
ประกาศคุรุสภา 
เรื่อง การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจําป  2552 

------------------------------ 

              ดวยคุรุสภาไดดําเนินการคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผูปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติคุณและสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ จึงขอประกาศรายชื่อผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผูปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ใหไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และเกียรติบัตรประจําป 2552  
จํานวน 517 คน ดังตอไปนี้ 
  กรุงเทพมหานคร 
 1 นายกฤษฎา  จุลชาต สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 2 นางกาญจนา  ชุมศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 3 นางเกื้อกุล  เตือนกุล สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 4 นางเครือวัลย  จอยศรีเกต ุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 5 นางสาวจันทิราภรณ  แกวจํานงค สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 6 นางจารุทัศน  วิสิทธิ์วงศชาต ิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 7 นางสาวจินดารัตน  รัตนโกเศศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
 8 นางสาวจิราพร  ปนทอง สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 9 นางจุรี  สุวรรณศิลป สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 10 นางฉวีวรรณ  พูศักดิ์ศรีกิจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 11 นางฉันทนา  สุคนธวิช สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 12 นางชวนพิศ  สอนวิทย สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 13 นางชุติมณฑ  โยธิกุล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 14 นางณิภารัตน  เลิศอริยกฤต สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 15 นายดํารงค  เพ็ชรสังวาลย สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 16 นางสาวนงเยาว  วิจิตรหงษ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
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 17 นายบุญฤทธิ์  รุงเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 18 นายประคอง  ศักดิ์บริบูรณ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 19 นางประทวน  นวลมีศรี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 20 นายปรีชา  พิศมัย สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 21 นางปรียา  เฉลิมฤทธิ์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 22 นางสาวพรพิมล  เธียรไพสฐิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 23 นางพัชรินทร  พลเยี่ยม สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 24 นางสาวพิกุล  เหล็กราช สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 25 นางพีรพัฒน  อุปมาสินธ ุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 26 นางเพ็ญจันทร  วัฒนมงคล สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 27 นางเพ็ญพรรณ  ตันตินิรันดร สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 28 นางมณีนาถ  จันทรคุณา สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
 29 นายยิ่งยง  จันพรม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 30 นางราณี  คชขันธ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 31 นางสาววรรณภา  ศรีวิไลสกุลวงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 32 นางวราภรณ  พุทธวงษ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 33 นางวิชยาพร  วิริยะชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 34 นายสิทธิพร  ประวัติรุงเรือง สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 35 นางสาวสุปราณี  ระงับพิศม สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 36 นางสุปรารถนา  ยุกตะนันทน สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 37 นางสาวสุภาพร  ประราศรี สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 38 นายสุรเมธ  ตะวันธรงค สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
 39 นางสาวสุรีย  ตริการชาง สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 40 นายเสนาะ  เฑียรทอง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 41 นางแสงระวี  วาจาวุทธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 42 นางอรพรรณ  ศรีสวางรัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
 43 นางอารีรัสมิ์  วัฒนทองผิว สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 44 นายอํานาจ  ชางเรียน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 45 นางสาวอําพันธ  เรืองสมานไมตรี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
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 กระบี่ 
 46 นายนิติมิตร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สนง.เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ 
 47 นายประมวล  เบ็ดเสร็จ สนง.เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ 
 48 นายวิชัย  กิติพงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ 
 กาญจนบุร ี
 49 นางสาวทวีศรี  วุฒิพิมลวิทยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 50 นายนคร  มากมีทรัพย สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 51 นางรัตนา  ฉายะเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 52 นายสมพร  เจริญกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 53 นางสาวสุมนมาลย  อินทรง สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 54 นายอํานาจ  สุนทรธรรม สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 กาฬสินธุ 
 55 นางกนกพรรณ  พลตื้อ สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
 56 นายเทอดเกียรติยศ  คําโสภา สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 
 57 นางนุชรัตน  ประสิทธิศิลปชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1 
 58 นางบุญหนา  บุญเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
 59 นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1 
 60 นายไพโรจน  นาชัยโชติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1 
 61 นายศิริยศ  เหลี่ยมสิงขร องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 62 นายสันติสุข  ภูศรีโสม สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 
 63 นายสุรเชษฐ  พละเอ็น สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
 64 นางอารีย  เนื้อมั่น สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 
 65 นายเอกวิทย  อํานวย องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 กําแพงเพชร 
 66 นายประทีป  สุวรรณาภัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
 67 นายวิลสันติ์  ฝนกาศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
 68 นางศิริพร  บุญมาสอน สนง.เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
 69 นายสมพงษ  มาธุพันธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
 70 นางสํารวม  เครือผือ สนง.เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
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 ขอนแกน 
 71 นางกัญญา  โสมคํา สํานักงาน กศน. 
 72 นายชาตรี  ดีทองหลาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 
 73 นายทวีศิลป  สารแสน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 
 74 นายธนัท  ไชยทิพย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 
 75 นางประพิศ  หนูอักษร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 
 76 นายรังสฤษฎิ์  ทวยภา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 
 77 นางรัตนาภรณ  วัฒนศัพท สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 78 นางวรรณาภา  เย็นเหลือ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 2 
 79 นายวีระชน  นนทะเสน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 2 
 80 นายศุภวิชญเทพ  สําเริง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 
 81 นายสุรเชษฐ  รูปต่ํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 
 82 นายสุเวช  แนวเงินดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 
 83 นางสาวแสงอรุณ  จันทรเทพ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 
 84 นางอนงลักษณ  ศรีเวียงราช สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 
 จันทบุร ี
 85 นายบรรเลง  พระยาชัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 86 นางมันทนา  อุตทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต 2 
 87 นางสุภาพร  รัตนวิจารณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 
 88 นางอารีรัตน  พูลวงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 

 

 ฉะเชิงเทรา 
 89 นางเกสินี  นันทวิสิทธิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 90 นางจุรี  สุขโยยศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 91 นางทิพยวรรณ  แจมไพบูลย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 92 นายสันติ  ศรีอุราม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 93 นายอํานาจ  เดชสุภา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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 ชลบุร ี
 94 นางจรรยารัตน  กาญจนบุตร เทศบาลเมืองพัทยา 
 95 นางจุรี  ทัพวงษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 96 นายประสิทธิ์  เหลืองทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
 97 นางปทมา  คุณสืบพงษพันธ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 98 นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  1 
 ชัยนาท 
 99 นายกฤตชัย  อรุณรัตน สํานักงาน กศน. 
 100 นายไพโรจน  โพธิ์หว ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท 
 101 นางวาสนา  อ่ํานาคิล สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 102 นางอภัสนันท  โชติจิรธนาศักดิ์ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 ชัยภูม ิ
 103 นางจินตนา  สิงขรอาสน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 104 นายทองดี  ชาลีรินทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
 105 นายบัญญัติ  เพ็ญจันทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
 106 นายบุญเลี้ยง  กัณหารัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 107 นายประกิตติ์  โคตรมา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 108 นายพรพิคเณศ  รัตนสุนทรสิทธิ์ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 109 นางพัชนิดา  ผิวสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
 110 นายวงษชัย  ชนะชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
 111 นางสาวสุวารี  บัวงาม องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 
 112 นายอัครเดช  กลิ่นศรีสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
 ชุมพร 
 113 นางกุลวดี  สุวรรณนิตย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 
 114 นางจีรา  สินสัจธรรม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 
 115 นางชไมพร  พริ้มขจีพงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 
 116 นายสมชาย  สุขกรม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 
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 เชียงราย 
 117 นายกิตติศักดิ์  อัครสิริธีรกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต 2 
 118 นางจําลองลักษณ  อุนนันกาศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต 3 
 119 นายนพดล  ยัพตระกูล สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 120 นายวัลลภ  ไมจําปา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต 4 
 121 นายวิเชียร  ติยานันท สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 
 122 นางศรัณยลักษณ  มีชํานะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต 1 
 123 นายศักรินทร  จักรสาร สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 124 นายสุเมธ  เจตปยะวัฒน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต 3 
 125 นางหัทยา  พันธุนิติภูมิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต 2 
 126 นายอดุลย  นันทบัญชา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต 1 
 เชียงใหม 
 127 นางกิ่งกาญจน  กันนาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต  3 
 128 นางเกวลิน  มธุรสาทิส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เชต 2 
 129 นายเกษมสันต  โวหาร เทศบาลนครเชียงใหม 
 130 นางไกรศร  หวังรักกลาง สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 131 นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เชต 2 
 132 นางจิราภรณ  ขัติยะ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 133 นางทองพูน  ใจซ่ือ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต 5 
 134 นางธนัชชา  ชัยมงคล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 135 นางนวรัตน  ขอดแกว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต 6 
 136 นายสมพงษ  ญาณตาล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต 4 
 137 นายสุรพงษ  ญาณสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 138 นายเอนก  ปวงคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต 4 
 139 นายเอื้อ  คุณาจันทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต  3 
 ตรัง 
 140 นางนันทพร  สินไชย เทศบาลนครตรัง 
 141 นางเบญจวรรณ  สุวรรณเวลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 
 142 นายประเวช  ไกรเทพ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
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 143 นายพงษศักดิ์  สุขใส สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 
 144 นางศศิกานต  สงแสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 
 145 นายสมบูรณ  ธนากรรฐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 
 ตราด 
 146 พ.อ.อ.ไชยันต  สุดสุริยะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตราด 
 147 นางสุกัญญา  กูลนรา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตราด 
 ตาก 
 148 นายกําแหง  ศิริวงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต  2 
 149 นางทับทิม  สุริยะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต  2 
 150 นางเบญจมาศ  เชื้อตอมา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 
 151 นายไพศาล  ปนแดน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 
 นครนายก 
 152 นางนงลักษณ  แสงเดือน สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
 153 นายเพ็ญศักดิ์  แจงเหตุผล สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
 นครปฐม 
 154 นายชัยณรงค  ยงยิ่งเชาว สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
 155 นางรติยา  เอี่ยมสะอาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
 156 นายสันติ  รุงสมัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต  2 
 157 นายสามารถ  รอดสําราญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต  2 
 158 นางอําภร  นันตา สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
 นครพนม 
 159 นายถาวร  จําปา สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 
 160 นางสาวทองจันทร  ศรีคําแท สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 
 161 นางนลินรัตน  ธีรเกียรติปภาดา สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 162 นายไพรัตน  มนตวิเศษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 

 
/ นครราชสีมา ... 



 
- 8 -

 

 นครราชสีมา 
 163 นายไกร  เกษทัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 164 นายจิระพร  แตสมบัติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 165 นายณรงค  กือสันเทียะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 
 166 นายไตรรงค  คัมภีรพงศ เทศบาลนครนครราชสีมา 
 167 นางถนอมทรัพย  สุกอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 168 นายทวี  มาบุงนอก สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 169 นายธานี  รัตนจรัสโรจน สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 
 170 นายนุศิษย  พรชีวโชติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 171 นางสาวประมวล  แทนขุนทด สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 
 172 นายปรีชา  กําพุฒกลาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 
 173 นางมุกดา  เต็มสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 
 174 นายยิ่งยง  ดรุงคดํารงชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 175 นายวิวัฒน  ตูจํานงค สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 
 176 นายวีรชน  ภกัดิ์โพธิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 177 นายสมพงษ  แจมจํารัส สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 178 นายสมวาท  จงหมื่นไวย สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 
 179 นายสมศักดิ์  ชาญสูงเนิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 180 นายสัญชัย  ขวัญมา สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 
 181 นายสัมนา  ฉัตรบูรณจรัส สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 182 นายสําเนียง  พรมปอ เทศบาลเมืองบัวใหญ 
 183 นายอภิรัตน  เลาหะพันธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 
 184 นายอุระ  ภักด ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 นครศรีธรรมราช 
 185 นายจันทร  แจงจุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 186 นายจําเริญ  รัตนบุรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 187 นางสาวนิตยา  ทวีกิจการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
 188 นางสาวภานุช  ไชยพันธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

/ 189 นายวิเชียร ... 
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 189 นายวิเชียร  เพชรรัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 190 นางวิทตรี  วิฑูรยพันธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 191 นายวิรัส  จันทรทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 192 นางวิไลรัตน  ดีเดช สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 193 นางสนิท  รักษพงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 194 นายสุนทร  บุญลอม สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
 195 นายสุภาพ  แกวตาทิพย เทศบาลเมืองปากพนัง 
 196 นางหทัยทิพย  ยุเหล็ก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 197 นางอารีย  กลับศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 198 นางอารียะ  ศศิธร สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
 นครสวรรค 
 199 นางจิรวรรณ  ดวงแกว เทศบาลนครนครสวรรค 
 200 นางจิรัตติกาล  สงศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2 
 201 นางสาวจุไรรัตน  มณีรัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 1 
 202 นายฉัตรชัย  ศิริสวัสดิ ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 1 
 203 นายทนง  ทศไกร สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 1 
 204 นายประเสริฐ  กิ่งกาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 
 205 นายประเสริฐ  สิทธิธูรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2 
 206 นางยุพยงค  ทิพยนาฏย สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 
 207 นายวีระเดช  เหลืองหิรัญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นนทบุร ี
 208 นางดุษณี  จันทรแกว สนง.เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 
 209 นายบังเอิญ  อิ่มจิตร สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 210 วาที่  ร.ต.วิศิษฐ  พชรวโรทัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 
 211 นางสุภาพร  โรจนสุวณิชกร เทศบาลนครนนทบุรี 
 212 นางสาวสุรีพร  เอี้ยวถาวร สนง.เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 
 213 นายอธิชาติ  สวัสด ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 
 214 นายอภิศักดิ์  กสิณธร สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
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 นราธิวาส 
 215 นางดาเรศ  จิตรัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 
 216 นางพิรินี  ชิณพงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 
 217 นางสาววนิดา  กิตติโชควัฒนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 
 218 นายอานนท  เพชรกาญจนมาลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3 
 219 นางอาบีดะ  คาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 
 นาน 
 220 นางสาวคนึงนิจ  ณ นาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษานาน เขต 1 
 221 นายเจริญ  ทะศรีแกว สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 222 นางนงนุช  วงศวิเศษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานาน เขต 2 
 223 นางสาวสมพร  ไชยมงคล สนง.เขตพื้นที่การศึกษานาน เขต 1 
 224 นายเสริมศักดิ์  หาญยุทธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษานาน เขต 2 
 บุรีรัมย 
 225 นายกฤตภาส  ไชยอินทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 
 226 นายจักรกฤษณ  ฤทธิรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 
 227 นายชาติชาย  วงศคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 
 228 นายธํารงค  นนทตา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 
 229 นายนัฐนันต  ลิไธสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 
 230 นายสุเทพ  ชัชวาลวิบูลกิจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 
 231 นางสุนันทา  พวงไพบูลย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 
 232 นางสาวสุภัคพร  เรือโปะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 
 233 นางสุภาพ  กิตติรัตนกรกุล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 234 นางสาวอภิณญาณ  บุญอุไร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 
 ปทุมธานี 
 235 นางฉวีวรรณ  สุขสุนัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 236 นายชาญณรงค  จันทรหอม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 237 นายสมบัติ  จันทรมีชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 238 นางสาวอารีวรรณ  เอมโกษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 

/  ประจวบครีีขันธ... 
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 ประจวบคีรขีันธ 
 239 นางนิตยา  โรจนบวรวิทยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 
 240 นายนิยุทธิ์  นวะมะรัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 
 241 นางสาวเพ็ญศิริ  งามจิตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 
 ปราจีนบุร ี
 242 นางพัชรินทร  เมธิโยธิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
 243 นางศิริลักษณ  นิลประพัฒน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
 244 นายสมพร  สินกั่ว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี 
 245 นายอนันต  สิทธิไชยากุล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ปตตาน ี
 246 นางสาวพุมเรียง  อรุณเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 1 
 247 นายยุทธิเวชช  ประทุมสุวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 2 
 248 นายวิรัตน  จันทรงาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 2 
 249 นางสาวสุคนธ  แดงโชต ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 3 
 250 นางสาวอารี  ประจิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต 1 
 พระนครศรีอยุธยา 
 251 นายโกวิท  ดนตรีเสนาะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 252 นางฐิติพร  สิทธิโชคธรรม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
 253 นายเติมชัย  ธรรมลักษมี สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 254 นางแนงนอย  ดนตรีเสนาะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 255 นายปรีชา  อาชีพสุจริต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 256 นายพลวัฒน  พัฒนถาวร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 257 นายสุรินทร  ยิ่งนึก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 พะเยา 
 258 นายมนัส  สายโกสุม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 
 259 นายวสันต  วงศปญญาวิวัฒน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 
 260 นางศยามล  ธะนะคํามา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 

/  พังงา ... 
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 พังงา 
 261 นางลัดดา  สุขศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพังงา 
 262 นายสมยศ  ผลอินทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพังงา 
 พัทลุง 
 263 นายจินดา  แสงขาว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 
 264 นางดรุณี  เซงฉิม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2 
 265 นายถาวร  หนูสงวน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2 
 266 นางทรงนาถ  จันทรกลับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 
 267 นายศรัณย  บัวทองเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 
 268 นางสุภาณี  ยังสังข เทศบาลเมืองพัทลุง 
 พิจิตร 
 269 นายคํารณ  ศรีทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 
 270 นายบุญธรรม  ออนจันทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 
 271 นางประมวล  ปนทอง สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 272 นางพเยาว  ศรีพงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 
 273 นายลมโชย  สินประเสริฐรัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 
 274 นางวิไล  รุงเรืองชัยสิทธิ ์ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 พิษณุโลก 
 275 นางสาวดวงรัตน  พูลสวัสดิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
 276 นายบรรจง  เลิศเสม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 277 นางเพ็ญศรี  แตงเนตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
 278 นายวัลลภ  เกษประสิทธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
 279 นางอัมพิกา  เอี่ยมสําอางค สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
 280 นายอาทิตย  ตันติวงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 

 

/  เพชรบุรี ... 
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 เพชรบุร ี
 281 นางพรทิพย  นุเวศวงษกมล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 282 นางรัชเกา  ลิ้มลิขิตอักษร เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 283 นายสุรินทร  เวทยวิทยานุวัฒน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 284 นางอารมณรัตน  จรัสดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
 เพชรบูรณ 
 285 นายกิตติพงษ  บุญเรือน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 
 286 นายจักรภัทร  ชิตพงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 
 287 นางจิตรา  ชนะวาที สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 288 นางเพ็ญแข  อนรรฆวัชรกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
 289 นายวิโรจน  เข็มเหล็ก องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
 290 นางสมพงษ  ทัตเศษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
 291 นางสมหมาย  บัวบาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 
 292 นายสังเวียน  ตาลสุก สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 293 นายสันติ  สทิธิจันดา สถาบันการพลศึกษา 
 294 นายสันติชัย  บัวทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 
 295 นายสุรชัย  รูปเชิด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
 296 นายสุรศักดิ์  พงษสิทธิศักดิ ์ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 แพร 
 297 นางสาวเครือวัลย  หาญยศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต 1 
 298 นายประดิษฐ  คํามี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต 2 
 299 นายปญญา  สมจิตต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต 2 
 300 นางสาวพจนีย  ผิวเกลี้ยง สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 ภูเก็ต 
 301 วาที่ ร.ต.ประสงค  สังขะไชย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต 
 302 นายวินัย  สุริยปราการ เทศบาลนครภูเก็ต 
 303 นายสุนทร  พลรงค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

/ มหาสารคาม ... 
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 มหาสารคาม 
 304 นายจิระศักดิ์  ปราณีนิจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 305 นายชาติชาย  เกตุพรหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 306 นายทนุวงศ  ไชยะดา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 307 นายมโน  มาพะเนาว สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 308 นายมานพ  แกวขวัญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 309 นางศิริพร  พิมลทีป สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 310 นางสงวน  อุปนิตย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 311 นางสุภาพ  ปูนอน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 
 312 นางสุมาลย  สุรมณ ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 มุกดาหาร 
 313 นายถาวร  เผาภูไทย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร 
 314 นายประเศียร  พิกุลศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร 
 315 นางอรดี  พระสาวงค สนง.เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร 
 แมฮองสอน 
 316 นายจรูญ  แสนวิจิตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต2 
 317 จาสิบโทสัญญา  สอนบุญทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 

 

 ยโสธร 
 318 นายประกาศ  สุวรรณหาญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 
 319 นางรัศมี  ไชยงาม สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 320 นางละเอียด  แกวทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 
 321 นายสนเท  เนตรหาญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 
 322 นางสุภัสสรา  ไชยรักษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 
 323 นายเสนอเกียรติ  พราวศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 
 ยะลา 
 324 นายรุสดี  บาเกาะ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 325 นางวรรณี  เสือสิงห สนง.เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 
 326 นางสาววลัยพร  เลขะกุล สนง.เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 

/ รอยเอ็ด ... 
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 รอยเอ็ด 
 327 นางกรรณิกา  ทวีนันท สนง.เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
 328 นางจงจิตร  เนตรวงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
 329  นายเฉลิมพงษ  ศิริแสง สนง.เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3 
 330 นายชาติชาย  ศักดิ์คําดวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
 331 นางชุติมา  ดวงวิไล สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 332 นายทองใบ  เวียงสิมา สนง.เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
 333 นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3 
 334 นายบัณฑิต  ประสิทธิ์นอก สนง.เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 
 335 นางสาวภัสรายุ  วะทา สนง.เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 
 336 นางราตรี  พวงชอย สนง.เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 
 337 นายศุภชัย  สายสิงห สนง.เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 
 338 นายสมศักดิ์  นิลผาย เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 339 นายสมาน  แกวคําไสย สนง.เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
 340 นางสุคนธ  ผาสุข สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ 
 341 นายอัมพร  กุลาเพ็ญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3 
 ระนอง 
 342 นางบุญทิวา  วิฑูรยพิศาลศิลป สนง.เขตพื้นที่การศึกษาระนอง 
 343 นายประพัฒน  ปานนิล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ระยอง 
 344 นายไพศาล  เชาวนดี สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 345 นางรัตยา  ตั้งสงบ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 
 346 นางศศิธร  สุขศิริ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 347 นางสุวรรณา  เยาวภิรมย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 
 ราชบุรี 
 348 นางสาวเกษรา  เพิ่มสุขรุงเรือง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 
 349 นายคะนอง  ทรัพยประเสริฐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 
 350 นายปรีชา  ทุติยาภรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 
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 351 นายมานพ  ทองใบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 352 นางวันธนา  เสียงเพราะ สํานักงาน กศน. 
 353 นางสาววิภา  ทวีวงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 
 354 นายวิรัช  สุขเสริม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 
 ลพบุร ี
 355 นายเกษม  เขียวสอาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 
 356 นายชนม  พานิชชอบ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 
 357 นางวันทนา  สุขสุแพทย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 
 358 นายสมยศ  บุญสาธร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 
 359 นางสุรีรักษ  แทนบุญ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 360 นางอัปสร  สรุโชต ิ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 
 ลําปาง 
 361 นายทวีเดช  สัตยตอชาติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 1 
 362 นายบรรจง  พฤกษะศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 3 
 363 นายปรภูมิ  อนิจับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 2 
 364 นางปราณี  เครือคําขาว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 1 
 365 นายมานัส  นพคุณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 2 
 ลําพูน 
 366 นางจินตนา  จิตนารินทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 2 
 367 นางสาวทวีศรี  จันทรเอี่ยม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1 
 368 นางทัศนีย  ตาทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1 
 369 นายบุญเรือง  บัวระวงค สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 370 นางสาวสิริพร  พวงมาลัย เทศบาลเมืองลําพูน 
 เลย 
 371 นายกมลศิลป  แกวยาศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3 
 372 นางกัลยาณี  โกมาสถิตย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 
 373 นายเฉลิมชัย  แสนมหาชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 
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 374 นางพรสวรรค  ถีระพันธ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 375 นางระเบียบ  นิลสาย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 
 376 นายอุทัย  ปลีกล่ํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 
 ศรีสะเกษ 
 377 นายคําศรี  ศรีนวล สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 378 นายจง  สวางวงษ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
 379 นางสาว ประคองศรี  ทินวงศ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 380 นายพานิช  ชูกลิ่น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
 381 นายพิสิธฐ  ประมวล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
 382 นายมนตรี  ศรีสมุทร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
 383 นายมานะ  สินธุวงษานนท สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 384 นางรําไพ  อดทน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 385 นางวัชราภรณ  ขันเงิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
 386 นางศิริยากร  แสงสุข สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 387 นายสํานวน  เพ็งชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 388 นางสุดใจ  นนทศิลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
 389 นายอภิวัฒน  แสนคุม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
 390 นางอรชร  กลางมณี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
 391 นางอุบลวรรณ  พวงอก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
 สกลนคร 
 392 นางนันทนา  ลีลาชัย เทศบาลเมืองสกลนคร 
 393 นายพิทยา  ศรีอาจ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 
 394 นางสาวฤทัยทรัพย  ดอกคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 
 395 นางสุกัญญา  อินนัดดา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 
 396 นางสุภาพ  อาํมุกคะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 
 397 นางอุไรวรรณ  ประจักษวงศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 
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 สงขลา 
 398 นายกระจาง  ศิริกาศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 
 399 นายเฉลียว  พรหมมณี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 
 400 นางชญานี  ขัตติยะมาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 
 401 นายนิยม  ไกรสนาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 
 402 นางปริศนา  รัตนะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 
 403 นางเพ็ญศรี  นิสโร สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 404 นายไพโรจน  ไชยมะโณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 
 405 นางรัชนี  นิลพันธุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 
 406 นายวรกิจ  อาวสกุล สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 407 นายวินิจ  ซุนสุวรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 
 408 นายสุชาติ  ขุนเพ็ชร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 
 409 นายอุดม  หลําเบ็ลสะ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 สตูล 
 410 นางสาวชุติมา  เดชด ี เทศบาลเมืองสตูล 
 411 นางปยะวรรณ  ลิ่มมณีรัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสตูล 
 412 นางยูวิตา  มนูญดาหวี สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 413 นางสุนันท  ชุมทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสตูล 
 สมุทรปราการ 
 414 นายกิตติศักดิ์  ชาญอักษร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 415 นางจันทนา  กาญจนาภา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 416 นางเบญจมาศ  ชุมเดช เทศบาลนครสมุทรปราการ 
 417 นางพเยาวนิตย  โรจนนุกูลวณิช สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 418 นางมาลี  อาสาเสนีย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 419 นางวราพร  รสมนตรี สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 420 นายศักดิ์  ศศิกุลกมล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 421 นางสาวสุธัมมา  เพ็ชรเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 422 นายอรรถวุฒิ  ตรากิจธรกุล สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
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 สมุทรสงคราม 
 423 นายเกรียงไกร  พึ่งสังวาลย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
 สมุทรสาคร 
 424 นางสาวทองคํา  ภูแซมแสง สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 425 นางสาวนัฐภิรินทร  พิพัฒนภานุวิทยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 426 นายเสนีย  เชยชุม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 
 427 นางเสาวลักษณ  พยุง สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 428 นางสาวอัญชลี  น่ิมสอาด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 
 สระแกว 
 429 นางสาวฐิติพร  ภูมณ ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 
 430 นายพิทักษ  เกิดคง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 
 431 นางระพีพรรณ  ทินโชคชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 
432 นางศรีพิน  สงวนวงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 
 
 สระบุรี 
 433 นายธนิต  มูลสภา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 
 434 นายสมบัติ  เนตรสวาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 
 435 นางสมพร  ข้ึนทันตา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 
 436 นายสฤษฏิ์  จิตนอก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 
 สิงหบุร ี
 437 นายสุวรรณชัย  ทองคํา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี 
 438 นายอุดม  จําปาสัก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี 
 สุโขทัย 
 439 นางสาวพัธนา  จิตรลัดดา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 
 440 นายสมจิต  คงรักษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 
 441 นางสมพิษณุ  ขอบเขต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 
 442 นายสุทธิชัย  เข็มคง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 
 443 นางแสงอรุญต  รอดสถิตย สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
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 สุพรรณบุร ี
 444 นางชญานี  ภัทรวารินทร สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 445 นายธํารงค  มาลาวงษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 446 นางลํายอง  บุญมาดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 447 นายวิรัช  สุเมธาพันธุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 448 นางศุภางค  พิมพชัย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 449 นายอดิศักดิ์  สามงามแสน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 450 นางอุบลรัตน  กรุดมณี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 สุราษฎรธานี 
 451 นายเชือบ  จิตสามารถ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 452 นายประดิษฐ  สวัสด ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 
 453 นางรัตนา  พัฒนสิงห สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 
 454 นายสํารวย  ภักด ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 
 455 นางสุภาวดี  ชุมวรฐายี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 สุรินทร 
 456 นางกาญจนา  กองจันทึก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 2 
 457 นายเกษม  สันทอง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 
 458 วาที่ ร.ต.เจษฎาภรณ  พรหนองแสน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 
 459 นางทองใบ  สหุนัน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 2 
 460 นางประไพ  รวยสูงเนิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 
 461 นางพรผกา  จันทรวัต เทศบาลเมืองสุรินทร 
 462 นายไพจิตร  มวงศรี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 
 463 นางรัตนา  ชิดชอบ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 
 464 นางสาววสุภัทร  ดีระเมียด สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 465 นางศรีไสย  จารัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 
 466 นายสมุทร  เครือเนียม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 
 467 นายสุริยา  สายยศ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 2 
 468 นางอุไรวรรณ  ชาญวิทยากร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 
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 หนองคาย 
 469 นางนิลุบล  ลิ้มมณ ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 
 470 นายพัลลภ  ปูวัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 
 471 นางสาวสุคนธ  เอกอ ุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 472 นางสุรีพร  มุงงาม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 
 473 นางสาวหงสสุนีย  เอื้อรัตนรักษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 
 หนองบัวลําภ ู
 474 นางสาวธัชกร  อาจนนทลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 
 475 นางสุวรรณา  พันธุระ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 
 อางทอง 
 476 นายธวัช  ศรีสวาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอางทอง 
 477 นายพีระพล  พูลทวี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 478 นางสุยานันท  ปนตระกูล เทศบาลเมืองอางทอง 
 อํานาจเจริญ 
 479 วาที่ ร.ต.กมล  สาดศร ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ 
 480 นายคําปน  พรหมทา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ 
 481 นายอมรศักดิ์  พลหาญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ 
 อุดรธานี 
 482 นายนิคม  ผิวนวล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 
 483 นายบุญเลิศ  ศิริโยธา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 484 นายประภาส  จันทรเอิบ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 485 นางสาวพเยาว  จันทรมงคล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 486 นายพินิจ  จําปาหอม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 
 487 นางพิศภรณ  ไพเราะ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 488 นายเรภพ  เชาวนิตย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 489 นางลําไพ  โพธิจักร องคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี 
 490 นางวรางคณา  ทรัพยเจริญพันธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 
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 491 นางสาววิไลลักษณ  บุญประเสริฐ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 492 นางเสาวคนธ  เชื้อจารยชิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 493 นางสาวอรุณณี  สายเสมา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 494 นางสาวอุษณีษ  ธีระพัชรรังษี สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 อุตรดิตถ 
 495 นางกําไร  กรแกว สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
 496 นางดารารัตน  กลราช สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 497 นางนงนุช  ชัยเนตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
 498 นางบุญยืน  เจริญลาภ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 499 นางประกิม  แปงการิยา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 
 500 นางสุรางค  สุขศิริ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
 อุทัยธาน ี
 501 นายกําพล  อูด ี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี  เขต 2 
 502 นายธรรมฤทธิ์  มากมิ่ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี  เขต 2 
 503 นางสาววรรณา  อุทัยคุปต สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 อุบลราชธาน ี
 504 นายกรศิริ  มิ่งไชย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 505 นายขวัญเรือน  แสบงบาล สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 506 นางทิพพาภรณ  ไชยพัฒน สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 507 นางประนอม  พิมพกรรณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
 508 นายปริวัตร  บุญแก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
 509 นายพีรวัฒน  พิมพสอน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 510 นายมโนพร  ศรีทา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 
 511 นางวนิพร  ศิลปศาสตร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
 512 นายวิชัย  ภารการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
 513 นายศักดา  สกนธวัฒน สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
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