
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 

ประจ าปี 2564 
------------------------------------------------------------- 

 

                    ตามที่คุรุสภา ได้ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือประกาศ
เกียรติคุณให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ                        
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ                   
ของวิชาชีพ สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้  
สร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป นั้น 

                    บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564  
มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  
ประจ าปี 2564 จ านวน 785 คน ดังนี ้

 กรุงเทพมหานคร   

1.  นางกชพร พิสิฐนฤมิตร ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

2.  นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  

3.  นางสาวกานต์รวี ไชยชมภู สพป. กรุงเทพมหานคร 

4.  นายกีรติ จุลเนตร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  

5.  นางขวัญเรือน ชมราพ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

6.  นางจันทนี หงษ์หิรัญพันธ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  

7.  นางจารุภา หิรัญค า สพป. กรุงเทพมหานคร 

8.  นางสาวจินตนา เกตุพิบูลย์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

9.  นางจุฑาภัค มีฉลาด ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

10.  นางจุฑามาศ มงคลสุภา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

11.  นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 

12.  นางสาวชุมศรี ไพบูลย์กุลกร ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

13.  นางสาวณภัทร ใจกล้า สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 

14.  ว่าที่ ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 

15.  นางดารณี คุณอนันต์ สพป. กรุงเทพมหานคร 

   /16. นางดาริณี 
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16.  นางดาริณี กาญจนเตมีย์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  

17.  นายธนนท์ชัย มงคลสุภา ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

18.  นางสาวน้ าทิพย์ แสบงบาล ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

19.  นางสาวน้ าฝน มงคลล้อม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

20.  นางสาวน้ าหทัย ศุภโชคเกษตรกุล สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  

21.  นางบุษบา โหระวงศ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  

22.  นายปรพล แก้วชาติ สพป. กรุงเทพมหานคร 

23.  นายประสน จุมพรม ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

24.  นายปริญญา อ่อนสุทธิ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

25.  นางปานทิพย์ สุขเกษม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  

26.  นายปารเมศ ประกาศรี ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

27.  นางสาวปิยธิดา สังข์ป้อม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  

28.  นางสาวพรศรี ลีทวีกุลสมบูรณ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  

29.  นายพิพัฒน์ ประภัสสรพิพัฒน์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  

30.  นางสาวพิมพิสุทธิ์ ภัทระวิจิตร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  

31.  นางภารดี ผางสง่า สพป. กรุงเทพมหานคร 

32.  นางระวีพร แสนพยุห์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

33.  นางรัตนา มากเอียด ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

34.  นายวรนันท์ ขันแข็ง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  

35.  นางวารุณี ด ารงค์ชัยธนา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

36.  นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 

37.  นางสาวศศิธร เขียวกอ สพป. กรุงเทพมหานคร 

38.  นางสาวสมพร ชูสิน ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

39.  นางสายพิณ ล้อมพงศ์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

40.  นายสาโรจน์ พิริยะมงคลสุข ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

41.  นางสุทธิศรี สมิตเวช สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  

42.  นายสุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

43.  นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

44.  นายอภินันท์ สาลีคงประยูร ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

45.  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  
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46.  นางอรทิพย์ กลางนอก ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

47.  นางสาวอริศรา บัวเจริญ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  

48.  นางอัจฉรา เอ่ียมบ ารุง สพป. กรุงเทพมหานคร 

49.  นางอัญชุลี วิชัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  

50.  นางอิลองก์อร จารุจิต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  

 กระบี่   

51.  นางจันทรา ตาวัน สพป. กระบี่  

52.  นางจิระพันธ์ สาดสูงเนิน สพป. กระบี่  

53.  นายเทวัน พอใจ สพป. กระบี่ 

 กาญจนบุรี   

54.  นางสาวจินตนา อินทรักษ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 

55.  นางชลณา ม่วงหวาน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 

56.  นางสาวณัฏฐ์ชนินาถ วทัญญู สพป. กาญจนบุรี เขต 1 

57.  นางดวงใจ ชัยสิทธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 

58.  นางเตือนใจ รักษาพงศ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 

59.  นางนุจรี ป้านทอง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

60.  นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 

61.  นางรุ่งอรุณ จันทร์ที สพป. กาญจนบุรี เขต 1 

62.  นางสาวสัทธา สืบดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 

63.  นางสาวสุมณฑา อินตรา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 

64.  นายสุริยะ จันทร์สนอง สพม. กาญจนบุรี 

 กาฬสินธุ์   

65.  นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง สพม. กาฬสินธุ์ 

66.  นางชฎารัตน์ จันทวงศ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 

67.  นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 

68.  นางพยอม สตาสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2  

69.  นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 

70.  นางสาวรัศมี ภูกันดาน สพม. กาฬสินธุ์ 

71.  นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 
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72.  นายศราวุธ ศรีประภา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2  

73.  นายศุภชัย โพธิ์ศรี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

74.  นางเสาวนี ขานโส สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 

75.  นายโสภณ ศิวบวรวัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

76.  นางอัญชลี สอนชา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 

77.  นางอ่ิมทอง ปัญญา สพม. กาฬสินธุ์ 

 ก าแพงเพชร   

78.  นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมค า สพม. ก าแพงเพชร 

79.  นางเกษสุนีย์ ตู้สุพรรณ สพป. ก าแพงเพชร เขต 2 

80.  นางจุฑารัตน์ ภูมิการ สพป. ก าแพงเพชร เขต 1 

81.  นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรม สพม. ก าแพงเพชร 

82.  นายวสันต์ แสงเหลา สพป. ก าแพงเพชร เขต 2 

83.  นายวิรัช วันบรรเจิด สพม. ก าแพงเพชร  

84.  นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร 

85.  นายสุรพล พิมพ์สอน สพม. ก าแพงเพชร  

 ขอนแก่น   

86. นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

87. นางกฤษณา เสมหิรัญ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

88. นายคธาวุธ อักษร ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

89. นายจักราวุธ สอนโกษา สพม. ขอนแก่น 

90. นางชญานิตย์ ภาสว่าง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

91. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร สพป. ขอนแก่น เขต 2 

92. นายถาวร จิบจันทร์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 

93. ว่าที่ พันตรีเทพนา เครือค า สพป. ขอนแก่น เขต 2 

94. นายนพคุณ สืบเลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

95. นางผ่องศรี รบไพรินทร์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 
96. พันจ่าอากาศโทพงศธร สนธิเส็ง ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
97. นางมาลินี ทองยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 

98. นางรัชต์รวีย์ ค าโสภา สพป. ขอนแก่น เขต 5 

   /99. นางรุ่งอรุณ 
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99.  นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร สพม. ขอนแก่น 

100.  นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ สพม. ขอนแก่น 

101.  นายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์ สพม. ขอนแก่น 

102.  นางวันนา สุขสงคราม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

103.  นายศิขริน ตันเจียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 

104.  นายสุดใจ อ่อนฤาชา สพป. ขอนแก่น เขต 3 

105.  นางสุพัสตา โม้อ้อน สพป. ขอนแก่น เขต 3 

106.  นางสุภาพร พรประไพ สพป. ขอนแก่น เขต 2 

 จันทบุรี   

107.  นางสาวกัณฐิกา สุระโคตร สพป. จันทบุรี เขต 1 

108.  นางจารุวรรณ ลาภมูล ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

109.  นางนันทวรรณ คอนหน่าย สพป. จันทบุรี เขต 1 

110.  นางสาวรัชติกร รามัญกิจ สพม. จันทบุรี ตราด 

111.  นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ สพป. จันทบุรี เขต 1 

112.  นางสาววาสนา ฉายฉันท์ สพป. จันทบุรี เขต 2 

113.  นายศักดินันท์ ศรีไพร สพป. จันทบุรี เขต 1 

 ฉะเชิงเทรา   

114.  นางสาวทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ สพม. ฉะเชิงเทรา  

115.  นางนภาวดี บุตรน้ าเพ็ชร สพม. ฉะเชิงเทรา  

116.  นายมานะ มานะประดิษฐ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 

117.  นางสาวยุวดี ชมชื่น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 

118.  ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ช านาญนาค สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 

119.  นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ สพม. ฉะเชิงเทรา  

120.  นางสาวสุมาลี ศรประสิทธิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา  

121.  นางสาวอิสรีย์ กษิฐ์ภิรมญ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 

122.  นางสาวอุษา ลี้ประเสริฐ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 ชลบุรี   

123.  นางสาวกรรณิการ์ แย้มงาม สพป. ชลบุรี เขต 2 

124.  นางจินตนา กันเอม สพป. ชลบุรี เขต 3 

125.  นายณรงค์ โคตรมณี สพม. ชลบุรี  ระยอง 

   /126. นายประกอบ 
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126.  นายประกอบ พอดี สพป. ชลบุรี เขต 1 

127.  นางสาวพัชรี ปิโย สพม. ชลบุรี  ระยอง 

128.  นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์ สพป. ชลบุรี เขต 1 

129.  นายภาวัติ บุญกาญจน์ สพป. ชลบุรี เขต 1 

130.  นายลิขิต ศรีวรมย์ สพป. ชลบุรี เขต 3 

131.  นายวัฒนา ฤกษ์เปลี่ยน สพป. ชลบุรี เขต 3 

132.  นางวัลภา เจียมจุ้ย สพม. ชลบุรี  ระยอง 

133.  นายวิชิต เหลาทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 

134.  นางสาวศุภวรรณ ศิริพิพัฒนกุล สพม. ชลบุรี  ระยอง 

135.  นางษมาพร คงม่ัน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 

136.  นางสาวสุภาพ แป้นดี สพม. ชลบุรี  ระยอง 

137.  นางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวี สพป. ชลบุรี เขต 2 

138.  นางอาภรณ์ ดวงรัตน์ สพม. ชลบุรี  ระยอง 

 ชัยนาท   

139.  นายเดชชาติ สุขนิล สพป. ชัยนาท 

140.  นายมานพ พลับเที่ยง สพม. อุทัย ชัยนาท 

141.  นางสาวสาลิตา เรียนทัพ สพป. ชัยนาท 

142.  นายอนันต์ศักดิ์ มาทัพ สพป. ชัยนาท 

 ชัยภูมิ   

143.  นายเกียรติศักดิ์ ผ่อนจรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 

144.  นางสาวจิรารัตน์ คงโนนกอก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 

145.  นายเจษฎา ศิลาสิทธิ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 

146.  นางเจษฎาภรณ์ ภิรมย์กิจ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 

147.  นายเชษฐา พลธรรม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 

148.  นางเต็มสิริ อินทรชื่น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 

149.  นางธัญยรัชต์ คุณประทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 

150.  นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 

151.  นายปรีชา ชูสกุล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

152.  นางยุวเรศ ราชานนท์ สพม. ชัยภูมิ 

153.  นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา สพม. ชัยภูมิ 

   /154. นายวีระศักดิ์ 
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154.  นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ สพม. ชัยภูมิ 

155.  นางสุเพ็ญพักตร์ กิ่งช้าง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 

 ชุมพร   

156.  นางจิราภร อเนกศุภพล ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

157.  นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

158.  นางสาวนวพร จินดาชื่น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 

159.  นายเลอศักดิ์ รัชณาการ สพป. ชุมพร เขต 1 

160.  นางสาวสมทรัพย์ พนัธุวงศ์ สพป. ชุมพร เขต 1 

 เชียงราย   

161.  นางจีราวรรณ ศรีนิล สพป. เชียงราย เขต 1 

162.  นางชลลดา อินทร์เอ่ียม สพป. เชียงราย เขต 1 

163.  นายชัยณรงค์ สร้างช้าง สพป. เชียงราย เขต 3 

164.  นางณัฐรุจา ศรีค า สพป. เชียงราย เขต 1 

165.  นางตรีนุช สมแก้ว สพม. เชียงราย 

166.  นางทิวาพร ปูค า สพป. เชียงราย เขต 1 

167.  นางธัญทิวา ชัยวุฒิ สพม. เชียงราย 

168.  นายประหยัด ทัพธานี สพป. เชียงราย เขต 1 

169.  นายพงศธร ช่างปัด สพป. เชียงราย เขต 4 

170.  นางสาวพรพรรณ เตชะเอ้ย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

171.  นางรักษ์คณา ติ๊บมา สพป. เชียงราย เขต 1 

172.  นายราชัน มานะกิจ สพป. เชียงราย เขต 2 

173.  นางสาวสุภาพร สุพนัส สพม. เชียงราย 

174.  นายสุรพล วงศ์หวัน 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

175.  นายอภิปราย โสภายิ่ง สพป. เชียงราย เขต 4 

176.  นางอัญชรี ไชยสถิตวานิช สพม. เชียงราย  

 เชียงใหม่   

177.  นางกชกร อนาวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 

178.  นางกรองจิตร เตจ๊ะวงค์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 

179.  นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร สพม. เชียงใหม่  

   
/180. นายณรงค์ 
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180.  นายณรงค์ ลุมมา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 

181.  นางทิวา วีระ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 

182.  นางสาวธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ สพม. เชียงใหม่  

183.  นางนุชสรา ปานทองค า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 

184.  นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 

185.  นางปวีณกร แป้นกลัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

186.  นายพงศ์รติ แก้วอ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 

187.  นางพรรณี เนตรตระสูตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

188.  นางสาวพิมใจ ใบชมภู่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 

189.  นางภัทรานิษฐ์ พัชริศวโรจน์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

190.  นางรัชนี ต๊ะค า สพป. เชียงใหม่ เขต 6 

191.  นางสาววนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

192.  นางสาววิราวรรณ์ โพธิ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 

193.  นายสมบัติ นาหลวง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

194.  นายสราวุธ ชัยยอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 

195.  นางสุพัตรา บุสสยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 

196.  นายสุเมธ เสนาทาน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 

197.  นางสาวอรัญญา โพธิ์แก้ว ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 ตรัง   

198.  นางกนกกร พงศ์ยี่ล่า สพป. ตรัง เขต 2 

199.  นางสาวขนิษฐา อ านักมณี สพม. ตรัง กระบี่ 

200.  นางจินตนา ช่วยเรือง สพม. ตรัง กระบี่ 

201.  นายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ สพม. ตรัง กระบี่ 

202.  นายบุญชัย บุญญา สพป. ตรัง เขต 1 

203.  นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา สพป. ตรัง เขต 2 

204.  นางสุเทวี ลัคนาศิโรรัตน์ สพป. ตรัง เขต 2 

205.  นางสุรีย์ ค านวน สพป. ตรัง เขต 1 

 ตราด   

206.  นางจงกล ม่วงทิม สพป. ตราด 

207.  นายรักพงศ์ จุลเจริญ สพม. จันทบุรี ตราด 

   /208. นายสมเกียรติ 
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208.  นายสมเกียรติ แซ่เต็ง สพม. จันทบุรี ตราด 

 ตาก   

209.  นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ สพป. ตาก เขต 2 

210.  นางสาวปราณี ต๊ะสุ สพป. ตาก เขต 2 

211.  นายพิทักษ์ ฉิมสุด สพป. ตาก เขต 2 

212.  นางเมตตา แสวงลาภ สพป. ตาก เขต 2 

213.  นายสุพัฒน์ อยู่สุข ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

214.  นางสุภัทร เงินดี สพม. ตาก 

215.  นายองอาจ ธรรมศร สพป. ตาก เขต 1 

216.  นางอัมพร ศิริขวัญ สพป. ตาก เขต 2 

 นครนายก   

217.  นางสาวขวัญยืน มูลศรี สพป. นครนายก 

218.  นายจ าลอง เรียงศรีเจริญพร สพป. นครนายก 

219.  นางระพี วังเวชช์ สพป. นครนายก 

220.  นางสาวสุมาลี ม่วงงาม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 

221.  นายอภิชัย ซาซุม สพป. นครนายก 

 นครปฐม   

222.  นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

223.  นางสาวกุลนรี เซี๊ยะสมาน สพม. นครปฐม 

224.  นางฐิตาวรรณ์ เจียมกีรติกานนท์ สพป. นครปฐม เขต 1 

225.  นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม สพป. นครปฐม เขต 1 

226.  นางสาวพรนิดา กีรติวิทยาภรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

227.  นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร สพม. นครปฐม 

228.  นางสาวโสภิต จิรัญดร สพม. นครปฐม 

229.  นายอนวัช นกดารา สพป. นครปฐม เขต 1 

230.  นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์ สพป. นครปฐม เขต 1 

231.  นางอาจิณ พูลส าราญ สพป. นครปฐม เขต 2 

 นครพนม   

232.  นางกรรณิกา คณานันท์ สพม. นครพนม 

233.  นายชนาธิป โกษาแสง สพป. นครพนม เขต 2 

   /234. นายนรงณ์ 
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234.  นายนรงณ์ เห็นหลอด สพป. นครพนม เขต 1 

235.  นางสาวพิศมัย ขวาไชยวี สพป. นครพนม เขต 2 

236.  นางรุ่งฤดี บุญจันทร์ สพป. นครพนม เขต 2 

237.  นางวิมลดา รุ่งจินดารัตน์ สพป. นครพนม เขต 2 

238.  นางวิไลลักษณ์ ร่มรุกข์ สพป. นครพนม เขต 2 

239.  นายสนั่น เมตุลา สพม. นครพนม 

240.  นางสาวสิริลักษณ์ แสงโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 

241.  นางสาวอรปภา กวดวงศ์ษา สพป. นครพนม เขต 2 

 นครราชสีมา   

242.  นางกัญญาภัค ประยงค์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 

243.  นายกิตติภพ สระสงครามภู สพป. นครราชสีมา เขต 7 

244.  นายไกรวิน กลมขุนทด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

245.  นางขวัญเมือง แพชนะ สพม. นครราชสีมา 

246.  นางจารุวรรณ บุญโต สพม. นครราชสีมา 

247.  นางจ ารัส อุดมศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 

248.  นางจุไรรัตน์ สุนันทราภรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

249.  นางจุฬาภรณ์ บุญศรี สพป. นครราชสีมา เขต 7 

250.  นางดวงกมล คงฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 

251.  นายเดชา ผ่องโต สพป. นครราชสีมา เขต 5 

252.  นายทิวากร มีระหันนอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 

253.  นายธนภัทร แสงจันทร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

254.  นางธัญวรัตม์ โคตรบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

255.  นายนภัสดล ลิมปิเจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 

256.  นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 

257.  นางสาวนันท์นภัส วิกุล สพป. นครราชสีมา เขต 1 

258.  นางนุชนารถ อินทรโคกสูง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

259.  นางพชรนันท์ แสงปาก สพป. นครราชสีมา เขต 7 

260.  นางพนารัตน์ ศีลแสน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

261.  นางแพรวตา บุญมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 

262.  นายมนตรี แย้มโสภี สพป. นครราชสีมา เขต 1 

   /263. นางมยุรี 



- ๑๑ - 
 

263.  นางมยุรี ศรีสังเกตุ สพป. นครราชสีมา เขต 2 

264.  นางมันทนา โพธิ์กัณฑ์ ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 

265.  นางสาวรุ่งธิวา ภาละโถ สพป. นครราชสีมา เขต 5 

266.  นางวารุณี ทองมาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 

267.  นางศศิธร โชติกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 

268.  นางสาวศุภลักษณ์ เดือนกลาง สพม. นครราชสีมา 

269.  นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 

270.  นายสุริยนต์ กัลยาณี สพป. นครราชสีมา เขต 3 

271.  นางสาวสุรีย์พร พรมยกบัตร์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 

272.  นายแสน กังประโคน สพป. นครราชสีมา เขต 6 

 นครศรีธรรมราช   

273.  นางจิตรลดา อุ่นประเดิม สพม. นครศรีธรรมราช 

274.  นางสาวจินตนา ศุภศรี สพม. นครศรีธรรมราช  

275.  นางจินตนา เจียรบุตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 

276.  นางจุฑาทิพย์ ค าแป้น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 

277.  ว่าที่ ร้อยตรีชาคริต คีรีเพ็ชร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 

278.  นางณัฏฐ์กานดา ทวีอรรถเศรษฐ์ สพม. นครศรีธรรมราช  

279.  นายประเสริฐ ธานีรัตน์ สพม. นครศรีธรรมราช  

280.  นางพรรณนที อ้นอ าพล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 

281.  นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

282.  นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 

283.  นายพิทยา สังขะเลขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 

284.  นางลมัย รัตนมณี สพม. นครศรีธรรมราช  

285.  นางวาสนา ด้วงยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 

286.  นางสายแก้ว ภักดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 

287.  นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 

288.  นายส าเริง จันชุม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

289.  นายอดิศร แย่งคุณเชาว์ สพม. นครศรีธรรมราช  

   

   

   
/นครสวรรค์ 



- ๑๒ - 
 

 นครสวรรค์   

290.  นายไพรัตน์ กลิ่นทับ สพม. นครสวรรค์  

291.  นางเยาวลักษณ์ ผาสุข สพป. นครสวรรค์ เขต 1 

292.  นางสมใจวลี สมคิด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 

293.  นายสมแพง อินอาน สพม. นครสวรรค์  

294.  นายสังวร ยมรัตน์ สพม. นครสวรรค์  

295.  นางสุดารัตน์ สิทธิ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

296.  นางสุภัทธา ทองกันทา สพม. นครสวรรค์  

297.  นางสุภัทรา ฉิมพลีสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 

298.  นางสุรัติยาพร ทวีการไถ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

299.  นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 

300.  นายอมรศักดิ์ กองสิงห์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 

301.  นางสาวอารีย์ ค ามา สพม. นครสวรรค์  

 นนทบุรี   

302.  นางกนกวรรณ ชนะถาวร สพม. นนทบุรี  

303.  ว่าที่ ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ สพม. นนทบุรี  

304.  นางดุจดาว โตบางป่า สพป. นนทบุรี เขต 2 

305.  นางสาวนิตยา กฤษณะประกรกิจ สพป. นนทบุรี เขต 1 

306.  นายบุญเลิศ ค ากล่อม สพม. นนทบุรี 

307.  นางปริยานุช จุลพรหม สพป. นนทบุรี เขต 2 

308.  นางผาณิต ยังประภา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

309.  นายพรจักษ์ อุ่นทิม สพป. นนทบุรี เขต 1 

310.  นายมณเฑียร คุณวิเศษ สพม. นนทบุรี 

311.  นางสาวเยาวลักษณ์ ไวยธารี ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

312.  นายศุภกฤษ ไชยศร สพป. นนทบุรี เขต 2 

313.  นางสาวสกาวรัตน์ จรุงนันทกาล สพม. นนทบุรี 

314.  นางสาวสิริพร จันทร์แก้ว สพป. นนทบุรี เขต 2 

 นราธิวาส   

315.  นางขนิษฐา มะลี สพม. นราธิวาส 

316.  นางสาวนิตยา อาหมาด สพป. นราธิวาส เขต 1 

   /317. นายนิยอ 
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317.  นายนิยอ บาฮา สพป. นราธิวาส เขต 3 

318.  นางสาวปิยวรรณ ไกรนรา สพป. นราธิวาส เขต 1 

319.  นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว สพป. นราธิวาส เขต 2 

320.  นายพิเชษฐ มหาวงศ์ สพป. นราธิวาส เขต 3 

321.  นายฤทธิเกียรติ มะดอ สพป. นราธิวาส เขต 3 

322.  นางสารีปะห์ อุสมาน สพป. นราธิวาส เขต 3 

323.  นางสิริมนต์ แดงเพ็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 

324.  นางโสรยา อาแซ สพป. นราธิวาส เขต 2 

 น่าน   

325.  นางสาวจีระภา สุดใจ สพป. น่าน เขต 2 

326.  นางทิชาภัทร์ เหล็กแย้ม สพป. น่าน เขต 1 

327.  นางธิดา เสมอใจ สพม. น่าน 

328.  นางสาวนันทรัตน์ สมมุติ สพป. น่าน เขต 2 

329.  นายนิพจน์ ป้อมทองแดง สพป. น่าน เขต 2 

330.  นายวรรณที ศรีโนนยาง สพป. น่าน เขต 2 

331.  นายสุวิทย์ ผูกจิต สพป. น่าน เขต 1 

332.  นางสาวอัญชลี ตันโน สพป. น่าน เขต 1 

 บึงกาฬ   

333.  นายขจรเกียรติ เอกสามารถ สพม. บึงกาฬ 

334.  นายชาญชัย แสนจันทร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

335.  นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง สพม. บึงกาฬ 

336.  นางดวงฤดี ยอดบุดดี สพม. บึงกาฬ 

337.  นางนงลักษณ์ โพธิ์ค า สพป. บึงกาฬ 

338.  นายสุรชัย โกมาลย์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

339.  นายสุระศักดิ์ เพียสุระ สพป. บึงกาฬ 

 บุรีรัมย์   

340.  นางจินตนา สุขส าราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 

341.  นายชาญชัย ไชยพิศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 

342.  นางฑิตฐิตา รัตนะวรรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 

343.  นางทัศนีย์ วงค์สาลี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 

   /344. นายธชัเวชช์ 
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344.  นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ สพม. บุรีรัมย์ 

345.  นางสาวเนตรนรินทร์ เขางาม ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

346.  นางสาวปราณี รัตนธีระชัยกุล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 

347.  นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 

348.  นางสาวพรวิมล ระวันประโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 

349.  นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 

350.  นายพีรศักดิ์ อนันเอ้ือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

351.  นายมานพ คงเสนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 
352.  นายยุทธนา ชวต ิ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
353.  นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 

354.  นางวรินท์พัทธ์ วิเศษเบญจกุล สพม. บุรีรัมย์ 

355.  นางวาสนา แลดี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 

356.  นายวิโรจน์ เหลือหลาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 

357.  นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์ สพม. บุรีรัมย์ 

358.  นายสัญชัย มาลี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 

359.  นางสุกัญญา แดนค าสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ปทุมธานี   

360.  นางจรรยา ศรศรี สพม. ปทุมธานี 

361.  นางจ าลองลักษณ์ ก้อนทอง สพป. ปทุมธานี เขต 2 

362.  นายชิษณุภูมิ หาญพละ สพป. ปทุมธานี เขต 1 

363.  นางณัฏฐนันธ์ เชี่ยวนาวิน สพม. ปทุมธานี  

364.  นายนิยม ไผ่โสภา สพม. ปทุมธานี  

365.  นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

366.  นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า สพป. ปทุมธานี เขต 2 

367.  นางรดีวันต์ ปิ่นแก้วเกียรติ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 

368.  นางสาวสุวรรณ์ หอมจันทร์ สพม. ปทุมธานี  

369.  นางสาวอรวรรณ บรรพต สพป. ปทุมธานี เขต 1 

370.  นางอัญชลี เกตุบ ารุง สพม. ปทุมธานี 
 
 
 

  /ประจวบคีรีขันธ์ 
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 ประจวบคีรีขันธ์   

371.  นายนิมิตร ศรียาภัย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

372.  นางสาวเบญจพร บริบูรณ์เกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

373.  นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

374.  นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

375.  นางวาสนา ยังสุ่ม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
376.  นางสุนิช บัวทอง ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
377.  นางสาวอารีย์ ไกรทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ปราจีนบุรี   

378.  นายเจษฎา ดีเลิศ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  

379.  นายชินวัฒน์ อ่อนน้อม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

380.  นางธันย์ชนก พรมภักดี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  

381.  นางสาวฤชากร อ าไพศรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 

382.  นายวิษณุ พุ่มสว่าง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  

383.  นายอนุพงษ์ ศรีโสภา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  

 ปัตตานี   

384.  นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ สพป. ปัตตานี เขต 2 

385.  นายก าธร ศรีแสน สพป. ปัตตานี เขต 1 

386.  นางสาวชฎาพร เสนเผือก สพป. ปัตตานี เขต 2 

387.  นางนิกฮัสณีย์ สิเดะ สพป. ปัตตานี เขต 2 

388.  นางสาวนุสราสินี ณ พัทลุง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

389.  นางสาวลลิตา สุขเทพ สพป. ปัตตานี เขต 3 

390.  นางแวซายเค๊าะ ซารีเดะ สพป. ปัตตานี เขต 2 

391.  นางแวมัสนะห์ แส๊ะเด็ง สพป. ปัตตานี เขต 2 

392.  นายสันติภาพ มะสะ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

393.  นายอาดัม ยูโซะ สพป. ปัตตานี เขต 1 

 พระนครศรีอยุธยา   

394.  นางสาวชลหวรรณ พันโน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

395.  นางสาวชูชีพ ศรีโชต ิ สพม. พระนครศรีอยุธยา 

   /396. นายโชค 
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396.  นายโชค ปุยอ๊อต สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

397.  นางสาวณัชญานุช สุดชาดี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

398.  นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

399.  นางบุญธิตา น้ าหอม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

400.  นางสาวสมสมร ลายพิกุน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

401.  นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

402.  นางสุภาพร หิรัญพงษ์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 พะเยา   

403.  นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร สพม. พะเยา 

404.  นางดวงหทัย สมบูรณ์ สพป. พะเยา เขต 1 

405.  นายนิคม กีรติวรางกูร สพป. พะเยา เขต 2 

406.  นางสาวเฟย ฤดีใจ สพป. พะเยา เขต 2 

407.  นางเรณู เหมืองจา สพป. พะเยา เขต 2 

408.  นายสงกรานต์ บุญมี สพม. พะเยา 

409.  นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน สพม. พะเยา 

 พังงา   

410.  นายนรินธรณ์ เซ่งล้ า สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 

411.  นายนฤทัย จิตตพันธ์ สพป. พังงา 

412.  นายสมศักดิ์ ไชยโสดา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

413.  นางสาวเสาวภา ชว่ยแก้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 พัทลุง   

414.  นางสาวกนกอร สินน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 

415.  นางชยุดา วุ่นบัว สพป. พัทลุง เขต 1 

416.  นางนิรชร เทพรักษ์ สพม. พัทลุง 

417.  นางเพลินพิศ พรหมปลอด สพป. พัทลุง เขต 2 

418.  นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์ สพป. พัทลุง เขต 1 

419.  นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น สพป. พัทลุง เขต 1 

420.  นางหัตถยา เพชรย้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

   

   

   

/พิจิตร 
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 พิจิตร   

421.  นางฉวี ไชยแสง สพป. พิจิตร เขต 1 

422.  นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม สพป. พิจิตร เขต 2 

423.  นายชุมพล สุวิเชียร สพม. พิจิตร 

424.  นายสมศักดิ์ หมอแสง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

425.  นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ สพป. พิจิตร เขต 1 

426.  นายหล่ม วิชัย สพป. พิจิตร เขต 1 

 พิษณุโลก   

427.  นางสาวจีรวรรณ์ ปันผา สพป. พิษณุโลก เขต 3 

428.  นางจุฑาทิพย์ ยงพาณิชย์ สพม. พิษณุโลก  อุตรดิตถ์ 

429.  นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก สพป. พิษณุโลก เขต 3 

430.  นางปวีณา เล็กพันธ์ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

431.  นางพรวิวาห์ กึกก้อง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

432.  นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด สพป. พิษณุโลก เขต 1 

433.  นางไพทิพย์ โกทัน สพป. พิษณุโลก เขต 1 

434.  นางสาวรวีภัสร์ เนียมนก สพป. พิษณุโลก เขต 1 
435.  นางวรอัญญู ณรงค์เดชา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 
436.  นายวิษณุ โพธิ์ใจ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

437.  นายสนิท ประหา สพป. พิษณุโลก เขต 3 

 เพชรบุรี   

438.  นางสาวกนกพงศ์ จิตต์ปลื้ม สพป. เพชรบุรี เขต 1 

439.  นายนิรุต เหลืองอร่าม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

440.  นายบุญช่วย วาดวงศ์ สพม. เพชรบุรี  

441.  นางสาวสราญทิพย์ เอมโอษฐ สพป. เพชรบุรี เขต 1 

442.  นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ า สพป. เพชรบุรี เขต 1 

443.  นางอุ่นเรือน จันทร์ดี สพม. เพชรบุรี  

 เพชรบูรณ์   

444.  นางกัญจนา มีศิริ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 

445.  นางไข่มุก ทองสุพรรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 

   
/446. นางชลธิชา 
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446.  นางชลธิชา ชัยวิชิต สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 

447.  นางนวลอนงค์ สินพรม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 

448.  นางบุญรวม สุขส าราญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 

449.  นายประดิษฐ์ ยอดสุรินทร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

450.  นายยศภัค จรัสศุภชยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 

451.  นายเริงนรินทร์ สมนึก สพม. เพชรบูรณ์ 

452.  นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ สพม. เพชรบูรณ์ 

453.  นางศิริลักษณ์ กุลศิลารักษ์ สพม. เพชรบูรณ์ 

454.  นายสมบูรณ์ แก้วกัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 

 แพร่   

455.  นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล สพป. แพร่ เขต 1 

456.  นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ สพป. แพร่ เขต 2 

457.  นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

458.  นางศรีภา สายซอ สพม. แพร่  

459.  นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ สพม. แพร่  

460.  นายเอนก สุภา สพม. แพร่  

 ภูเก็ต   

461.  นายกิตติภูมิ อุทสาร สพป. ภูเก็ต 

462.  นางเจียมรัตน์ บัณรส ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

463.  นางสาวทิพวรรณ แซ่ขอ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 

464.  นางสาวนิสา พันละภะ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 

465.  นางสาวภิญญาพัชญ์ อิ่มวิเศษ สพป. ภูเก็ต 

466.  นายวิชัย สุริพล สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 

 มหาสารคาม   

467.  นายกาสี ยกน้อยวงษ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 

468.  นางจูริก ทักษิณ สพป. มหาสารคาม เขต 1 

469.  นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 

470.  นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ สพม. มหาสารคาม 

471.  นางสาวพุฒตาล ไวยสุภี สพป. มหาสารคาม เขต 1 

472.  นางรตินันท์ รังเสนา สพม. มหาสารคาม 

   /473. นางศิริธร 
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473.  นางศิริธร ปาปะข า  สพป. มหาสารคาม เขต 2 

474.  นางสาวสุนิษา บัวดง สพม. มหาสารคาม 

475.  นายสุริยา ทองบุญมา สพม. มหาสารคาม 

476.  นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณี สพม. มหาสารคาม 

477.  นายอธิการ สุขศรี สพม. มหาสารคาม 

 มุกดาหาร   

478.  นางสาวชาวดี เพียรไลย์ สพป. มุกดาหาร 

479.  นางเณริศรา ว่องไว สพป. มุกดาหาร 

480.  นายธนวัฒน์ ปากหวาน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

481.  นายพงษ์ศักดิ์ สว่างสุข ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

482.  นายยุทธิยงค์ ฌามุงคุณ สพป. มุกดาหาร 

483.  นางวรกัญญาพิไล แกระหัน สพป. มุกดาหาร 

 แม่ฮ่องสอน   

484.  นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 

485.  นายจตุพร ภูมิพิงค์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 

486.  นายด ารง ปันทวัง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 

487.  นายเรืองยศ ปันศิริ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 

488.  นางสาวสุพรรณษา อินทพงค์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 

489.  นางเสาวลักษณ์ พลศรี สพม. แม่ฮ่องสอน 

 ยโสธร   

490. นางสาวณัฐวดี วังสินธ ์ สพม. ศรีสะเกษ  ยโสธร 

491.  นางนาฏจารีย์ วงษ์สิรภัค สพม. ศรีสะเกษ  ยโสธร 

492.  นางเนรมิตร โสภาพ สพป. ยโสธร เขต 2 

493.  นางสาวพิริยากุล สิงหรา สพป. ยโสธร เขต 2 

494.  นายพีระพงศ์ บุญแน่น สพป. ยโสธร เขต 1 

495.  นางลักขณา บุญแปลง สพป. ยโสธร เขต 1 

496.  นายอมรรัตน์ ศรีขันธ์ สพป. ยโสธร เขต 2 
 
 
 
 
 

 
 

/ยะลา 
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 ยะลา   

497.  นางดวงใจ งามศิริ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
498.  นายนิรัน ดะแซ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

499.  นางนุชนภางค์ ลิ้มสุชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

500.  นางแวแอเสาะ มะมิง สพป. ยะลา เขต 1 

501.  นางโสภิณ สายอ๋อง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา 

 ร้อยเอ็ด   

502.  นางสาวแก้วใจ มีเทียน สพม. ร้อยเอ็ด 

503.  นางสาวจริยา เงาศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 

504.  นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ สพม. ร้อยเอ็ด 

505.  นายณรงค์ สุขแสง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 

506.  นายทวี จันทร์เติม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

507.  นายธนา โด่งพิมาย สพม. ร้อยเอ็ด 

508.  นายธเนศร ใบปก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 

509.  นายประสิทธิ์ แย้มศรี สพม. ร้อยเอ็ด 

510.  ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ ยอดมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

511.  นายวิรัตน์ สิทธิลา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 

512.  นายสกล ไชยธงรัตน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 

513.  นายสุทัศน์ สังคะพันธ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

514.  นางสาวสุมาลี จันทร์หัวโทน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 

515.  นายเสกสรรค์ ทิพย์โยธา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

516.  นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ สพม. ร้อยเอ็ด 

517.  นางอุรารัตน์ พลเยี่ยม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 

 ระนอง   

518.  นางพรพิมล ค านวณศิลป์ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 

519.  นายภพเดชา บุญศรี สพป. ระนอง 

520.  นายวิเชียร บุญเตี่ยว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

521.  นายษณกร เสนาะเสียง สพป. ระนอง 
 
 
 

  
/ระยอง 
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 ระยอง   

522.  นายกัมพล เจริญรักษ์ สพป. ระยอง เขต 2 

523.  นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

524.  นางเกตุแก้ว แป้นจันทร์ สพป. ระยอง เขต 1 

525.  นายจิรพล ค าต่อตั้ง สพป. ระยอง เขต 2 

526.  นายบรรหาร ยิ่งประยูร สพม. ชลบุรี  ระยอง 

527.  นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ สพม. ชลบุรี  ระยอง 

528.  นายสันติ มุกดาสนิท สพม. ชลบุรี  ระยอง 

529.  นางอนงค์วรรณ คุริรัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ราชบุรี   

530.  นายก้องภพ ยี่หร่า สพป. ราชบุรี เขต 2 

531.  นางกาญจนวรรณ ทองศรี สพป. ราชบุรี เขต 1 

532.  นางกาญจนา ผูกน้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

533.  นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ สพป. ราชบุรี เขต 1 

534.  นางบุญเรือน สายทอง สพป. ราชบุรี เขต 2 

535.  นางพัชรา ส าลี สพม. ราชบุรี  

536.  นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

537.  นายศุภกร มรกต สพป. ราชบุรี เขต 2 

538.  นางสนองภัทร สุธีรวงศ์ สพม. ราชบุรี  

539.  นางสาวสุวพัชร์ เริ่มภักตร์ สพป. ราชบุรี เขต 1 

 ลพบุรี   

540.  นางกนกวรรณ สร้อยค า สพม. ลพบุรี  

541.  นางกมลทิพย์ เจือจันทร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

542.  นายประยงค์ สารภูมิ สพป. ลพบุรี เขต 2 

543.  นางวรรณวิมล ทองงาม สพป. ลพบุรี เขต 2 

544.  นายวีระวัฒน์ วัฒนา สพม. ลพบุรี  

545.  นายสมศักดิ์ ป่าวรรณ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

546.  นางสุธารักษ์ มณีอินทร์ สพป. ลพบุรี เขต 2 

547.  นางหทัยชนก ราชบรรเทา สพป. ลพบุรี เขต 1 

548.  นายอภิชา ไชยสุรักษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   /ล าปาง 
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 ล าปาง   

549.  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร สพม. ล าปาง ล าพูน 

550.  นางพรอ าไพ วงศ์เรือน สพป. ล าปาง เขต 2 

551.  นางพัชยา เครืออินต๊ะ สพป. ล าปาง เขต 2 

552.  นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร สพม. ล าปาง ล าพูน 

553.  นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

554.  นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร สพม. ล าปาง ล าพูน 

555.  นายเสกสรร กาวินชัย สพม. ล าปาง ล าพูน 

556.  นายอภิศักดิ์ ปิ่นแก้ว สพป. ล าปาง เขต 1 

557.  นางอัญจนา โพธิ์อยู่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ล าพูน   

558.  นางจิตสุภัค มานะการ สพป. ล าพูน เขต 1 

559.  นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ สพม. ล าปาง ล าพูน 

560.  นางยุวรี ประทีปยุวพัฒน์ สพป. ล าพูน เขต 2 

561.  นางสาวิตรี เบาจิตต์ สพป. ล าพูน เขต 2 

562.  นายส าเนียง อัตไพบูลย์ สพป. ล าพูน เขต 2 

563.  นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ สพป. ล าพูน เขต 2 

 เลย   

564.  นายกิตติชัย กรวยทอง สพม. เลย หนองบัวล าภู 

565.  นายณฐพรต เพ็งสาย สพป. เลย เขต 3 

566.  นางสาวบุญหลาย วันทอง สพป. เลย เขต 2 

567.  นายปฐมพงษ์ สมอฝาก สพม. เลย หนองบัวล าภู 

568.  นางรัชดา สืบผาง สพป. เลย เขต 1 

569.  นางศิวาลัย แก้วเขียว สพป. เลย เขต 1 

570.  นางสาวสมจิตร ทิพรส สพม. เลย หนองบัวล าภู 

571.  นางสาวสุดธิดา ดวงศรี สพป. เลย เขต 1 

 ศรีสะเกษ   

572.  นายคณาวุฒิ พรหมทา สพม. ศรีสะเกษ  ยโสธร 

573.  นายณพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 

574.  นางสาวณัฐยา อนุพันธ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 

   /575. นายธวัชชัย 
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575.  นายธวัชชัย ค าวงศ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 

576.  นายนพดล ดาวเรือง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 

577.  นางสาวนวลอนงค์ ค านันต์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 

578.  นางสาวนันทิยา จิตตะโคตร์ สพม. ศรีสะเกษ  ยโสธร 

579.  นางเบญจมาศ ตันทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 

580.  นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 

581.  นางพิมพ์นิภา ศรีสุแล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 

582.  นายยงชัย สุเมธิวิทย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 

583.  นางยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี สพม. ศรีสะเกษ  ยโสธร 

584.  นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา สพม. ศรีสะเกษ  ยโสธร 

585.  นายศิริสันต์ มณีนิล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 

586.  นางสสิยาภรณ์ เพลียซ้าย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 

587.  นายสิทธิพงษ์ สุพรม สพม. ศรีสะเกษ  ยโสธร 

588.  นางอุบลวรรณ พันธ์งาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 

 สกลนคร   

589.  นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภา สพป. สกลนคร เขต 3 

590.  นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

591.  นางนวลจันทร์ พันธะสา สพป. สกลนคร เขต 2 

592.  นางนิติพร ศรีโนนยาง สพป. สกลนคร เขต 3 

593.  นางพรทิพย์ สินธนันชัย สพม. สกลนคร 
594.  นายรังษี ทองพันธุ์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
595.  นางสาววราภรณ์ วงค์ตาขี่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

596.  นางวิชชุดา บุญยืน สพป. สกลนคร เขต 1 

597.  นางสาวศิวนาถ ไชยมาศ สพป. สกลนคร เขต 1 

598.  นายสท้าน วารี สพป. สกลนคร เขต 1 

599.  นางสาวสมใจ อุดมศรี สพม. สกลนคร 

600.  นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ สพป. สกลนคร เขต 1 

601.  นางเสาวรจนี จันทวงค์ สพม. สกลนคร 

602.  นางอริสา ธุระนนท์ สพป. สกลนคร เขต 3 

   
/สงขลา 
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 สงขลา   

603.  นางกิติยา นิลโชวาท ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

604.  นางเกยูร ปรีชาติวงศ์ สพป. สงขลา เขต 1 

605.  นางณัชชา บุญสิริธนา สพป. สงขลา เขต 2 

606.  นายธงชัย ศักดิ์สุวรรณ สพม. สงขลา สตูล 

607.  นางธนญดา แก้วธรรมโร สพป. สงขลา เขต 2 

608.  นางสาวธัญชนก บรรยง สพป. สงขลา เขต 2 

609.  นายธีระพันธ์ จุลแก้ว สพม. สงขลา สตูล 

610.  นางเบญจมาศ ณรงค์กูล สพป. สงขลา เขต 2 

611.  นางสาวปทิตตา กนกกช ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 

612.  นางปวีณา ตาเฮร์ สพป. สงขลา เขต 3 

613.  นางผ่องภักดิ์ จันทรภาพ สพป. สงขลา เขต 2 

614.  นางสาวผะกานาจ สุคนธรัตน์ สพป. สงขลา เขต 2 

615.  นายวิรศักดิ์ ปุสวิโร สพม. สงขลา สตูล 

616.  นางสุภาวดี ดวงจันทร์ สพป. สงขลา เขต 2 

617.  นายสุรัตน์ เจนจิตภักดีเดชา สพม. สงขลา สตูล 

618.  นางสาวอุษณีย์ เสือดี สพป. สงขลา เขต 3 

 สตูล   

619.  นางนิฟติมา หมาดทิ้ง สพป. สตูล 

620.  นายปรีชา หมีนคลาน สพป. สตูล 

621.  นางสาวพิธพร นิโกบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

622.  นางวาสินี ขจีรัมย์ สพม. สงขลา สตูล 

623.  นางศิริวรรณ ฤทธิ์ภักดี สพม. สงขลา สตูล 

 สมุทรปราการ   

624.  นางกฤชภอร มอญใต้ สพม. สมุทรปราการ 

625.  นางทองสุข วิลัยศิลป์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 

626.  นางสาวธารารัตน์ สมบัติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

627.  นางธิดา พรมาลัยรุ่งเรือง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 

628.  นางพรรณี สมบูรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 

629.  นายภูมิ พระรักษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 

   /630. นายมนตรี 
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630.  นายมนตรี หิรัญสีทอง สพม. สมุทรปราการ 

631.  นางล าดวน ขอเหนี่ยวกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 

632.  นายวุฒิชัย วันทมาตย์ สพม. สมุทรปราการ 

633.  นายสมชาย ทองสุทธิ์ สพม. สมุทรปราการ 

634.  นายอภิสิทธิ์ รอดบ าเรอ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

635.  นางอรัญญา ศรีอรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 

 สมุทรสงคราม   

636.  นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ สพป. สมุทรสงคราม 

637.  นางวัชรินทร์ สุขรุ่งเรืองชัย สพป. สมุทรสงคราม 

638.  นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์ สพป. สมุทรสงคราม 

639.  นายเอกลักษณ์ ขาวนวล สพป. สมุทรสงคราม 

 สมุทรสาคร   

640.  นายเกษม เสือสีนวล สพป. สมุทรสาคร 

641.  นางสาวดวงพร จันทร์พรม สพป. สมุทรสาคร 

642.  นายไทยศักดิ์ วงศ์ค า สพป. สมุทรสาคร 

643.  นางสาวนัยน์ปพร พญาชน สพป. สมุทรสาคร 

644.  นายปราโมทย์ ขอเหล็ก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

645.  นางสาวอมรศรี แสงส่องฟ้า สพป. สมุทรสาคร 

 สระแก้ว   

646.  นายคงทัศษณ์ คงเมือง สพป. สระแก้ว เขต 1 

647.  นางจุฬารัฐ วงษ์ค านา สพป. สระแก้ว เขต 1 

648.  นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ สพม. สระแก้ว 

649.  นายบุญเจริญ ระม่ังทอง สพป. สระแก้ว เขต 1 

650.  นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย สพป. สระแก้ว เขต 2 
651.  นายวรรณวิจักษณ์ กุศล ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
652.  นางสาวสรวีย์ สิทธชิูสินพงษ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 
653.  นางสาวสุนิสา จันทร์เลขา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 
 
 
 

  

/สระบุรี 
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 สระบุรี   

654.  นางกนิษฐา ช่างถม สพป. สระบุรี เขต 1 

655.  นางเจษฎากร ลีศุภนานนท์ สพม. สระบุรี 

656.  นายธนาพล จีรเดชภัทร์ สพม. สระบุร ี

657.  นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์ สพป. สระบุรี เขต 2 

658.  นางรจิตรา วงษ์เพิก สพม. สระบุรี 

659.  นางวิภาวรรณ เรืองวิรัตน์ สพม. สระบุรี 

660.  นางสาวสิรภัค ต้นแก้ว สพป. สระบุรี เขต 2 

 สิงห์บุรี   

661.  นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์ สพป. สิงห์บุรี 

662.  นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

663.  นางวาสนา เข็มวรรณ สพป. สิงห์บุรี 

664.  นายสยาม สุ่มงาม สพป. สิงห์บุรี 

665.  นางสาวสิริรักษ์ กล่อมเดช สพป. สิงห์บุรี 

 สุโขทัย   

666.  นางกรรณิกา อุดมกีรติกุล สพม. สุโขทัย  

667.  นายธนรัฐ มหาศาล กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

668.  นางสาวธันวา มากเหลือ สพป. สุโขทัย เขต 2 

669.  นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ สพม. สุโขทัย   

670.  นายวีระ บัวผัน สพป. สุโขทัย เขต 1 

671.  นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

672.  นางสมปอง ราษี สพป. สุโขทัย เขต 1 

673.  นายสุวิทยา พรมอ่อน สพป. สุโขทัย เขต 2 

 สุพรรณบุรี   

674.  นางสาวฉลอม รุ่งเรือง สพม. สุพรรณบุรี  

675.  นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 

676.  นางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

677.  นางล าพอง พ่ึงงาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 

678.  นางสมถวิล พิมทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 

679.  นายสิน อารยะจารุ สพม. สุพรรณบุรี  

   /680. นางสาวสภุาวด ี
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680.  นางสาวสุภาวดี มิสุนา สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 

681.  นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 

682.  นางสาวแสงเพ็ญ พุ่มกุมาร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 

683.  นายอนันต์ สุขศรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 สุราษฎร์ธาน ี   

684.  นายกรุง ธราพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 

685.  นางฉวีวรรณ จันทรชิต ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

686.  นางชะอ้อน ช่วยบ ารุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 

687.  นายชัยสิทธิ์ จุลนิล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 

688.  นางณัฐสิมา ณ พัทลุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 

689.  นางธัญญลักษณ์ ศรีสมานุวัตร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

690.  นางสาวนลิน เล็กมาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 

691.  นางสาวนิภาพร รักบ ารุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 

692.  นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 

693.  นายสมชาย กิจคาม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

694.  นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 

695.  นางสุมล จุลนิล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 

696.  นางอารี อนันต์ศรี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 สุรินทร์   

697.  นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ สพม. สุรินทร์ 

698.  นายถวิล บุญเจียม สพป. สุรินทร์ เขต 3 

699.  นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 

700.  นายนิวัฒน์ สุขเกษม สพป. สุรินทร์ เขต 2 

701.  นายบุญชาย โชยรัมย ์ สพม. สุรินทร์ 

702.  นางพยอม วิชุมา สพม. สุรินทร์ 

703.  นางมลธิดา ขบวนงาม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

704.  นางวรณัน ทุมทอง สพม. สุรินทร์ 

705.  นางสาววิภาพร แสวงสุข สพม. สุรินทร์ 

706.  นายวีรเดช มะแพทย์ สพม. สุรินทร์ 

707.  นางศิริลักษณ์ ทองเอี่ยม สพป. สุรินทร์ เขต 1 

   /708. นายสมพร 
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708.  นายสมพร จันทร์ไทย สพป. สุรินทร์ เขต 1 

709.  นายสมศักดิ์ บุญโต สพม. สุรินทร์ 

710.  นายสุเทพ สุขชีพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 

711.  นางสุนันทา กัญญาศรี สพป. สุรินทร์ เขต 3 

 หนองคาย   

712.  นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร สพม. หนองคาย 

713.  นางจารุวรรณ จันทร์ใบ สพป. หนองคาย เขต 1 

714.  นางสาวปิยะรัตน์ ดีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

715.  นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ สพม. หนองคาย 

716.  นายวัสพล พัดเปี้ยมา สพป. หนองคาย เขต 2 

717.  นายวิทยา ทัศมี สพป. หนองคาย เขต 2 

 หนองบัวล าภู   

718.  นายเจนภพ ชัยวรรณ สพป. หนองบัวล าภู เขต 2 

719.  นายธารา พิลาแสง สพม. เลย หนองบัวล าภู 

720.  นางสาววิไลลักษณ์ เหมะธุลินทร์ สพป. หนองบัวล าภู เขต 2 

721.  นางวิไลวรรณ รัตนศรี สพป. หนองบัวล าภู เขต 2 

722.  นางสายเพชร ศรีหะ สพม. เลย หนองบัวล าภู 

723.  นายอนุพนธ์ โสมมีชัย สพป. หนองบัวล าภู เขต 1 

 อ่างทอง   

724.  นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ สพป. อ่างทอง 

725.  นายไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

726.  นางสาวรัชริน พุ่มพวง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 

727.  นายสุชาติ ทองมา สพป. อ่างทอง 

728.  นางสาวสุมาลี จิลดล สพป. อ่างทอง 

 อ านาจเจริญ   

729.  นางกรภัทร กาญจนสิงห์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ 

730.  นางจริยาภรณ์ สิงห์ทอง สพป. อ านาจเจริญ 

731.  นางรัตนา แสนแดง สพม. อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 

732.  นายสมพงษ์ สุรารักษ์ สพป. อ านาจเจริญ 

733.  นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ สพป. อ านาจเจริญ 

   /734. นายอุทัย 
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734.  นายอุทัย ค าผาลา สพป. อ านาจเจริญ 

 อุดรธานี   

735.  นางสาวกฤตติกา มาเวียง สพป. อุดรธานี เขต 1 

736.  นางคันธนีย์ จันทู สพม. อุดรธานี 

737.  นางจารุวรรณ แจ่มเสียง สพป. อุดรธานี เขต 1 

738.  นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณ สพป. อุดรธานี เขต 1 

739.  นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมา สพม. อุดรธานี 

740.  นายนิคม สมจิตร สพป. อุดรธานี เขต 4 

741.  นางเนตรชนก ชมภูธร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

742.  นายพิจิตร พรหมจารีย์ สพป. อุดรธานี เขต 1 

743.  นายพิชิต สนั่นเอื้อ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

744.  นางพิมพ์ พิมพ์ชนกธาดา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

745.  นางภัทรจิตติ บุรีเพีย สพม. อุดรธานี 

746.  นางรัดดา วิทยากร สพป. อุดรธานี เขต 2 

747.  นางรัศมี โสภาลุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

748.  นางวนิดา บุญพิเชฐวงศ์ สพม. อุดรธานี 

749.  นางสมภรณ์ อันทะชัย สพป. อุดรธานี เขต 1 

750.  นายสราวุธ สระแก้ว สพป. อุดรธานี เขต 3 

751.  นางสาวสุทธิการ แสงศศิธร สพป. อุดรธานี เขต 2 

752.  นายสุรชัย ไผ่ตง สพป. อุดรธานี เขต 2 

 อุตรดิตถ์   

753.  นางกิตติกา บุญญาทวี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

754.  นายค ารณ จวนอาจ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 

755.  นางณัฏฐา อุ่นแก้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 

756.  นางสาวรัชดา ทองอ้วน สพม. พิษณุโลก  อุตรดิตถ์ 

757.  นางอุษา เสริมศรี สพม. พิษณุโลก  อุตรดิตถ์ 

 อุทัยธานี   

758.  นางกิรณา บุญวรนุช สพป. อุทัยธานี เขต 2 

759.  นายชัยพัทธ์ จิตต์ตระกูล สพป. อุทัยธานี เขต 1 

760.  นางปาริชาติ ชุมโกมนต์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 

   /761. นายเสวก 
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761.  นายเสวก พันธุ์อ้น สพม. อุทัยธานี 

762.  นายอุทัย ค าสีหา สพป. อุทัยธานี เขต 1 

 อุบลราชธานี   

763.  นางสาวกาญจนา มหาลี สพป. อุบลราชธานี เขต 4 

764.  นางขนิษฐา แสงงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 

765.  นางสาวจินตนา ศิริมหาศาล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 

766.  นางสาวจิมลอน คูณทา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 

767.  นางจิรัญญา จันทนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 

768.  นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 

769.  นายดนตรี มีเบ้า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 
770.  นายทัศน์พล เรืองศิริ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
771.  นายเทียนชัย แก่นการ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 

772.  นางสาวนิภาภรณ์ พิมพ์ทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

773.  นายนิรันดร์ สมมุติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

774.  นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ สพม. อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 

775.  นายประดิษฐ์ ธรรมชอบ สพม. อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 

776.  นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ สพม. อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 

777.  นายมีเกียรติ นาสมตรึก ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

778.  นายวินัย อ่ินค า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 

779.  นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน สพม. อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 

780.  นายเวียงชัย แสงทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 

781.  นางศศิธร โคตรคันทา สพม. อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 

782.  นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

783.  นางสุภารัก บุญยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 

784.  นางอรสา แถบเกิด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

785.  นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี สพม. อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 

                          ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  ตุลาคม พ.ศ. 256๔ 

 
                                        (รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์) 

                                                                                  ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
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