุฒ
93 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นายพัฒนา  องค์ปรีชา
94 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นางสาวอัญชัญ โฆสิตมาน
95 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นางสาวนิธิกานต์  เปรมรัตน์
96 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นางชุติมา มีพฤกษ์
97 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นางศจี  ทวีวัฒน์
98 สพป.อ่างทอง นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง
99 สพป.อ่างทอง นางสาวชลิดา  ละม้ายพันธ์ุ
100 สพป.อุทัยธานี เขต 1 นางสาววัชนันท์ เดชอ าพร
101 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 นางสาวธนศร อุ่นยืนยง
102 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 นางยุพดี   ดีอินทร์
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103 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 นางสาววณี   พ่อค้า
104 สพม.จันทบุรี ตราด นางชิดชนก ไชยพงษ์
105 สพม.จันทบุรี ตราด นางสาวกรรณิการ์  พลับพลี
106 สพม.ชลบุรี ระยอง นางสาวจิตตานันท์  ทองค า
107 สพม.นครพนม นางสาวจีรวรรณ วรางกูร
108 สพม.นครพนม นางสาวนฤทธ์ิชลา มูลโคตร
109 สพม.นครสวรรค์ นางขนิษฐา  บรรเลงกลอง
110 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา
111 สพม.พิจิตร นายนิพนธ์  กล่ันธูป
112 สพม.เพชรบุรี นางศตพร  แจ้งเรือง
113 สพม.มุกดาหาร นางสาวจุไรลักษณ์ สุวรรณเลิศ
114 สพม.ราชบุรี นางสาวสุนีย์  พูนพิทักษ์สกุล
115 สพม.ลพบุรี นางปาณิสรา  ตุลพันธ์
116 สพม.ลพบุรี นางสาวณัฐริตา  นาสถิตย์
117 สพม.สกลนคร นางสาวทิพย์อักษร   ใจอ่อน
118 สพม.สมุทรปราการ นางดวงดาว  ศุขโภคา
119 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นางสุวรรณา ภิญโญลาภเกษม
120 สพม.สระแก้ว นางสาววนิดา ทัศนชัยสิทธ์ิ
121 สพม.สระบุรี นางสาวอรวรรณ เตียวเจริญ
122 สพม.สระบุรี นางเบญจมาศ แพรัศมี
123 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นางวัญชุรี ธูปบูชากร
124 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นางสาวสุพัตรา  อวยชัย 
125 สพม.สุพรรณบุรี นางบังอร ศิลาลิตร์
126 สพม.สุพรรณบุรี นางสาวสุนิสา พันเจาะจง


