
ท่ี สังกัด ช่ือ - นามสกุล
1 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 นางณัชวาดา บุญเสนาะ
2 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 นางพรชนก  ลูอิส
3 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 นางสาวศิริลักษณ์  สีสัน
4 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 นางมยุรี ไชยโชติ
5 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 นางวาสนา อินทรสูตร
6 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 นางสาวปณิชา ศุภนคร
7 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 นางปทุมรัตน์  สายหยุด
8 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 นางสาวอังคณา โพธ์ิตรัส
9 สพป.ขอนแก่น เขต 1 นางจรรยา  ส าเริง
10 สพป.ขอนแก่น เขต 2 นางสาวนวรัตน์ นาอ่าง
11 สพป.ขอนแก่น เขต 2 นางสาวปราณี  ฆ้องวงศ์
12 สพป.ขอนแก่น เขต 2 นางสาวนิตยา  ขัยสิทธ์ิ
13 สพป.ขอนแก่น เขต 3 นางสาวบุษบา สุขเอม
14 สพป.ขอนแก่น เขต 3 นางนภาพร สร้อยมงคล
15 สพป.ขอนแก่น เขต 4 นางฐานิกา ชมอาษา
16 สพป.ขอนแก่น เขต 4 นางนุชจรี ขาวสวนจิต
17 สพป.ขอนแก่น เขต 5 นางธนิภา พันธ์ศรี
18 สพป.เชียงราย เขต 1 นางชลาลักษณ์  เสาร์สุวรรณ์
19 สพป.เชียงราย เขต 1 นางธนัฐชา มณีโชติ
20 สพป.เชียงราย เขต 2 นางภัฌฎาภรณ์  ชัยมัง
21 สพป.เชียงราย เขต 2 นางสาวละออ  สมศรี
22 สพป.เชียงราย เขต 2 นางสาวพรชนิตว์ สุวรรณสูนย์
23 สพป.เชียงราย เขต 3 นางปาริชาติ เทพดวงแก้ว
24 สพป.เชียงราย เขต 3 นางสาวเกวลิน ธนทรัพย์พิพัฒน์
25 สพป.เชียงราย เขต 4 นางสาวสิริณัฐ ไชยชนะ
26 สพป.ตาก เขต 1 นางปณิสา นทีประสิทธิพร
27 สพป.ตาก เขต 2 นางสาวราตรี อินสุยะ
28 สพป.น่าน เขต 1 นางสาวพรสวรรค์ ม่ันเข็มทอง
29 สพป.น่าน เขต 1 นางทิพธิวา   แข่งขัน
30 สพป.น่าน เขต 1 นางวรพรรณ   ภัทรกรณ์
31 สพป.น่าน เขต 2 นางสุกัญญา  บางพาน
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32 สพป.น่าน เขต 2 นางสาวสุดาพร  ไชยศิลป์
33 สพป.บึงกาฬ นางศิริลักษณ์  กางทอง
34 สพป.พะเยา 1 นางกระต่าย  วงศ์เรือง
35 สพป.พะเยา 2 นางชนัดดา  สมฤทธ์ิ
36 สพป.พิษณุโลก เขต 1 นางสาวณัฏฐณิชา  วีระกิจพานิช
37 สพป.พิษณุโลก เขต 2 นางสาววรากรณ์ โพธ์ิมาก
38 สพป.พิษณุโลก เขต 3 นางสาวอ านวย ศรีอาวุธ
39 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น.ส.ชุติพร  ประเสริฐทรัพย์
40 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นางรัศมี  สุวาชาติ
41 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางศรีชา  ค าพา
42 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางสาวสินีนาฎ กรมกอง
43 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางอัจฉรา แก้วกอง
44 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นางสาวนวลจันทร์  ศักด์ิสมวาส
45 สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวประภาพร  อินทรรุจิกุล
46 สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวพยอม  แสนปัญญา
47 สพป.แพร่ เขต 2 นางเนตรนภา  ชัยธีระสุเวท
48 สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางสุดารัตน์ เพียลา
49 สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางสาวรุจีรัตน์ กัญญาน้อย
50 สพป.มหาสารคาม เขต 2 นายพชร  พรหมจันทร์
51 สพป.มหาสารคาม เขต 2 นางสาวอุบล  มูลสมบัติ
52 สพป.มหาสารคาม เขต 3 นางธัญญ์รัตน์  พิมพาภรณ์
53 สพป.มหาสารคาม เขต 3 นางสาวชัญญา  ใจอ่อน
54 สพป.ยโสธร เขต 1 นางประไพ  เหรียญทอง
55 สพป.ยโสธร เขต 1 นางอัมพร ศรีอิสาณ
56 สพป.ยโสธร เขต 2 นางสาวสุวนิตย์  สมสืบ
57 สพป.ยโสธร เขต 2 นางอนุชิตา ภาระเวช
58 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นายไกรศักด์ิ  ภูศรี
59 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นางสาวณริสา โพธ์ิหล้า
60 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นายกันตินันท์ ศรีประเสริฐ
61 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นางสาวศิริมา ทองก้านเหลือง
62 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นางสาวชุมสาย เลิศพันธ์
63 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นางกรุณา สุนทรา
64 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นางจรัสศรี จิตชัย
65 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นางสาวรัชนีกร  ค าภักดี
66 สพป.ระยอง เขต 1 นางขวัญชนก  ธนกิจสุขสกุล
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67 สพป.เลย เขต 1 นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์
68 สพป.เลย เขต 3 นางจีราวรรณ  ค าเกษ
69 สพป.เลย เขต 3 นางพฤษภา  นิกรพิทยา
70 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางสร้อยเพชร บัวงาม
71 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางวนัญพัทธ์  โชคดีสูงเนิน
72 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางเนาวรัตน์  ไฮกัญญา
73 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นางสาวณัฏฐิกา   สมบูรณ์
74 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นางนันทกา   ชาปัด
75 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นายอนุวัฒน์  ศิโล
76 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นางเพ็ญศรี   บุญจันทร์
77 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นางพร้อมใจ  พรมศรี
78 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางสาวนันทนาภรณ์  พูลมี
79 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางตันหยง  ก่ิงบรรเทา
80 สพป.สุโขทัย เขต 1 นางสาวชญาณิศา  ควรสุวรรณ
81 สพป.สุโขทัย เขต 1 นายภิญโญ  บุญมา
82 สพป.สุโขทัย เขต 1 นางพรพนา  สุขอ่ า
83 สพป.สุโขทัย เขต 2 นายกฤชดล  ดีเพียร
84 สพป.สุโขทัย เขต 2 นางสาวสมศรี  รักษ์สิริวิวัฒน์
85 สพป.หนองคาย เขต 1 นางสุจิณล์ฎา  คุยล าเจียม
86 สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวศรินยา  สุขรมย์
87 สพป.หนองคาย เขต 2 นางสุนันท์ ภูอากิจ
88 สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 นางพนิดา  นูนาเหนือ
89 สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 นางอัจฉรียา  พงศ์ภูริจ ารัส
90 สพป.อ านาจเจริญ นางสาววิภา ลีลัครานนท์
91 สพป.อ านาจเจริญ นางสาววิมล กุค า
92 สพป.อุดรธานี เขต 1 นางวรรณรี   เพ็ชรปัญญา
93 สพป.อุดรธานี เขต 1 นางสาวพรศิริ เสียงดัง
94 สพป.อุดรธานี เขต 2 นางพจนีย์  ศรีสุข
95 สพป.อุดรธานี เขต 2 นายอภิชาติ โภคาพานิชย์
96 สพป.อุดรธานี เขต 3 นางสุกัญญา  บุญรักษา
97 สพป.อุดรธานี เขต 4 นางสาวมะลิวรรณ  ประสมศรี
98 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นางสาวรักไพร เมือบศรี
99 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นางสายฝน เกิดก่อวงศ์
100 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางสาวนิตยา พิมพ์พัฒ
101 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางสุภาวดี  วิลัย
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102 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นางศิริพร  ไชยโอชะ
103 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นางสาวดวงใจ เช้ือโชติ
104 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นางสาวเมทินี  หวานอา รม ย์ 
105 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นางสุภรดา พละศักด์ิ
106 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นางมัชฌิมา  วงษาสาย
107 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นายพชร  สุดตะนก
108 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นางสาวกชชมน ตางจงราช
109 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นางรสมาลี  เสนารินทร์
110 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นางสาวเพียงใจ โชติ รัษฏ  ์
111 สพม.กาฬสินธ์ุ นางภัสชรีย์  ผกานนท์
112 สพม.ก าแพงเพชร นางวาสนา  ศักด์ิศรีพาณิชย์
113 สพม.ก าแพงเพชร นางสาวธัญชนก  กรวิภาญาณิน
114 สพม.ขอนแก่น นางสาวเรียม  สังฆจันทร์
115 สพม.เชียงราย นางสาวกนกพร  จีระวงค์
116 สพม.เชียงราย นางดวงมณี  แก้วสระแสน
117 สพม.ตาก นางรุ่งฤดี  มีลาภ
118 สพม.นครปฐม นางศิริรัตน์  จันมะณี
119 สพม.นครปฐม นางสาวอภิญญา เพ็งเพ่งพิศ
120 สพม.น่าน นางสาวรัตนา หลวงจันทร์
121 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล
122 สพม.พระนครศรีอยุธยา นางสาววีรภัทรา พุ่มพฤกษ์
123 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางจารุนันท์  โพธ์ิทอง
124 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางสุวณี น้อยผา
125 สพม.เพชรบูรณ์ นางสาวธนัชยา ปานทอง
126 สพม.เพชรบูรณ์ นางสาวปาริชาติ ประเสริฐศรี
127 สพม.แพร่ นางสาวณัชริน  ภิญโญ
128 สพม.มหาสารคาม นางภวิสร์ภร อุปนันท์
129 สพม.ร้อยเอ็ด นายจิรายุ ฤทธิแสง
130 สพม.เลย หนองบัวล าภู นายศุภสวัสด์ิ  พิลา
131 สพม.เลย หนองบัวล าภู นางชัชอรณ์   โสดาภักด์ิ
132 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร นางอรทัย  ค านึง
133 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร นริศรา  พันธ์ภักดี
134 สพม.สุโขทัย นางสาวรัตติกาล  ทิพย์โหมด
135 สพม.หนองคาย นางพิมลนาฎ  ย่ิงยง
136 สพม.อุบลราชธานี อ านาจเจริญ นางสายชล  งามพันธ์
137 สพม.อุบลราชธานี อ านาจเจริญ นางกฤษณา  กฤตาคม


