
ท่ี สังกัด ช่ือ - นามสกุล 
1 สพป.กระบ่ี นางสาวรัดใจ  แปลงงาน
2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นางสมศิรัตน์  วรรณประวัติ
3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นางสาวสินินาถ  ธงสันเทียะ
4 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นางณัฐชยา แฝงทรัพย์
5 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายพงศกร  ธนทรัพย์พล
6 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางนัทธมน จรูญชาติ
7 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางนิสา  อินพล
8 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวอาภรณ์  อ่อนวงษ์
9 สพป.ชุมพร เขต 2 นางนิต ทรา  ศรี พรหม 
10 สพป.ชุมพร เขต 2 นางอัญชิษฐา จิยาเพชร
11 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นางกนกเรขา  บุณยรัตน์
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นางจารุวรรณ   เหล็กชาย
13 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นางคลอใจ   อินทร์วงศ์
14 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นางสาวอัญรินทร์   ศิรอัญญาลักษณ์
15 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นางบุษบา  พรมมีเดช
16 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นายรพีพัฒนศักด์ิ ทวีอภิรดีพัชร
17 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นางสาวสุภัชชา  บุญทา
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นายโกมล  แก้วใส่เงิน
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นางคนิตฐา ค าแก้ว
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นางสาวอรวรรณ พรหมมณี
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายวิชัย ปานอุทัย
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางสาวดารารัตน์ วงค์สถาน
23 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นางสาวพิชญ์ษินี สมอัมฤทธ์ิ
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นายภานุพันธ์  สมตา
25 สพป.ตรัง เขต 1 นางสรัญญา โยธี
26 สพป.ตรัง เขต 1 นางสาวสุพรรษา บุญเฉย
27 สพป.ตรัง เขต 2 นายรัชพล  มณีบุตร
28 สพป.ตรัง เขต 2 นางสาวนภสร  อิล่อง
29 สพป.นครราชสีมา เขต 1 นางสาวสมิตานันธ์  เมฆมณี
30 สพป.นครราชสีมา เขต 1 นางสินีนาถ  ค าแก้ว
31 สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางขวัญเรือน  รุ้งตาล
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ท่ี สังกัด ช่ือ - นามสกุล 
32 สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางเกดสุชา  ทองน้อย
33 สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางสาวรุ้งรัตตา วรรณเสถียร
34 สพป.นครราชสีมา เขต 4 นางสาวชานัดดา  ศรีค ามา
35 สพป.นครราชสีมา เขต 4 นางสาววรรณภา  สายกระสุน
36 สพป.นครราชสีมา เขต 5 นางเจษฎาพร  ทศสูงเนิน 
37 สพป.นครราชสีมา เขต 5 นางสาวนัทธมนพร  ทับพร
38 สพป.นครราชสีมา เขต 5 นางธนันพัชร์  ปิติรัตนฉัตร
39 สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางเบ็ญจมาศ  ตุ้ยเต็มวงศ์
40 สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางสาวจันทร์สุดา  ศรีนุชศาสตร์
41 สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางศิมามาศ  เดชพร
42 สพป.นครราชสีมา เขต 7 นางสาวนิตยา ระแวงสูงเนิน
43 สพป.นครราชสีมา เขต 7 นางสาวสุรัชดา เทพวงศ์
44 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นางกฤษณา  ช้ันแก้ว
45 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นางบุปผา  ใสสะอาด
46 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นางกชมล วิชัยดิษฐ
47 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นางสุธิณี  ทรงอาวุธ
48 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นางอาภรณ์ หัสดิสาร
49 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นางกมลวรรณ์ กังวานเกียรติกุล
50 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นางนันทนา   เสนล้ิน
51 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นางสาวสมใจ  ศรีธรรมธร
52 สพป.นราธิวาส เขต 1 นางวาสนา เทพโซะ
53 สพป.นราธิวาส เขต 1 นางสุธิตา จันทร์เพชร
54 สพป.นราธิวาส เขต 1 นางสาวดวงฤดี  หงส์สุวรรณวงษ์
55 สพป.นราธิวาส เขต 2 นางจันทรรัตน์ อริยพฤกษ์
56 สพป.นราธิวาส เขต 2 นางสาวกฤษณา นิลกระวัตร์
57 สพป.นราธิวาส เขต 3 นายธนาวุฒิ  แก้วบุญ
58 สพป.นราธิวาส เขต 3 นางสาวศศิธร  กลางแท่น
59 สพป.นราธิวาส เขต 3 นางสาวรุสมัยนี  บินเปาะเฮ็ง
60 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นางสุวิชา ทรงประโคน
61 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นางพรพรหม สวัสด์ิสุข
62 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นางรัศมี   ต่างประโคน
63 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นางสาวกัณติกา เมียดประโคน
64 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นางวีรวรรณ  ลัทธิกุล
65 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นางพิมพ์ชนก  อรชุม
66 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นางธาริดา  เจิดดีสกุล
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67 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นางสาวจิรารัตน์  ปักษา
68 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นางเขมิกา ศิริวงศ์พานิช
69 สพป.ปัตตานี เขต 1 นางสาวสิตามน  ไชยวัฒน์
70 สพป.ปัตตานี เขต 1 นางนงนุช  ขันทองดี
71 สพป.ปัตตานี เขต 1 นางยินดี กังสังข์
72 สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสุคนธ์ ต้ิงค า
73 สพป.ปัตตานี เขต 2 นางรัชรินทร์ ส้องสง
74 สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวจิรัฐิกาล มาละวรรณโณ
75 สพป.ปัตตานี เขต 3 นางสาวฟาตีมะห์  มะสารี
76 สพป.ปัตตานี เขต 3 นางสาวมาลีนี  หวันการิม
77 สพป.พังงา นางสาวสุวรรณา  ชีวิตโสภณ
78 สพป.พังงา นางจุฑาทิพย์  ทองด้วง
79 สพป.พัทลุง เขต 1 นางนงเยาว์  บุญจันทร์
80 สพป.พัทลุง เขต 1 นางเพ็ญศรี  เณรานนท์
81 สพป.พัทลุง เขต 2 นางธนวรรณ เป่ียมสิริโรจน์
82 สพป.พัทลุง เขต 2 นางภิรมย์  ทองเสนอ
83 สพป.ภูเก็ต นางสาวสุคนธ์  คงพันธ์
84 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นางสาวอุทัยวรรณ มีเอกภาพ
85 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวพิมดาริญภ์ แตะยา
86 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวปุญญาพร อัฑฒ์ตระกูล
87 สพป.ยะลา เขต 1 นางอรเพ็ญ  ทองช่วย
88 สพป.ยะลา เขต 1 นางสมประสงค์  หาญณรงค์
89 สพป.ยะลา เขต 1 นางสาวเตือนตา  ธรวศิน
90 สพป.ยะลา เขต 2 นางอรนุช  ชะโนวรรณ
91 สพป.ยะลา เขต 3 นางสาวเปมิกา  การะเกตุ
92 สพป.ระนอง นางอรุณศรี ศิลาพันธ์
93 สพป.ลพบุรี เขต 1 นางสาววรรณนา นาเจริญ
94 สพป.ล าปาง เขต 1 นางอรพิณ  กองค าบุตร
95 สพป.ล าปาง เขต 1 นางเบญจวรรณ  ปันดี
96 สพป.ล าปาง เขต 2 นางสาวรุ่งเรือง    ชูเจริญ
97 สพป.ล าปาง เขต 3 นางวรี สุขรักษา
98 สพป.ล าพูน เขต 1 นางสาวสุรีรัตน์  สิทธิวงค์
99 สพป.ล าพูน เขต 1 นางอ าพัน คาดค าฟู
100 สพป.ล าพูน เขต 2 นางเสาวนี ละอองเอ่ียม
101 สพป.ล าพูน เขต 2 นางสาววิลาวรรณ  กองดา
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102 สพป.เลย เขต 2 ว่าท่ีร.ต.หญิงสุนันทา ทาโบราณ
103 สพป.เลย เขต 2 นางสาวกัญญ์ศมน  ใฝ่ฝัน
104 สพป.สงขลา เขต 1 นางพัทยา ต้ังพงศ์กิจเจริญ
105 สพป.สงขลา เขต 1 นางสาวภัชชนก อุณาตระการ
106 สพป.สงขลา เขต 2 นางสาวณัฐธภา  ชูเย็น
107 สพป.สงขลา เขต 2 นางณิชจรีย์  เพียรทองสงฆ์
108 สพป.สงขลา เขต 2 นางรัสรินทร์  อัมพรพงศ์
109 สพป.สงขลา เขต 3 นางสาวพรรณี  จิตพงศ์
110 สพป.สงขลา เขต 3 นางสาวเรวดี  นาทอง
111 สพป.สงขลา เขต 3 นางกุหลาบ ณรงค์ชัย
112 สพป.สตูล นางกัลยาณี รณภูมิ
113 สพป.สตูล ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปิยะวรรณ ศรีคงแก้ว
114 สพป.สตูล นางสาวโสมสุดา พันกาแด
115 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นางนัยนา  เกิดศรี
116 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นางนฤมล คุ้มตัว
117 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นางสาววิลาวัลย์  พูนมาตร
118 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นางกัญหา  ทองทา
119 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นางสุฐิพร โสตทิพย์
120 สพป.สุรินทร์ เขต 1 นางชูใจ  บุญสุยา
121 สพป.สุรินทร์ เขต 1 นางสาวผกามาศ  ควรดี
122 สพป.สุรินทร์ เขต 1 นางสาวนิศากร ปัทมาจ าปาสา
123 สพป.สุรินทร์ เขต 2 นางพัชรนันท์  ถาดทอง
124 สพป.สุรินทร์ เขต 2 นางสาวศรีวรรณภรณ์  บุญภูมิ
125 สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางสาวกาญจนา  ใบพลูทอง
126 สพป.สุรินทร์ เขต 3 นายพิทยา ดวงงาม
127 สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางสาวพรรณธิพา  ผันอากาศ
128 สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 นางยวนใจ  พันตรี
129 สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 นางจิราภรณ์ ม่วงสนิท
130 สพป.อุดรธานี เขต 2 นางสุภาภรณ์  วงค์อ ามาตร
131 สพม.ชัยภูมิ นางสาวสมจิตร   ต้ังเพียร
132 สพม.ชัยภูมิ นางสาวนุชนาฎ  พจน์มณีรัตน์
133 สพม.เชียงใหม่ นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา
134 สพม.เชียงใหม่ นายนันทพัทธ์  วัฒนชัยศิลป์
135 สพม.ตรัง กระบ่ี นางกชนัณท์ลภัส   สิงติ
136 สพม.นครราชสีมา นางสาวอุทัยวรรณ จรสูงเนิน
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137 สพม.นครราชสีมา นางสุวรรณา ธรรมโม
138 สพม.นครศรีธรรมราช นางชุติมา  พยุหกฤษ
139 สพม.นครศรีธรรมราช นางสาวยุวคนธ์  ใยทอง
140 สพม.นราธิวาส นางจารุณี  สาเฮะอามะ
141 สพม.นราธิวาส นายอานุงรุสลัน  ดาโวะ
142 สพม.ปทุมธานี นางสาวพิสุทธิวิมล นันทะวงศ์
143 สพม.ปัตตานี นางสาวฟัดวาย์ เจะเลง
144 สพม.พัทลุง นางสาวดาริณี แก้วด า
145 สพม.แม่ฮ่องสอน นางศิรินทร์  ค าธิยะ
146 สพม.ยะลา นางสาวรมยาณี  ลอยเมฆ
147 สพม.ล าปาง ล าพูน นางมัณฑณา ล้ิมตระกูล
148 สพม.ล าปาง ล าพูน นางสาวกนกวรรณ บุญสูง
149 สพม.สงขลา สตูล นางสายไหม  แก้วขาว
150 สพม.สงขลา สตูล นางสาวรัตนาภรณ์ คงชูศรี
151 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นางสาวอุรีรัช  ขันติไชย
152 สพม.สุรินทร์ นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยยา
153 สพม.อุดรธานี นางเนตรทราย ชัยนาม
154 สพม.อุดรธานี นางสาวดวงจันทร์ พรมพาน


