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รายฃี่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูชำนาญการพิเศษ)
รุ่นท่ี 36 วันท่ี 8 - 1 1  กรกฎาคม 2563

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน กลุ่มสาระ เขตพื้นที่

1 นางยุพดี ดวงคำ กศน.อำเภอสันทราย การงานอาชีพ กศน.จังหวัดเขียงใหม่
2 นางสาวเสรี คงเนียม กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ภาษาไทย กศน.จังหวัดสุโขทัย
3 นางประคอง หาไชย กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี การดำเนินชีวิต กศน.จังหวัดอุดรธานี
4 นายมนูญ แสนสิงห์ บ้านหนองเค็ด วิทยาศาสตร์ กาญจนบุรี เขต 4
5 นางพนมพร นามกุล โคกงามวิทยาคาร วิทยาศาสตร์ ขอนแก่น เขต 1
6 นางสาวสมร ผดุงโชค บ้านยางหวาย วิทยาศาสตร์ ชัยภูมิ เขต 1
7 นางสาวอัญชลี ชัยนนถี บ้านดอยช้าง คณิตศาสตร์ เขียงราย เขต 2
8 นางสุพิฃญา เพลัย ทานตะวันวิทยา วิทยาศาสตร์ เขียงราย เขต 2
9 นายประเซษฐ คำปีงชัย วัดสวนดอก ศิลปะ เขียงใหม่ เขต 1
10 นางรอยพิมพ์ กาพย์ไชย อนุบาลเขียงใหม่ วิทยาศาสตร์ เขียงใหม่ เขต 1
11 นางสาวรุ่งทิวา แก้วโม่ง บ้านป่าเหมือด คณิตศาสตร์ เขียงใหม่ เขต 2
12 นางสาวสุพรรนิการ์ เขียวออน บ้านบวกหมื้อ ภาษาไทย เขียงใหม ่ เขต 2
13 นางสาวอรพัชขา เปอะโพ บ้านบ่อแก้ว ภาษาต่างประเทศ เขียงใหม ่ เขต 2
14 นางพลอยปภัส คำภีระ บ้านแม่สา คณิตศาสตร์ เขียงใหม่ เขต 2
15 นางเนตรนภา บุญยัง วัดท่าข้าม สุขศึกษาและพลศึกษา เขียงใหม่ เขต 2
16 นางสาวเสาวนีย์ งามหมู่ ชุมชนวัดช่อแล ภาษาต่างประเทศ เขียงใหม ่ เขต 2
17 นายกิติพงษ์ คำฟู บ้านต้นผ้ึง คณิตศาสตร์ ตาก เขต 2
18 นายธัชพงศ์ มีแก้ว วัดพะเนียงแตก ปฐมวัย นครปฐม เขต 1
19 นางปนัดดา นิลศรี อนุบาลนครราชสีมา คณิตศาสตร์ นครราขสีมา เขต 1
20 นางอำไพ สารมะโน บ้านชุมม่วง ศิลปะ นครสวรรค์ เขต 2
21 นางฐิติพร สิทธิภารัตน์ บ้านนํ้างาว ภาษาต่างประเทศ น่าน เขต 1
22 นางสาวนภัค สมศักดี้ บ้านผาสิงห์ วิทยาศาสตร์ น่าน เขต 1
23 นางสาวจิราพรรณ กันทะ บ้านหนองรังมิตรภาพท่ี 107 ภาษาต่างประเทศ น่าน เขต 1
24 นางกฤตพร คำรังษี สกาดพัฒนา ภาษาต่างประเทศ น่าน เขต 2
25 นางวศินี ขอดเตชะ เฟ้ยงหลวง 7 ใบชุลกระหม่อมหอุ่!งอุบลวัตนบสขวัญญา งํเวัวัต)บาหรรณวต็ ภาษาต่างประเทศ น่าน เขต 2
26 นางสาวจันทร์สาย เวียงคำ ไทยรัฐวิทยา109(บ้านร่องสัาน) สังคมศึกษา พะเยา เขต 2 ^ ^



ลำดับ ขื่อ-สกุล โรงเรียน กลุ่มสาระ เขตพื้นที่

นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ วัดวังตะขบ ภาษาไทย พิจิตร เขต 1
28 นางวนธินี อินทะเกิด วัดธรรมเกษตราเคราะห์ คณิตศาสตร์ พิษณุโลก เขต 1

29 นางสุวรรพา ยอดประชา บ่อวิทยาบางระกำ วิทยาศาสตร์ พิษณุโลก เขต 1
30 นางปราณี ธูปหอม บ้านสะเดาพงมิตรภาพท่ี 229 ภาษาไทย เพชรบูรณ์ เขต 2
31 นายสมควร ป่นชาว บ้านหนองแม่นา การงานอาชีพ เพชรบูรณ์ เขต 2
32 นายสุชาติ เวียงขัย ชุมชนบ้านแม่ปีาก การงานอาชีพ แพร่ เขต 2

33 ส.อ.เฉลิมพล หนูหลง กีฬาจังหวัดตรัง สุขศึกษาและพลศึกษา ม.การกีฬาแห่งชาติ
34 สิบเอกเสกสันต์ ชุ่มอภัย กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สุขศึกษาและพลศึกษา ม.การกีฬาแห่งชาติ

35 นางจามรี ปีญถา ชุมชนบ้านหมอกจำแป วิทยาศาสตร์ แม่ฮ่องสอน เขต 1
36 นายนาท ไกวัลส่องรัศมี บ้านห้วยห้า วิทยาศาสตร์ แม่ฮ่องสอน เขต 2
37 นางสาวพรรณรมณ ภิระ แม่มอกวิทยา วิทยาศาสตร์ ลำปาง เขต 2

38 นางสาวจันจิรา มะโนเพ็ญ อนุบาลลำพูน สังคมศึกษา ลำพูน เขต 1

39 นายขันขัย กรวดงาม บ้านโนนสวรรค์ คณิตศาสตร์ เลย เขต 2
40 นางศีระดา หินสูงเนิน บ้านกกซ้อ คณิตศาสตร์ เลย เขต 2
41 นางจตุพร จงภักดี บ้านชอนแก่นโนนสวรรค์ คณิตศาสตร์ เลย เขต 2
42 นางฟ้าสุดา ระหงษ์ บ้านตาล ภาษาต่างประเทศ สกลนคร เขต 2
43 นางรัตน์ดา สุขเหลือ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ภาษาต่างประเทศ สพม. เขต 17
44 นายสุวรรณ พิมลภาพ ฃลุงรัชดาภิเษก ศิลปะ สพม. เขต 17
45 นางเยี่ยมลักษณ์ เอี่ยมคิริ วทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราขวทยาลัย เลย ภาษาไทย สพม. เขต 19
46 นางนํ้าผึ้ง สุพรมอินทร์ วทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราซวิทยาลัย เลย วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 19
47 นางสาวจิรายุ สุราสา กัลยาณวัตร สังคมศึกษา สพม. เขต 25
48 นางจันทร์เพ็ญ วังคะฮาต ม่วงสามลิบอัมพวันวิทยา วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 29
49 นางยุวธิดา พัดปุย ไทรน้อย วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 3
50 นางสาวณัฏฐ์ธัญศา คิมรัมย์ ตูมใหญ่วิทยา ภาษาต่างประเทศ สพม. เขต 32
51 นางนันทิตา โอธินทรยุทธ นาบัววิทยา การงานอาชีพ สพม. เขต 33
52 นายเฉลิม มหานาม กาบเชิงวิทยา ศิลปะ สพม. เขต 33
53 นางสาวจารุวรรณ คันธวงศ์ สันปาตองวิทยาคม สุขศึกษาและพลศึกษา สพม. เขต 34
54 ว่าที่ ร.ต.สง่า จุราเพชร เสริมงามวิทยาคม คณิตศาสตร์ สพม. เขต 35
55 นายบรรเจิด สระปีญญา ลำปางกัลยาณี คณิตศาสตร์ สพม. เขต 35 ,



ลำดับ ชีอ- สกุล โรงเรียน กลุ่มสาระ เขตพื้นที่

56 นางสุดเฉลียว ไทยกรรณ์ เสริมงามวิทยาคม คณิตศาสตร์ สพม. เขต 35
57 นางนฤมล สกุลไทย กิ่วลมวิทยา ภาษาไทย สพม. เขต 35
58 นายวิทยา วรรณมะกอก จักรคำคณาทร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สพม. เขต 35
59 นางสาววรัญญา เบ็เงปิง ธีรกานต์บ้านโอ่ง วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 35
60 นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม ธีรกานต์บ้านโอ่ง วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 35
61 นายสัจจา สัจจะเดช ไหล่หินวิทยา การงานอาชีพ สพม. เขต 35
62 นางวรัฐทยา ฝืนลีบ ลำปางกัลยาณี คณิตศาสตร์ สพม. เขต 35
63 นางพิซาพัซร์ กาฬภักดี จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณิตศาสตร์ สพม. เขต 35
64 นางสาวดวงจันทร์ บานทรงกิจ เตรียมอุดมฯ เขลางศ์นคร ภาษาต่างประเทศ สพม. เขต 35
65 นางสาวสุภาพร เนิงปีง ธีรกานท์บ้านโอ่ง วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 35
66 นายพงษ์สิทธึ๋ นันทญา แม่จันวิทยาคม การงานอาชีพ สพม. เขต 36
67 นางวิมล กาบแก้ว ปล้องวิทยาคม ภาษาต่างประเทศ สพม. เขต 36

68 นางสาวประทุม บัวแก้ว นาหมื่นพิทยาคม ภาษาต่างประเทศ สพม. เขต 37
69 นางสาว'จุรีย์'พร ซุ่มวงศ์ สาธุกิจประซาสรรค์ คณิตศาสตร์ สพม. เขต 37
70 นางบุญยดา สุยะหมุด ท่าวังผาพิทยาคม วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 37
71 นางวิโยภา ไชยมงคล สตรีศรีน่าน คณิตศาสตร์ สพม. เขต 37
72 นางรัตนาภรณ์ ขันทะยศ นาหมื่นพิทยาคม คณิตศาสตร์ สพม. เขต 37
73 นางสุรางศ์รัตน์ เวติ'วัฒนา เมืองลีประขาสามัคคี วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 37
74 นายสุพนธ์ สุยะหมุด ท่าวังผาพิทยาคม วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 37
75 นางพรณภา ต้าวใจ ท่าวังผาพิทยาคม คณิตศาสตร์ สพม. เขต 37
76 นายกฤตภพ ไชยมงคล สตรีศรีน่าน คณิตศาสตร์ สพม. เขต 37
77 นายณัฏฐนันท์ ทาชาติ หนองไผ่ สุขศึกษาและพลศึกษา สพม. เขต 40
78 นางสาวจุฑารัตน์ พิลึก วังหินวิทยาคม คณิตศาสตร์ สพม. เขต 42
79 นายสุรพล วงษ์ธัญการ หนองเต่าวิทยา คณิตศาสตร์ สพม. เขต 42
80 นางกัญญาภัทร คำภิภาค กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 9
81 นางสาวกัญญานิมิตร มะกรูดอินทร์ สรวงสุทธาวิทยา วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 9
82 นางสาวกมลวรรณ บุญมาก อุบลรัตนราซกัญญาราซวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 9
83 นางสาวสุธาสินิ เพชรกระจ่าง วัดดอนมะโนรา ภาษาไทย สมุทรสงคราม
84 นายธานินทร์ ทองคง บ้านลานเอื้อง สุขศึกษาและพลศึกษา สุโขทัย เขต 1, ^



ลำดับ ซ่ือ-•สกุล โรงเรียน กลุ่มสาระ เขตพื้นที่

85 นายภาคภูม ดวงษํ เมองสุพรรณบุร สุขศกษาและพลศกษา สุพรรณบุร เขต 1
86 นางสาวลำไพร แวงคำ ศพด.บ้านกวด-โคกสว่าง ปฐมวัย อบต.นาข่า
87 นางซลณชนก ถิรสุทธินันท์ ศ.พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาระยะ ปฐมวัย อบต.วังทอง
88 นางสาววิญาณี พลเยี่ยม บ้านเลา ภาษาต่างประเทศ อุดรธานี เขต 1
89 นางเปรมปรี เกษหอม อนุบาลอุดรธานี การศึกษาปฐมวัย อุดรธานี เขต 1
90 นางอรทัย สุภาษร เสาวนิต การงานอาชีพ อุบลราชธานี



รายขื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกษา (ครูเชี่ยวชาญ)
รุ่นท่ี 36 วันท่ี 8 - 12 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ขีอ-สกุล โรงฝ็ยน กลุ่มลาระ เขตพื้นที่

1 นางสาวนงค์ลักษณ์ สุขสม บ้านใหม่สามัคคี สุขศึกษาและพลศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
2 นางปิยะรัตน์ ทวี วัดนาพร้าว วิทยาศาสตร์ ชลบุรี เขต 3
3 นางสาวนันทพร บุญวาส วัดพรหมวิหาร คณิตศาสตร์ ขัยนาท
4 นายภาณุวิซญ์ เตชะบูรณ์ แม่หลวงอุปถัมภ์ไชยคีรี สังคมศึกษา เชียงราย เขต 4
5 นายสวัสดึ๋ ขัยวงศ์ บ้านห้วยส้มปอย ภาษาไทย เชียงใหม่ เขต 6
6 นายภูวไนย สุนา บ้านนาเข วิทยาศาสตร์ นครพนม เขต 2
7 นางสาวเยาวเรศ เอี่ยมใย บ้านคลองสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์ นครสวรรค์ เขต 2
8 นางสาวจิราวรรณ เทพสุคนธ์ ราชานุบาล วิทยาศาสตร์ น่าน เขต 1
9 นางสุภาวดี จำชาติ อนุบาลนาโพธ๋ึ คณิตศาสตร์ บุรีรัมย์ เขต 4
10 นางสาวภัสราวรรณ สีทอง วัดเชิงหวาย ภาษาไทย พิษณุโลก เขต 3
11 นางสาวศรีเพ็ญ ตันอุตม์ บ้านน้ําจำ ปฐมวัย ลำปาง เขต 3
12 นางกชพรรณ คงถาวร บ้านนํ้ากระจาย ปฐมวัย สงขลา เขต 1
13 นางนัชรีนทรีดา แอเดียว บ้านม่วง ภาษาต่างประเทศ สงขลา เขต 3
14 นางนัตตรีเชีย เต๊ะหมาน บ้านปริกใต้ ภาษาต่างประเทศ สงขลา เขต 3
15 นางธารรริน ไพโรจน์ ปากจั่นวิทยา การงานอาชีพ สพม. เขต 14
16 นางพรพิมล คำนวณศิลป๋ สตรีระนอง ภาษาไทย สพม. เขต 14
17 นางตรัยรัตน์ เนมียะวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คณิตศาสตร์ สพม. เขต 20
18 นายจำเนียร โพสาวัง โสกกามวิทยา สังคมศึกษา สพม. เขต 21
19 นายปิญญา มาดี ชุขันธ์ วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 28
20 นางวาสนาไทย วิเศษสัตย์ รมย์บุรีพิทยาคมรัขมังคลาภิเษก วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 32
21 นางสุรีรัตน์ จุ้ยกระยาง พญารามวิทยา วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 33
22 นางมลิวรรณ ซูคดี แม่แจ่ม ภาษาต่างประเทศ สพม. เขต 35
23 นางณัซซา เตจะโสด จักรคำคณาทร วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 35
24 นางตรีนุช สมแก้ว ชุนตาลวิทยาคม ภาษาต่างประเทศ สพม. เขต 36
25 นางสุวัฒนี บุญแผ่ผล ฃาณุวิทยา ภาษาไทย สพม. เขต 41
26 นางสาวชยาภา พุ่มสมปัติ นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 42



ลำดับ ซื่อ-สกุล โรงเรียน กลุ่มสาระ เขตพื้นที่

27 นางสาวสุภาพร ไผโพธ๋ึ บ้านนํ้าซับเจริญ วิทยาศาสตร์ สระแก้ว เขต 1
28 นายสายใจ ต่าดู ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ภาษาต่างประเทศ สำนักบริหารงานการสืกษ'าพิ1ศษ



รายซื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ผู้ออำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) รุ่นท่ี 36 วันท่ี 8 - 1 1  กรกฎาคม 2563

ลำดับ ซื่อ-สกุล โรงเรียน ป้? -1 เซตพินทิ

1 นางสาวรินรดา ภูโต กศน.อำเภอห้วยกระเจา กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
2 นายวัลภัทร เขียวดี กศน.อำเภอป่าแดด กศน.จังหวัดเขียงราย
3 นางพิขญณ์ภัทร ศรีประสิทธึ๋ กศน.อำเภอเวียงเขียงรุ้ง กศน.จังหวัดเขียงราย
4 นายพัณณ์เดขน์ วิเชียรสกุลนา กศน.อำเภอเทพารักษ์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา
5 นางศิริพร สุดเล็ก กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว กศน.จังหวัดนครสวรรค์
6 นายกิตติพงศ์ กาลัง กศน.อำเภอเมืองน่าน กศน.จังหวัดน่าน
7 นางพรสวรรค์ กันตง กศน.อำเภอชาติตระการ กศน.จังหวัดพิษณุโลก
8 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย กศน.อำเภอลอง กศน.จังหวัดแพร่
9 นางสาวจุฑาทิพย์ มหานาม กศน.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม
10 นางพรทิพย์ ทวิงาม กศน.อำเภออรัญประเทศ กศน.จังหวัดสระแก้ว
11 นางอารีย์ ลิ้มวัฒนกิตติ กศน.อำเภอวังนํ้าเย็น กศน.จังหวัดสระแก้ว
12 นางพวงเพฃร ซมมี กศน.อำเภอทุ่งฝน กศน.จังหวัดอุดรธานี
13 นายนันทวัฒน์ ภูดอกไม้ กศน.อำเภอกุดจับ กศน.จังหวัดอุดรธานี
14 นายธนากร ดอนแก้ว บ้านจะคือ เขียงราย เขต 1
15 นายรขวิศว์ บุญธรรม บ้านผาลั้ง เขียงราย เขต 1
16 นายอดิสร อินสาร บ้านกกน้อยวิทยา เขียงราย เขต 1
17 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน บ้านป่าซางเหนือ เขียงราย เขต 1
18 นางถนอมศรี มหาชัย บ้านต้นง้าว เขียงราย เขต 2
19 นางอุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์ บ้านแสนเจริญ เขียงราย เขต 2
20 นายเกียรติศักดี้ อุตขี บ้านห้วยกล้า เขียงราย เขต 2
21 นายมานิตย์ แก้วกันธะ ริมวัง 2 เขียงราย เขต 2
22 นายรักษ์ชัย ฉัตรเงิน บ้านผาแดงหลวง เขียงราย เขต 2
23 นายวีระศักดี้ น้อยหมอ บ้านผาป่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) เขียงราย เขต 2
24 ว่าที่ ร.ต.วุฒินัย ประซานุเคราะห์ บ้านแม่ผง เขียงราย เขต 2
25 นางสาวอรทัย คิริลักษณ์ บ้านหนองแหย่ง เขียงราย เขต 3
26 นายเกียรติยศ ยะมา บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) เขียงราย เขต 3 ---------------------------------^



ลำดับ ซื่อ-สกุล โรงเรียน เขตพื้นที่

27 นายโกวิท โกเสนตอ บ้านแม่เต์อ เชียงราย เขต 3
28 นายบัญญัติ ยานะ พญาไพรไตรมิตร เชียงราย เขต 3
29 นายเกรียงศักดึ๋ ยุทโท ผ่านศึกสงเคราะห์! เชียงราย เขต 3
30 นายอติศักดึ๋ จันกิติ บ้านกระแส เชียงราย เขต 4
31 นายโกวิท วงศ์วุฒิ บ้านหนองบัว เชียงราย เขต 4
32 นายนครินทร์ จันต๊ะคาด บ้าน'ง้ิวใหม่ เชียงราย เขต 4
33 นายคิวกรณ์ คำปา บ้านผาแล เชียงราย เขต 4
34 นางผกาพรรณ์ วงศ์จา บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) เชียงราย เขต 4
35 นายอภิชัย สมบัติใหม่ บ้านใหม่สุขสันต์ เชียงราย เขต 4
36 นางทัศนาวรรณ์ คำตี้อ บ้านดอนมหาวัน เชียงราย เขต 4
37 นายศุภเดช ไปรเวทย์ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย เชียงราย เขต 4
38 นายปรัชญา กานิล ออนใต้วิทยา เชียงใหม่ เขต 1
39 นายอินทร ซมข่ืน บ้านปางแดง เขียงใหม่ เขต 1
40 นายอินสม สารินจา บ้านบ่อแก้ว เชียงใหม่ เขต 2
41 นายพิศุทธิ้ คำดอน บ้านแม่ไคร้ เชียงใหม่ เขต 2
42 ว่าที่ ร.ต.บวร จันทร์ธีระโรจน์ บ้านปางห้วยตาด เชียงใหม่ เขต 2
43 นายชัซวาลย์ กันนางศ์ บ้านปางไม้แดง เชียงใหม่ เขต 2
44 นายอานนท์ อุปนันต์ บ้านผาหมอน เชียงใหม่ เขต 2
45 นางสาววรรณธยา ชันจันทร์ วัดปางมะกล้วย เชียงใหม่ เขต 2
46 นายกฤษฎา ชินะใจ บ้านแม่เลา เชียงใหม่ เขต 2
47 นายวิทยา ศรีสุนทร วัดท่าข้าม เชียงใหม่ เขต 2
48 นายสุรัติ เรืองฤทธี้ บ้านหัวฝาย เชียงใหม่ เขต 2
49 นายจักราวุธ ศรีงาม บ้านนากู่ เชียงใหม่ เขต 2
50 นายพงศ์พันธ์ เชียวตา บ้านสันศรี เชียงใหม่ เขต 2
51 นายนพรัตน์ เอกจิตร บ้านแม่แมม เชียงใหม่ เขต 2
52 นายฝนเพชร ธงทาสี บ้านแจ่มหลวง เชียงใหม่ เขต 6
53 นางสงกรานต์ คิริชู วัดโป่งสวรรค์ นครสวรรค์ เขต 1
54 นายอภิรัตน์ เชียงหนุ้น พนาสวรรค์ น่าน เขต 2
55 นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล บ้านแม่จว้า พะเยา เขต 1



ลำดับ ขื่อ-สกุล โรงเรียน เขตพื้นที่

56 นายอุดม อรหันต์ บ้านทุ่งป่าข่า พะเยา เขต 1
57 นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์ เจริญใจ พะเยา เขต 1
58 นางสุภาพร คำแก่น บ้านทุ่งหลวง พะเยา เขต 1
59 นายเพิ่มทูล เตซะแก้ว บ้านเนินสมบูรณ์ พะเยา เขต 1
60 นายศรศักดี้ บัวผัด บ้านร้องเขียงแรง พะเยา เขต 2
61 นายพรศักดึ๋ บุญยัง บ้านศวนแหวง พัทลุง เขต 2
62 นางสุพรรณี บุญไทยใหญ่ บ้านห้วยโป่ง แม่ฮ่องสอน เขต 1
63 นายศกรานต์พงษ์ ถ่ินคำ บ้านแม่ลามา แม่ฮ่องสอน เขต 2
64 นายสุทธิพงษ์ เจริญกุล บ้านหัวลา แม่ฮ่องสอน เขต 2
65 นายอรรถชาติ หินแปง ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง แม่ฮ่องสอน เขต 2
66 นายพนม คำอ้าย บ้านห้วยหมากหนุน แม่ฮ่องสอน เขต 2
67 นายสุวิทย์ บุญเหลือล้น บ้านทะโลงเหนือ แม่ฮ่องสอน เขต 2
68 นายกำพล รักสีขาว บ้านห้วยแม่โถ แม่ฮ่องสอน เขต 2
69 นายธุวพัส คำลือ บ้านอุมโละเหนือ แม่ฮ่องสอน เขต 2
70 นายฉัตรมงคล รัตนป้ญญา บ้านแม่เนือง ลำปาง เขต 1
71 นายเจนภพ ยศบุญเรือง นาบ้านไร่วิทยา ลำปาง เขต 2
72 นายนพปฎล จิราทูล วัดนาแก้ว ลำปาง เขต 2
73 นางจอมขวัญ หมื่นแก้วโอวาท แม่เขียงรายวิทยา ลำปาง เขต 2
74 นายจักรพงษ์ คงนุ่น บ้านเหล่า ลำปาง เขต 2
75 นายฉัตรขัย เหล็กตว บ้านศาลาแม่ทา ลำพูน เขต 1
76 นายณฐนน สมเจริญ วัดสันทราย ลำพูน เขต 1
77 นายฐนกร ดวงเนตร บ้านปงแม่ลอบ ลำพูน เขต 1
78 นางสาวจิราพร ศรีจันตา บ้านล้องหนองหอย ลำพูน เขต 1
79 ว่าที่ ร.ต.หัสนัยน์ สายคำ บ้านกองงาม ลำพูน เขต 1
80 นายทรงพล เตจ๊ะ บ้านป่าคา ลำพูน เขต 2
81 นางสุดาพร พรมมิ บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว ลำพูน เขต 2
82 นายสนุก แปงขัย บ้านห้วยไร่ ลำพูน เขต 2
83 นางสุพัตรา วรรณมะกอก วัดบ้านเวียงหนองล่อง ลำพูน เขต 2
84 นางวรรษมน หน่อแก้ว บ้านแม่ปีนเดง ลำพูน เขต 2



ลำดับ
^ ร *

โรงเรียน เขตพื้นที่

85 นายมานพ สมบูรณ์ บ้านห้วยหญ้าไซ ลำพูน เขต 2
86 นายสุรินทร์ แก้วบุตรดี บ้านโนนสวรรค์ เลย เขต 2
87 นางสาวมัลลิกา มโนซมภู ราซประขานุเคราะห์26 ส.การศึกษาพิเศษ
88 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง พรหมาบุสรณ์ สพม. เขต 10
89 นางสาวกัญญาณี ขวาเขียว เขียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36
90 นางสาวกัณซลิฏา จันทีนอก แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36
91 นางสาวลิตณัซซ์ โพซิ1ขำ บ้านสุเม่น สุโขทัย เขต 2
92 นายธราดล ทันตาหะ บ้านโนนสมบูรณ์ หนองบัวลำภู เขต 2
93 นายขาคริต ซิวข่ืน วัดห้องสูง อุตรดีตถ์ เขต 1
94 นายนิติรัฐ สุขวัฒน์ บ้านบึงพาด อุตรดิตถ์ เขต 1


