
ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 

1 นายธีร์ชนินทร์ แจ่มจำรัส สพม. เขต 6 

2 ว่าท่ีร้อยเอกอรรถพล ห้วยกรุด  สพป.สมุทรสาคร 

3 นางพินิจ แสงอรุณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

4 นางสาวนลิน  เล็กมาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

5 นายพิชิต ขำดี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

6 นายปัณณธร ละม้าย สพป.ภูเก็ต 

7 นายลาภวัต บุญธรรม สพป.นราธิวาส เขต 2 

8 นายเทพพงษ์ ธวัชบัณฑิต สพม. เขต 41 

9 นางสาวสุพิชญา พันธุ์ฉนวน สพม. เขต 5 

10 นางศิริพร พวงมาลี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

11 นางสาวนันทวัน เหิดขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 4 

12 นางสาวอรุณรัตน์ เหลืองปัญญากุล สพป.ชลบุรี เขต 2 

13 นายอมร สุดแสวง สพม. เขต 18 

14 นางสาวมลทิรา รัตนบุรี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 

15 นายชัยศักดิ ์ต้ังนิติพิฐจักร สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

16 นางสาวฮุสนา เงินเจริญ สพป.ระยอง เขต 2 

17 นางสาวมักราวรรณ์ บุญธรรม สพป.สุรินทร์ เขต 3 

18 นายนิอับดุลรอมัน มุหะ สพป.นราธิวาส เขต 1 

19 นายพิรม บุญญคง สพป.สงขลา เขต 2 

20 นายอครัญญ บากา สพป.ยะลา เขต 1 

21 นางสาวศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์ สพม. เขต 17 

22 นายษณกร เสนาะเสียง สพป.ระนอง 

23 นายสุภัทรชัย กระสินหอม สพป.สระบุรี เขต 2 

24 นางสาวทอฝัน เมธีปฏิภาน สพม. เขต 3 
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25 นางสายชล จ่ันทองคำ สพป.ปทุมธานี เขต 2 

26 นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ สพป.อุทัยธานี เขต 2 

27 นายเสกสิทธิ์ ปอแก้ว สพป.อำนาจเจริญ 

28 นางสาวพรรณพร ศรลัมพ์ สพป.พิจิตร เขต 1 

29 นายณณฐกร พิริยาภรณ์ สพป.ตรัง เขต 1 

30 นางสาวปรีดา จำนงจิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

31 นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ สพม. เขต 4 

32 นายลอย เต่าทอง สพป.จันทบุรี เขต 2 

33 นายสมพงษ์ นันทโย สพป.สงขลา เขต 3 

34 นายธวัชชัย ใจห้าว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

35 นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา สพป.สมุทรปราการ เขต 2 

36 นางสาวประชุมพร ปานเพชร สพป.ลพบุรี เขต 1 

37 นายอุทัย ชังช่ัว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 

38 นายวุฒิภัทร ไพศาล สพป.ยะลา เขต 3 

39 นายพรรษพล ดีดพิณ สพป.สิงห์บุรี 

40 นางสุนันทา พุทธวรรณะ สพป.นครราชสีมา เขต 1 

41 นายชาญชัย เสาร์แก้ว สพป.ตรัง เขต 2 

42 นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

43 นางมนภัสสร์ มากจันทร์ สพป.พัทลุง เขต 1 

44 นายนิกร ขวัญเมือง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

45 นางสาวจินตนา สุขสมแดน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

46 นายณัฐนันท์ บำรุงตา สพม. เขต 15 

47 นางสาวศิริจันทร์ ศรีนวลนัด สพป.สมุทรสงคราม 

48 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค สพป.สตูล 
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49 นายสุเทพ  โตสุวรรณ สพม.เขต 10 

50 นายกีรติ ชาดาเม็ก สพม. เขต 10 

51 นายมาก อ่อนผาง สพป.อุทัยธานี เขต 1 

52 นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห ์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 

53 นางจิตรา ซุ่นซิ่ม สพม. เขต 16 

54 นางสาวโสภา สุวรรณธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

55 นางสาวอรวรรณ พิมพ์พระธรรม สพป.สระแก้ว เขต 1 

56 นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

57 นางหัทยาพร สุภาสูรย์ สพป.นนทบุรี เขต 1 

58 นายมูฮำมัด ประจัน สพป.ปัตตานี เขต 1 

59 นายแวมะยูโซะ แวสะแลแม สพป.ปัตตานี เขต 3 

60 นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

61 นายไตรรงค์ สาดแว สพม.เขต 12 

62 นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ สพป.สระแก้ว เขต 2 

63 นางชุติกาญจน์ มัดถาปะโท สพป.ตราด 

64 นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ สพป.เพชรบุรี เขต 1 

65 นายอภิรักษ์  อำนวยพูนสุข สพป.นราธิวาส เขต 3 

66 นางสาวจอมขวัญ  สมบูรณ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

67 นางคุณัญญา ใสสุก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

68 นางณัฐชา สหวิศืษฐ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

69 นายสมพร ชัยบัว สพม.เขต13 

70 นางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตร สพป.เลย เขต 2 

71 นางสาวภัคนัย ชุ่มชะนะ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

72 นางสาวรุ่งพิรุณ เสลากลาง สพป.ปทุมธานี เขต 1 
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73 นายวัชรพัฐ มะธิตะโน สพม.เขต 42 

74 นายกิตติศักดิ ์แป้นงาม สพป.นครนายก 

75 นายฮัมดาน อ่อนหวาน สพป.ยะลา เขต 2 

76 นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 

77 นายกิตติพงษ์ พลภักดี สพป.พังงา 

78 นายพิจารณ์ ดิษฐประชา สพป.นครปฐม เขต 2 

79 นายมารุต เหล่าแก้วก่อง สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

80 นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ สพม. เขต 2 

81 นายเอกลักษณ์ พุดเหียง สพป.เพชรบุรี เขต 2 

82 นายพรณรงค์ ทรัพย์คง สพป.จันทบุรี เขต 1 

83 นายแสนยากร สายสิน สพม. เขต 31 

84 นายกฤษณ์ จันทมาส สพป.พิจิตร เขต 2 

85 นางสาวจิรภา ศรีนวล สพม. เขต 8 

86 นายคณิต ขลิรัมย์ สพม. เขต 17 

87 นายวีรกิตต์ิ ดิษฎาวีระวัฒน ์ สพม. เขต 9 

88 นายสันติชัย เกษมสุข สพป.อ่างทอง 

89 นายชินดนัย รักษาแดน สพป.สระบุรี เขต 1 

90 นางสาววราภรณ์ เต็มราม สพม. เขต 14 

91 นายณัฐกิตต์ิ ปานถาวร สพป.ปัตตานี เขต 2 

92 นางสาวสุภัค แซ่เฮ้ง สพป.ราชบุรี เขต 2 

93 นายวนาฤทธิ์ ผ่องฤกษ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

94 นายกิตติศักดิ ์แป้นงาม สพป.นครนายก 

95 นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล สพป.ชุมพร เขต 2 

96 นายทรงศิลป์ อามาตย์เสนา สพป.นครราชสีมา เขต 6 
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97 นายสมมาตร เพียรชนะ สพป.ลพบุรี เขต 2 

98 นางสุพัตรา สิงหเสม สพป.พัทลุง เขต 2 

99 นางสุจินต์ ภิญญานิล สพม. เขต 11 

100 นายผดุงศักดิ ์วิศิษฏ์วุฒิกุล สพป.นนทบุรี เขต 2 

101 นายบรรฑูรณ์  สิงห์ดี สพป.ชัยนาท  

102 นางยุวดี เส็งผล สพป.ลพบุรี เขต 2 

103 ว่าท่ีร้อยตรีพรชัย ช่วยเอียด สพป.กระบี่ 

104 นายธีวรา มากสาขา  สพป.ชุมพร เขต 1 
 


