
หน้าท่ี 1

ท่ี จังหวัด สังกัด อปท. ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง
1 กระบ่ี อบต.เขาคราม นางสาวฐิติมา จันทโรทัย หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
2 กระบ่ี อบต.คลองหิน นางสุกัญญา สังหลัง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
3 กระบ่ี อบต.ไสไทย นายสมเกียรติ รัตนะรัต ผู้อ านวยการกองการศึกษา
4 กระบ่ี อบต.ไสไทย นางสาวสุกัญญา แก้วเถ่ือน นักวิชาการศึกษา
5 กระบ่ี อบต.เหนือคลอง นายศกลวรรณ เอ่งฉ้วน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
6 กระบ่ี อบต.อ่าวนาง นายกฤษณ์ โชติมุข ผู้อ านวยการสถานศึกษา
7 กระบ่ี อบต.อ่าวนาง นางกัญญา บุตรแผ้ว ผู้อ านวยการสถานศึกษา
8 กาญจนบุรี ทต.ทองผาภูมิ นายสุเมธ จันทร์เจือจุน ผู้อ านวยการสถานศึกษา
9 กาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี นางสาวอธิวรรณ แก้วผลึก นักวิชาการศึกษา

10 กาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี นายสันติ พันธ์พุฒ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
11 กาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี นายธงชัย เมฆแดง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
12 กาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี นางสาวธนัฐดา ภิญโญธนาดิฐ ครู
13 กาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี นางฐิติพร รุ่งเช้า รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
14 กาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี นางธัญรัตน์ ต้ังอุดมภพ ครู
15 กาฬสินธ์ุ ทต.ค าก้าว นายประยูร ไชยสีหา ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
16 กาฬสินธ์ุ ทต.จุมจัง นายฉัตรชัย อุทัยแสง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
17 กาฬสินธ์ุ ทต.นาขาม นางสาวอรดี วะสัตย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
18 กาฬสินธ์ุ ทต.โพน นางจันทร์เพ็ง ศรีบัว ครู
19 กาฬสินธ์ุ ทต.โพน นางสาววนิลา ดุลนีย์ นักวิชาการศึกษา
20 กาฬสินธ์ุ ทต.โพน นายพลชนะ ย่ีสารพัฒน์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
21 กาฬสินธ์ุ ทต.สงเปลือย นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ นักบริหารการศึกษา
22 กาฬสินธ์ุ ทต.สงเปลือย นางบุษกร อาทะวิมล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
23 กาฬสินธ์ุ ทต.สงเปลือย นางวิภาดา แสนพันดร ครู
24 กาฬสินธ์ุ ทต.สงเปลือย นางศิริพร วรวะไล ครู
25 กาฬสินธ์ุ ทต.สงเปลือย นางสาวณิชกานต์ วงศ์ส าแดง ครู
26 กาฬสินธ์ุ ทต.สงเปลือย นางเมธาพร โชติร่ืน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
27 กาฬสินธ์ุ ทต.สงเปลือย นางอัจฉราภรณ์ ค าจันดี ครู
28 กาฬสินธ์ุ ทต.สงเปลือย นางสุพรรณี พรมราช ครู
29 กาฬสินธ์ุ ทต.สมเด็จ นางทัศนา ภูโทสุทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
30 กาฬสินธ์ุ ทต.สมเด็จ นางวรรณา ใจดี นักจัดการงานท่ัวไป
31 กาฬสินธ์ุ ทต.สมเด็จ นางสาวพรสุดา รัตนมงคล ครูผู้ดูแลเด็ก
32 กาฬสินธ์ุ ทต.สมเด็จ นางสาวอมลวรรณ ยานผุด ครูผู้ดูแลเด็ก
33 กาฬสินธ์ุ ทต.สมเด็จ นางบัวแก้ว อรรคเศรษฐัง ครู
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34 กาฬสินธ์ุ ทต.สมเด็จ นางมยุรี วัฒนบุตร ครู
35 กาฬสินธ์ุ ทต.สมเด็จ นางสาวอรุนณี อุ่นบุรมย์ ครู
36 กาฬสินธ์ุ ทต.สมเด็จ นางวีณา ภูวานค า ครูผู้ดูแลเด็ก
37 กาฬสินธ์ุ ทต.สมเด็จ นางสาวจารุวรรณ ไผ่แก้ว พนักงานจ้างเหมางานธุรการ
38 กาฬสินธ์ุ ทต.หลุบ นางสาวเยาวลักษณ์ นาชัยเงิน นักวิชาการศึกษา
39 กาฬสินธ์ุ ทต.ห้วยโพธ์ิ นางนิรดา นาถมทอง ครู
40 กาฬสินธ์ุ ทต.ห้วยโพธ์ิ นางรจรินทร์ จังโกฎิ นักวิชาการศึกษา
41 กาฬสินธ์ุ ทต.ห้วยโพธ์ิ นางจุฬาลักษณ์ ปรีจ ารัส ครู
42 กาฬสินธ์ุ ทต.ห้วยโพธ์ิ นางสาวจิราภรณ์ จุลทะครู ผู้ดูแลเด็ก
43 กาฬสินธ์ุ ทต.เหล่าใหญ่ นางพิชญาพร ศรีหล่ิง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
44 กาฬสินธ์ุ ทต.เหล่าใหญ่ นางพรทิพย์ นวลเพชร นักวิชาการศึกษา
45 กาฬสินธ์ุ ทต.เหล่าใหญ่ นางสน่ัน ใจทาน ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
46 กาฬสินธ์ุ ทต.เหล่าใหญ่ นางอรทัย พลหงษ์ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
47 กาฬสินธ์ุ ทต.เหล่าใหญ่ นางยุพิน เจริญสุข ครู
48 กาฬสินธ์ุ ทต.เหล่าใหญ่ นางบุญสิน ไตรทิพย์ ครู
49 กาฬสินธ์ุ ทต.เหล่าใหญ่ นางสาวสุวรรณา ใจคุ้มเก่า ผู้ดูแลเด็ก
50 กาฬสินธ์ุ ทต.เหล่าใหญ่ นางคิดสวาสด์ิ แสงเพ็ชร ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
51 กาฬสินธ์ุ ทต.เหล่าใหญ่ นางสาวดวงพร วะสัตย์ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
52 กาฬสินธ์ุ ทต.เหล่าใหญ่ นางโสภิตา รังรส ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
53 กาฬสินธ์ุ ทต.เหล่าใหญ่ นางปีใหม่ ไชยสวาสด์ิ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
54 กาฬสินธ์ุ ทต.เหล่าใหญ่ นางจิตตาภรณ์ ตรีเลา ครู
55 กาฬสินธ์ุ ทต.เหล่าใหญ่ นางสาวสุพันธ์ แสงนาโก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
56 กาฬสินธ์ุ ทต.เหล่าใหญ่ นางสุกัญญา ศิริปะกะ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
57 กาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ นางกรรณิกา ฆารเลิศ ครู
58 กาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ นายมานิต เหล่ือมกุมมาร ผู้อ านวยการสถานศึกษา
59 กาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ นายพงษ์พิมล ค าลอย ผู้อ านวยการส านักการศึกษา
60 กาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ นางพัชรินทร์ พิมพะจันทร์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
61 กาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ นางพิมชญา วงศ์ษาพาน ผู้ดูแลเด็ก
62 กาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ นางรัศมี พลเทียน นักวิชาการศึกษา
63 กาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ นางวชิราภรณ์ อันเสน ครู
64 กาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ นางสาวกรรริกา บุญวิเทียน ครู
65 กาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ นางสาวภัทรวดี พัฒนโพธ์ิ ครู
66 กาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ นายณัฐฐพล บุญเย่ียม ครู
67 กาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ นายอนุวัฒน์ ธาตุไพบูลย์ ครู
68 กาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ นางสาวอินทิรา ประก่ิง ครู
69 กาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ นางสาววิจิตรา ภูจริต ครู
70 กาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ นายชัยวัฒน์ ภูครองตา นักวิชาการศึกษา
71 กาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ นางสาวพิมพิกา จันทไทย ครู
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72 กาฬสินธ์ุ ทม.บัวขาว นางสาวรัชฎาพร วรสาร รักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษา
73 กาฬสินธ์ุ ทม.บัวขาว นางสาวรัตติยา นิลบุตร ครู
74 กาฬสินธ์ุ อบจ.กาฬสินธ์ุ นางสาวสุชาดา อภัยพิมพ์ นักวิชาการศึกษา
75 กาฬสินธ์ุ อบต.กุดค้าว นางสาวเหรียญทอง ดลเย่ียม ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
76 กาฬสินธ์ุ อบต.กุดโดน นางพิสมัย ทองทับ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
77 กาฬสินธ์ุ อบต.กุดโดน นางณชลนิภา สุราฤทธ์ิ นักวิชาการศึกษา
78 กาฬสินธ์ุ อบต.นาโก นางกัลยา สุวรรณจักร นักวิชาการศึกษา
79 กาฬสินธ์ุ อบต.นามน นางสาวรพีพร บุตรศาสตร์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
80 กาฬสินธ์ุ อบต.เนินยาง นางสุภาวดี บุญเกิด ครู
81 กาฬสินธ์ุ อบต.เนินยาง นางณัฐชานันท์ ภาคินชัยพงค์ ครู
82 กาฬสินธ์ุ อบต.เนินยาง นางสาวกมลรส ศรีภัคปัญญา ครู
83 กาฬสินธ์ุ อบต.เนินยาง นางบรรลอน โพธ์ิช่ืน ครู
84 กาฬสินธ์ุ อบต.เนินยาง นางปารวี ปาระภา ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
85 กาฬสินธ์ุ อบต.บัวขาว นางวราพร สิทธิรมย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
86 กาฬสินธ์ุ อบต.บัวขาว นางยุพา แสนอาด นักวิชาการศึกษา
87 กาฬสินธ์ุ อบต.บัวขาว นางเข็มพร ว่องไว ครู
88 กาฬสินธ์ุ อบต.บัวขาว นางบุญแทน เหลาสุเทพ ครู
89 กาฬสินธ์ุ อบต.บัวขาว นางราชวิถี ลักษณกาย ครู
90 กาฬสินธ์ุ อบต.ยอดแกง นางพชรพร ภูพันใบ ครู
91 กาฬสินธ์ุ อบต.ยอดแกง นางรัตนตรี มังสุไร ครู
92 กาฬสินธ์ุ อบต.ยอดแกง นางสาวอรพิน ระวิชัย ครู
93 กาฬสินธ์ุ อบต.ยอดแกง นางจินดารัตน์ แสนควร ครู
94 กาฬสินธ์ุ อบต.ยอดแกง นางสุจิตรา วรรณประภา ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
95 กาฬสินธ์ุ อบต.ยอดแกง นางสาวอรพรรณ ระวิชัย ครู
96 กาฬสินธ์ุ อบต.ยอดแกง นางสาวนันทนา ภารพัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
97 กาฬสินธ์ุ อบต.สมสะอาด นายสมจินต์ ผิวอุบล ครู
98 กาฬสินธ์ุ อบต.สมสะอาด นายจารึก ใจหม่ัน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
99 กาฬสินธ์ุ อบต.หนองบัว นางอรพิน อภัยแสน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

100 กาฬสินธ์ุ อบต.หนองบัว นางนารีรัตน์ บัวบุตร ครู
101 กาฬสินธ์ุ อบต.หนองบัว นางวราภรณ์ อุดมสัย ครู
102 กาฬสินธ์ุ อบต.หนองหิน นางสาววาสนา เน่ืองไชยยศ นักวิชาการศึกษา
103 กาฬสินธ์ุ อบต.หนองหิน นางสาวอมร ปัญญาพิมพ์ นักวิชาการศึกษา
104 กาฬสินธ์ุ อบต.เหล่าไฮงาม นางกมลวรรณ ศิริใหญ่ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
105 กาฬสินธ์ุ อบต.เหล่าไฮงาม นางสาวนงลักษณ์ สรรเตสัง นักวิชาการศึกษา
106 ก าแพงเพชร ทม.ก าแพงเพชร นางณัฐณิชา กล้าหาญ ครู
107 ขอนแก่น ทต.พระลับ นางสาวศุภพาพิศย์ เปรมิยะวงศา ผู้อ านวยการสถานศึกษา
108 ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อ านวยการส านักการศึกษาฯ
109 ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางนภกช สาคร หัวหน้าฝ่ายฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
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110 ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางสาวสมหวัง รอดไธสง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
111 ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางเน่ืองนิตย์ พาลี ผู้อ านวยการสถานศึกษา
112 ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางสาวจินตนา ภูจอมจิตร รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
113 ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นายประชารัตน์ โนนทนวงษ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
114 ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางสาวทัศนีย์ นุชนวลรัตน์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
115 ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางบุณยนุช บุญปัญญาวัฏ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
116 ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางรุจิรา สะเดา ครู
117 ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางวันเพ็ญ แม่นธนู ครู
118 ขอนแก่น ทม.บ้านทุ่ม นายปภพ ภาลีนนท์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
119 ขอนแก่น ทม.พล นางสาวอนิศราพร ธระเสนา นักจัดการงานท่ัวไป
120 ขอนแก่น ทม.เมืองพล นายนิวัชชัย แก้วน้อย ผู้อ านวยการสถานศึกษา
121 ขอนแก่น ทม.เมืองพล นางพิกุล กองอาษา ครู
122 ขอนแก่น ทม.เมืองพล นางสาวชญานิศ วรดี ครู
123 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น นางสาวอรุณศรี ย่ิงยืน ผู้อ านวยการสถานศึกษา
124 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น นางสาวจันทร์สุดา งามชัด ครู
125 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น นายสุเทพ อันอมร นักวิชาการศึกษา
126 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์ ครู
127 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น นายอนันต์ ธรรมทอง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
128 จันทบุรี ทต.สนามไชย นางสาวทัศนีย์วรรณ ดีเพ่ิมพูน รองปลัดเทศบาล
129 ฉะเชิงเทรา ทต.บางคล้า ว่าท่ีร้อยเอกบุญพริษฐ์ เหลืองอุ่มพล นักวิชาการศึกษา
130 ฉะเชิงเทรา ทต.บางคล้า ว่าท่ีร้อยเอกบุญพริษฐ์ เหลืองอุ่มพล นักวิชาการศึกษา
131 ฉะเชิงเทรา ทม.ฉะเชิงเทรา นายพนมไพร ค าขจร ผู้อ านวยการสถานศึกษา
132 ฉะเชิงเทรา อบจ.ฉะเชิงเทรา สิบเอกกานต์ สนธ์ิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
133 ฉะเชิงเทรา อบต.หนองจอก นางสาวสุตินันท์ นันเรียม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
134 ฉะเชิงเทรา อบต.หมอนทอง นายเกษม พันแอ ครู
135 ชลบุรี ทต.ห้วยใหญ่ นางสาวพัทธวรรณ พรหมแก้ว นักวิชาการศึกษา
136 ชลบุรี ทม.ศรีราชา นางพีระนุช ศิริสาคร นักวิชาการศึกษา
137 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี นางพลับพลึง โพธิกุล รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
138 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี นางนงนุช พรชัยไชยวัฒน์ ศึกษานิเทศก์
139 ชัยนาท ทต.ห้วยกรด นางสาวชลธิชา สุขโก หัวหน้าส านักปลัด
140 ชัยนาท ทต.ห้วยกรด นางสาวบรรจง พวงยอด ครู
141 ชัยนาท ทต.หางน้ าสาคร นางสาวชาตินีย์ จิตรีธาตุ ครู
142 ชัยนาท ทต.หางน้ าสาคร นางสาวสิริมา ฉิมวงษ์ขอม ครู
143 ชัยนาท ทต.หางน้ าสาคร นายณนพงษ วราหะ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
144 ชัยนาท ทม.ชัยนาท นางเกศิณี พันธ์รอด ครู
145 ชัยภูมิ ทม.ชัยภูมิ นางศรีวิไล ศรีเฉลิม หัวหน้าฝ่ายแผนและโครงการ
146 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ นางสาวโชติกา ด่านนอก รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
147 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ นางสาวอภิญญา หาญณรงค์ ครู
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148 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ นางอุมาพร รองเมือง ครู
149 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
150 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
151 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ นางอุตรรีย์ ศรีลาศักด์ิ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
152 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ นางสาวสไบแพร ยงเพชร ครู
153 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ นางธิดา กาลภูธร ครู
154 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ นางสายสุนีย์ นิลบรรพต ครู
155 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ นายมานพ ไชยสันต์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
156 ชุมพร ทม.ชุมพร นางสาวสุรภา นิลยกานนท์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
157 ชุมพร อบจ.ชุมพร นายไฉน รัตนภักดี ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
158 ชุมพร อบจ.ชุมพร นางสายฝน รัตตะมาน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
159 ชุมพร อบจ.ชุมพร นางสาวสุภาพร ป้ังเอ้ียน นักบริหารงานการศึกษา
160 ชุมพร อบจ.ชุมพร นายวุฒิพงษ์ เดชาฤทธ์ิ นักวิชาการศึกษา
161 ชุมพร อบต.นาพญา นางสยุมพร ศรีเวชนันต์ หัวหน้าส านักปลัด
162 เชียงราย ทต.ป่าก่อด า นางวาสนา นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา
163 เชียงราย ทต.ป่าก่อด า นายวิเชียร คงนาน นักวิชาการศึกษา
164 เชียงราย ทต.ป่าแงะ นายสุทธิชัย ใจอุด ผู้อ านวยการสถานศึกษา
165 เชียงราย ทต.เมืองพาน นายพรเทพ ศรีจักร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
166 เชียงราย ทต.เมืองพาน นายพรเทพ ศรีจักร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
167 เชียงราย ทต.แม่สาย นายวรรณศิลป์ จีระกาศ ปลัดเทศบาล
168 เชียงราย ทต.แม่สาย นายประเทือง เสนรังษี ผู้อ านวยการสถานศึกษา
169 เชียงราย ทต.แม่สาย นายวีระเชษฐ์ วรรณรส รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
170 เชียงราย ทต.แม่สาย นางอภันตรี อินทจักร นักวิชาการศึกษา
171 เชียงราย ทต.แม่สาย นายคชินทร์ ปินทรายมูล ครู
172 เชียงราย ทน.เชียงราย นางสาวกานต์ มหาวงศ์ นักวิชาการศึกษา
173 เชียงราย ทน.เชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา
174 เชียงราย ทน.เชียงราย นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
175 เชียงราย อบต.ดอยงาม นายสุนัน สมสีดา ผู้อ านวยการสถานศึกษา
176 เชียงราย อบต.ทรายขาว นายชัยวัฒน์ วงค์ไชย ครู
177 เชียงใหม่ ทต.ขัวมุง นางสาวนวราห์ เรือนค า หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
178 เชียงใหม่ ทต.ช้างเผือก นางนิพัทธา ศรีสุวรรณดี นักวิชาการศึกษา
179 เชียงใหม่ ทต.ช้างเผือก นางกัญปภัสร์ มีสา ครู
180 เชียงใหม่ ทต.ไชยปราการ นางสาวศิริพรรณ จันทร์ศิริ นักวิชาการศึกษา
181 เชียงใหม่ ทต.ดอยหล่อ นางสาวบุญญิสา กิตตินิโภคิน ครู
182 เชียงใหม่ ทต.ทุ่งข้าวพวง นางสาวพนิตนาฎ นันทขว้าง นักวิชาการศึกษา
183 เชียงใหม่ ทต.ทุ่งต้อม นายนัฏพงษ์ มูลแก้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษา
184 เชียงใหม่ ทต.ทุ่งสะโตก นายธันยธรณ์ ค าเพียว นักวิชาการศึกษา
185 เชียงใหม่ ทต.บ้านตาล นางสาวไพลิน แก้วต๋ัน ครู
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186 เชียงใหม่ ทต.บ้านปง นางอรพินท์ จินตนา ผู้อ านวยการกองการศึกษา
187 เชียงใหม่ ทต.บ้านหลวง นางสาวปิยธิดา กันธิยะ ครู
188 เชียงใหม่ ทต.บ้านหลวง นางดาริน รินใจ ครู
189 เชียงใหม่ ทต.ปิงโค้ง นางสาวชัญญาพัชร์ ดวงใบ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
190 เชียงใหม่ ทต.เมืองงาย นางสาววราภรณ์ พินิจศักด์ิ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
191 เชียงใหม่ ทต.แม่ข่า นางสาวกัญญาพัชร์ อังศวสุรมย์ นักวิชาการศึกษา
192 เชียงใหม่ ทต.แม่ข่า นางอรไพลิน ปาเลิง ครู
193 เชียงใหม่ ทต.แม่แตง นางธณัฐพร ธิอ่ิน ครู
194 เชียงใหม่ ทต.แม่แตง นายพฤหัส ยะมะโน นักวิชาการศึกษา
195 เชียงใหม่ ทต.แม่แรม นางสมัชญาร์ ดูสาย ผู้อ านวยการกองการศึกษา
196 เชียงใหม่ ทต.แม่สาว นายธนาสาร ชัยหาญนุกุล นักวิชาการศึกษา
197 เชียงใหม่ ทต.แม่หอพระ นางเรือนแก้ว อะทุน ครู
198 เชียงใหม่ ทต.แม่อาย นางสาววันวิสา หน่อรัตน์ นักวิชาการศึกษา
199 เชียงใหม่ ทต.ยางเน้ิง นางรพีพรรณ สุริยะ ครู
200 เชียงใหม่ ทต.ยางเน้ิง นางสาวศิรัญญา หนุ่มศรี นักวิชาการศึกษา
201 เชียงใหม่ ทต.ยุหว่า นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล ผู้อ านวยการกองการศึกษา
202 เชียงใหม่ ทต.เวียงฝาง นางอนงค์พร ติปิน ครู
203 เชียงใหม่ ทต.เวียงฝาง นางสาวฟ้ารุ้ง ภักดี นักวิชาการศึกษา
204 เชียงใหม่ ทต.สบเต๊ียะ นางวันยะรา ไชยราช นักบริหารงานการศึกษา
205 เชียงใหม่ ทต.สันก าแพง นายศุภัคษร ตุงคนาคร นักวิชาการศึกษา
206 เชียงใหม่ ทต.สันทรายมหาวงศ์ นางสาวดวงเดือน จันตา ผู้อ านวยการกองการศึกษา
207 เชียงใหม่ ทต.สันป่าตอง นางชิณากานต์ เจริญสุข นักวิชาการศึกษา
208 เชียงใหม่ ทต.สันปูเลย นางรพีพรรณ หนักแน่น ครู
209 เชียงใหม่ ทต.สันปูเลย นายทะนงค์ สุขเกษม ผู้อ านวยการกองการศึกษา
210 เชียงใหม่ ทต.สันโป่ง นายนคร จันทรวรรณ นักวิชาการศึกษา
211 เชียงใหม่ ทต.สันผีเส้ือ นางปรัศนี เจริญใจ นักวิชาการศึกษา
212 เชียงใหม่ ทต.สันผีเส้ือ นางกาญจนา พรมใบลา ครู
213 เชียงใหม่ ทต.สุเทพ นางอัญชลี ทองค า หัวหน้าส านักปลัด
214 เชียงใหม่ ทต.สุเทพ นายอภิสิทธ์ิ ชวนไชยสิทธ์ิ นักวิชาการศึกษา
215 เชียงใหม่ ทต.สุเทพ นางสาวยุพา ปันทะนา ครู
216 เชียงใหม่ ทต.สุเทพ นางสุกัญญา อุ่นเป็ง ครู
217 เชียงใหม่ ทต.สุเทพ นางวชิราภรณ์ บัวอ้าย ครู
218 เชียงใหม่ ทต.หนองตองพัฒนา นางอรุณรัตน์ ยะอนันต์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
219 เชียงใหม่ ทต.หนองตองพัฒนา นางเอ้ืองพนา มูลใจ นักสันทนาการ
220 เชียงใหม่ ทต.หนองป่าคร่ัง นางอาจารี บัวหลวง ครู
221 เชียงใหม่ ทต.หนองป่าคร่ัง นางจารุณี สมใจกูล ครู
222 เชียงใหม่ ทต.หนองผ้ึง นางทิพยาภรณ์ ใจใหญ่ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
223 เชียงใหม่ ทต.หนองหอย นางแสงจันทร์ บุญกลาง นักวิชาการศึกษา
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224 เชียงใหม่ ทต.หนองหาร นางสาวจิราพรรณ กันใจวิน นักวิชาการศึกษา
225 เชียงใหม่ ทต.หนองแหย่ง นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา
226 เชียงใหม่ ทต.หางดง นางสาวเพลินศิริ อนุวัฒนวงศ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
227 เชียงใหม่ ทต.หางดง นางสาวบุณฑริกา ชัญญาสกุล ครู
228 เชียงใหม่ ทต.หารแก้ว นางสาวจีระพร แก้วยศ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
229 เชียงใหม่ ทต.ออนใต้ นางสาวนิภาพร พรมโย ผู้อ านวยการกองการศึกษา
230 เชียงใหม่ ทต.ออนใต้ นางเจริญวรรณ มงคลจีระอุทัย ครู
231 เชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ นางสาวณภัชภา กองไชย นักบริหารงานการศึกษา
232 เชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ นางศิรินารถ โพธ์ิอยู่ นักบริหารงานการศึกษา
233 เชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ นางจุฑามาศ พันสวรรค์ ครู
234 เชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ ดร.ดารเนตร สิทธิหาญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
235 เชียงใหม่ ทม.เมืองแกนพัฒนา นางสาววารี อิงคนันทวารี นักวิชาการศึกษา
236 เชียงใหม่ ทม.แม่โจ้ นางวนิดา ประราศรี ครู
237 เชียงใหม่ ทม.แม่โจ้ นางกัญญาภัค ทิตย์วงค์ นักวิชาการศึกษา
238 เชียงใหม่ ทม.แม่เหียะ นางสาวธนัชพร เปียงใจ ครู
239 เชียงใหม่ ทม.แม่เหียะ นางสาวอรอุมา ปรีชาพานิช นักวิชาการศึกษา
240 เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา
241 เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ นางอ าพร เรือนทราย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
242 เชียงใหม่ อบต.ท่าตอน นายชิษนุพงศ์ โสภา นักวิชาการศึกษา
243 เชียงใหม่ อบต.ท่าตอน นางสาวจงลักษณ์ อินตาแก้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษา
244 เชียงใหม่ อบต.ทุ่งป๊ี นางสาววาสิตา กล่ินหอม นักวิชาการศึกษา
245 เชียงใหม่ อบต.ทุ่งป๊ี นางณัฎฐณิชา สวัสดี ผู้อ านวยการกองการศึกษา
246 เชียงใหม่ อบต.นาคอเรือ นายณวรรษ ตะติยะ นักบริหารงานการศึกษา
247 เชียงใหม่ อบต.น้ าบ่อหลวง นางจงจิต สวยแยง ครู
248 เชียงใหม่ อบต.บ่อคลี นายสิทธิศักด์ิมนตรี ย่ีหน้อย นักวิชาการศึกษา
249 เชียงใหม่ อบต.บ้านกลาง นางสาวอังคณา อุตะมา ครู
250 เชียงใหม่ อบต.บ้านกลาง นางญาณภัท อินสอน ครู
251 เชียงใหม่ อบต.บ้านหลวง นางภรณ์ธนา ค าทา นักวิชาการศึกษา
252 เชียงใหม่ อบต.บ้านหลวง นางสาวพัชรี วงค์ค า ครู
253 เชียงใหม่ อบต.ม่อนปิน นางสาวสุณี ดวงค า ครู
254 เชียงใหม่ อบต.แม่แดด นางสาวรักษ์มณี ฉายวัฒนา นักวิชาการศึกษา
255 เชียงใหม่ อบต.แม่นาวาง นางสาวนฤมน ปันเป็ง ครู
256 เชียงใหม่ อบต.แม่นาวาง นางกรรณิการ์ จันทร์ตา ครู
257 เชียงใหม่ อบต.ย้ังเมิน นางพิชชาทร ปู่หล้า ครู
258 เชียงใหม่ อบต.ย้ังเมิน นางสาวชนกานต์ อินต๊ะเนตร ครู
259 เชียงใหม่ อบต.ยางเปียง นางแสงเดือน ขุนทอง นักวิชาการศึกษา
260 เชียงใหม่ อบต.สะเมิงเหนือ นางสาวจิรพัส ไชยบุตร ครู
261 เชียงใหม่ อบต.ห้วยแก้ว นางนิสา ทาเติง ครู
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262 ตรัง ทต.ห้วยยอด นางปัทมา แก้วน่วม นักทรัพยากรบุคคล
263 ตรัง สถ.จ.ตรัง นายสมเชต เรืองอินทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน

264 ตรัง อบต.ช่อง นางสาวอรอ าไพ โออิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
265 ตรัง อบต.นาบินหลา นายกรีธา บาหลัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา
266 ตรัง อบต.นาวง นายเสริม รัตนเมือง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
267 ตรัง อบต.น้ าผุด นายกรกานต์ จันทร์กระจ่าง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
268 ตราด ทม.ตราด นางสาวอภิรดี กรวยทรัพย์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
269 ตราด ทม.ตราด นางสาวสิริรัตน์ อภิบาลศรี นักวิชาการศึกษา
270 ตาก ทต.ทุ่งหลวง นางเบญจวรรณ ไชยเมืองช่ืน ครู
271 ตาก ทต.ทุ่งหลวง นางศรีไล ราชอุปนันท์ นักวิชาการศึกษา
272 ตาก ทต.แม่ตาว นางสาวเสาวนีย์ อุดด้วง ผู้อ านวยการกองการศึกษา
273 ตาก ทม.ตาก นายศุภชัย ไพโรจน์พิริยะกุล ผู้อ านวยการสถานศึกษา
274 ตาก ทม.ตาก นางสาวสุพจนีย์ พัดจาด ผู้อ านวยการสถานศึกษา
275 ตาก อบต.เชียงทอง นางสาวธัญญา หล้าหาญ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
276 ตาก อบต.พระธาตุผาแดง นายนักรบ เดชเดชะ ครู
277 ตาก อบต.พะวอ นายวิโรจน์ มะลิช้อน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
278 นครนายก ทม.นครนายก นางชนันรัตน์ วิจิตรโท รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
279 นครปฐม อบต.คลองจินดา นางฐิตารีย์ ไขว้พันธ์ นักวิชาการศึกษา
280 นครปฐม อบต.รางพิกุล นายชลทิตย์ สินตา ผู้อ านวยการกองการศึกษา
281 นครพนม ทน.นครพนม นายสมชาย ภาระวงค์ ครู
282 นครพนม อบจ.นครพนม นายศิริคง หล้าเพ็ง ครู
283 นครพนม อบจ.นครพนม นายสามารถ วังคะฮาด ผู้อ านวยการสถานศึกษา
284 นครพนม อบจ.นครพนม นางสาวนันท์ณภัส บุตรสิงห์ขรณ์ ผู้ช่วยครู
285 นครพนม อบจ.นครพนม นายธรรมรัตน์ สิงห์ศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
286 นครพนม อบจ.นครพนม นางสุวดี อุดมมา นักวิชาการศึกษา
287 นครพนม อบจ.นครพนม นายธณภัส บรรจง ครู
288 นครพนม อบต.ค าพ้ี สิบเอกวีระยุทธ์ ตระกูลศรสูรย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
289 นครพนม อบต.หนองแวง นายไผทพัฒน์ มีบาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
290 นครราชสีมา ทต.กงรถ          นางสาวกมลมาลย์ มาลาพร นักวิชาการศึกษา
291 นครราชสีมา ทต.ครบุรีใต้      นางสาวเบญจวรรณ พฤกษา ผู้อ านวยการกองการศึกษา
292 นครราชสีมา ทต.ชุมพวง นางธัญลักษณ์ สมัชชัย นักวิชาการศึกษา
293 นครราชสีมา ทต.ไชยมงคล นายชัยทัศน์ ศูนย์ตรง นักวิชาการศึกษา
294 นครราชสีมา ทต.โนนไทย      นางสาวจิตติมา ช่วยกลาง นักวิชาการศึกษา
295 นครราชสีมา ทต.โนนสูง  นางอัญชุลี ตรงด่านกลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
296 นครราชสีมา ทต.พระทองค า นางรัชนี ชิมสด พนักงานเทศบาล
297 นครราชสีมา ทต.โพธ์ิกลาง       นางสุรักษา พงษ์สัมพันธ์ นักวิชาการศึกษา
298 นครราชสีมา ทต.ไพล         นางสาววาสนา บุญมาก ผู้อ านวยการกองการศึกษา
299 นครราชสีมา ทต.หัวทะเล       นางสาวรวีวรรณ นันทพันธ์ นักวิชาการศึกษา
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300 นครราชสีมา ทน.นครราชสีมา นางโสภิกา คงเจริญ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
301 นครราชสีมา ทน.นครราชสีมา นางสัมฤทธ์ิ ยศย่ิงยง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
302 นครราชสีมา ทน.นครราชสีมา จ่าสิบต ารวจพลวัชร์ จันณรงค์ เจ้าพนักงานธุรการ
303 นครราชสีมา ทน.นครราชสีมา สิบเอกรณกร ศิริคุณมโนช เจ้าพนักงานธุรการ
304 นครราชสีมา ทม.สีค้ิว นางอุทัยวรรณ ติรัตนะ นักวิชาการศึกษา
305 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นางนัทภา วรรณประพันธ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
306 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นายชัยวิรัตน์ ศุภผล ผู้อ านวยการสถานศึกษา
307 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นางณัฐชยา นรินทร์นอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
308 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นายนิพิฐพนธ์ มหัทธนบุญนพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
309 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นายธนาพร ศิริม่ัน ครู
310 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นางจีรนันท์ บุญประจ า ครู
311 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นายกันต์พงษ์ อ่ิมจิตรจรัส รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
312 นครราชสีมา อบต.กระโทก   นายอภิสิทธ์ิ ไกรสุข นักวิชาการศึกษา
313 นครราชสีมา อบต.กุดจอก      นางอนงค์นาฏ บุญผุด ผู้อ านวยการกองการศึกษา
314 นครราชสีมา อบต.กุดจิก  นางกัลญา อุ่นบรรเทิง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
315 นครราชสีมา อบต.คลองไผ่  นายชนาเมธ อินทวงศ์ นักวิชาการศึกษา
316 นครราชสีมา อบต.คลองเมือง  นางสาวธิดารัตน์ แดนสิงห์ นักวิชาการศึกษา
317 นครราชสีมา อบต.ช่อระกา นางจิตรรัตน์ดา ขลังวิเชียร นักวิชาการศึกษา
318 นครราชสีมา อบต.แชะ นายชัยรัตน์ พารอิว นักวิชาการศึกษา
319 นครราชสีมา อบต.ด่านขุนทด   นางณัชรินทร์รัตน์ ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษา
320 นครราชสีมา อบต.ท่าช้าง  นางนภัสนันท์ กาญจนเกตุ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
321 นครราชสีมา อบต.ทุ่งอรุณ    นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ นักวิชาการศึกษา
322 นครราชสีมา อบต.โนนค่า นางสาวสนทยา เอิกเริกรัมย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
323 นครราชสีมา อบต.โนนส าราญ นางจันทรากุล อภัยนอก นักวิชาการศึกษา
324 นครราชสีมา อบต.บ้านเหล่ือม นางสาวสมฤดี บ ารุงนอก นักวิชาการศึกษา
325 นครราชสีมา อบต.บ้านใหม่    นางมนัสนันท์ เก้าธนไพบูลย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
326 นครราชสีมา อบต.พญาเย็น  นางสาวศรัณยาพร กฤติยสวัสด์ิกุล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
327 นครราชสีมา อบต.พลกรัง นางสาวปรารถนา เศรษฐญาติ ครู
328 นครราชสีมา อบต.พลกรัง        นายภณ วงศ์ธรรมะ นักวิชาการศึกษา
329 นครราชสีมา อบต.พลับพลา     นายปริญญา วัจนา นักวิชาการศึกษา
330 นครราชสีมา อบต.มะเกลือเก่า นางมลิวรรณ เมษมานนท์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
331 นครราชสีมา อบต.มะค่า        นางสาวนพาภรณ์ วิเศษทรัพย์ นักวิชาการศึกษา
332 นครราชสีมา อบต.มะเริง         นางสาวสุพรรณี เน่ืองวิจิตรประสพ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
333 นครราชสีมา อบต.วังโพธ์ิ  นางสาวพรกนก การปลูก ผู้อ านวยการกองการศึกษา
334 นครราชสีมา อบต.สะแกราช นางนริสรา แช่มจะโปะ เจ้าพนักงานธุรการ
335 นครราชสีมา อบต.สะแกราช   นางชลัมพร คู่กระโทก นักวิชาการศึกษา
336 นครราชสีมา อบต.สาหร่าย  นายเจษฎา แพงอนันต์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
337 นครราชสีมา อบต.ส าโรง         นางสาวรุจรดา งามกลาง นักวิชาการศึกษา
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338 นครราชสีมา อบต.สีสุก นางสายธาร การนอก นักวิชาการศึกษา
339 นครราชสีมา อบต.หนองแจ้งใหญ่  นางบัวแพร แก้วหีด ผู้อ านวยการกองการศึกษา
340 นครราชสีมา อบต.หนองสาหร่าย  นางสุวะรี บริเพชร์ นักวิชาการศึกษา
341 นครราชสีมา อบต.หนองหญ้าขาว  นางสาวจิดาภา พงษ์พิมาย นักวิชาการศึกษา
342 นครศรีธรรมราช - นางสาวธนัชพร ลักษณะ ครู
343 นครศรีธรรมราช - นายโกสิทธ์ิ โชติทอง นักทรัพยากรบุคคล
344 นครศรีธรรมราช ทต.ควนกลาง นางสาวนิภาภรณ์ ไชยธรรม เจ้าพนักงานธุรการ
345 นครศรีธรรมราช ทต.ทอนหงส์ นายโชคดี ท้าวสาย ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
346 นครศรีธรรมราช ทต.ทุ่งใส นางสาวศิรินทิพย์ เล่าเฉ้ียน ผู้อ านวยการกองการศึกษา
347 นครศรีธรรมราช ทต.ปากน้ าฉวาง นางสาวชุลีภรณ์ ก าลัง นักวิชาการศึกษา
348 นครศรีธรรมราช ทต.สิชล นางสาวอนัญพร อาจหาญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
349 นครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช นางสาวประภาศรี ค านวณจิต ผู้อ านวยการสถานศึกษา
350 นครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช นายนนทกฤชณ์ ขจรวัฒนากุล เจ้าพนักงานธุรการ
351 นครศรีธรรมราช ทม.ทุ่งสง นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
352 นครศรีธรรมราช ทม.ทุ่งสง นางพิมพา พัฒน์ศรีเรือง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
353 นครศรีธรรมราช ทม.ทุ่งสง นางลัดดาพร ศิริพันธ์ ครู
354 นครศรีธรรมราช อบต.กรุงหยัน นายกุลวัสส์ วิเศษย่ิง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
355 นครศรีธรรมราช อบต.กรุงหยัน นายชัยวัฒน์ อนุชาติ นักวิชาการศึกษา
356 นครศรีธรรมราช อบต.แก้วแสน นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธ์ิ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
357 นครศรีธรรมราช อบต.แก้วแสน นางสุพภารัตน์ สมรูป ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
358 นครศรีธรรมราช อบต.แก้วแสน นางสาวธัญชนก ช านาญกิจ นักวิชาการศึกษา
359 นครศรีธรรมราช อบต.แก้วแสน นางอ าพร บุญย่ิง ครู
360 นครศรีธรรมราช อบต.แก้วแสน นางวราพร รัตนบุรี ครู
361 นครศรีธรรมราช อบต.แก้วแสน นางสาวเกษร อุ่นหนองกุง ครู
362 นครศรีธรรมราช อบต.แก้วแสน นางสาวลัดดา ชิตรัตน์ ครู
363 นครศรีธรรมราช อบต.เขาแก้ว นางเรวดี เผ่ือนนาค ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
364 นครศรีธรรมราช อบต.คลองกระบือ นางสาวจาริยา ด าดุก ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
365 นครศรีธรรมราช อบต.ท่าขนาน นางเพลินพิศ สุวรรณวร ครู
366 นครศรีธรรมราช อบต.นาหลวงเสน นางสุเมตตา แผ่นทอง ครู
367 นครศรีธรรมราช อบต.นาหลวงเสน นางสุมาลี เกิดบัวทอง ครู
368 นครศรีธรรมราช อบต.นาหลวงเสน นางวีลัดดา รุ่งเมือง นักบริหารการศึกษา
369 นครศรีธรรมราช อบต.บางขัน นายสง่า ปรีชา ปลัดอบต.
370 นครศรีธรรมราช อบต.โพธ์ิทอง นางพรทิพย์ โชติศักด์ิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
371 นครศรีธรรมราช อบต.ยางค้อม นางวรรณเพ็ญ บริพันธ์ หัวหน้าส านักปลัด
372 นครศรีธรรมราช อบต.เสาธง นางสาวฐานิตา สุตระ นักวิชาการศึกษา
373 นครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ นางสาวอารียา วันจันทร์ ศึกษานิเทศก์
374 นครสวรรค์ ทม.ชุมแสง นางปานใจ อยู่หลง ผู้อ านวยการกองการศึกษา
375 นครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ พันจ่าเอกสุธาพิพัฒน์ บุญประจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบ้านพักคนชรา
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376 นครสวรรค์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว นายอมฤต แย้มกมล นักวิชาการศึกษา
377 นครสวรรค์ อบต.แม่วงก์ นางสาวเฟ่ืองลดา สุยะนา นักวิชาการศึกษา
378 นนทบุรี ทต.ไทรม้า นางสาวสริตาภร สุวรรณดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา
379 นนทบุรี ทต.ไทรม้า นางธมลพรรณ เอ่ียมอ่ า ครู
380 นนทบุรี ทต.ปลายบาง นายธีรวัฒน์ สมเพาะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
381 นนทบุรี ทน.นครนนทบุรี นายเงิน เรืองสง่า ครู
382 นนทบุรี ทน.นนทบุรี นางสาวอารีรัตน์ ภู่อ่ิม ศึกษานิเทศก์
383 นนทบุรี ทน.นนทบุรี นางสุทธาทิพย์ เมืองสุข ศึกษานิเทศก์
384 นนทบุรี ทน.นนทบุรี นางปิยฉัตร เกษตรรัตนชัย ครู
385 นนทบุรี ทน.นนทบุรี นางศุภิดา พิสมัย ผู้อ านวยการสถานศึกษา
386 นนทบุรี ทน.นนทบุรี นายราชกัลป์ พรหมอาจ ครูผู้ช่วย
387 นนทบุรี ทน.นนทบุรี นางวารุณี แสงสว่าง ครู
388 นนทบุรี ทน.นนทบุรี นางสาวประนัดดา วนวาล รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
389 นนทบุรี ทน.นนทบุรี นางเทียมใจ ก าจัดภัย นักวิชาการศึกษา
390 นนทบุรี ทน.ปากเกร็ด นายภูริวัฒน์ ทองยศ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
391 นราธิวาส ทต.ตันหยงมัส นางกรรธิมา ศรีรุ่งเรือง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
392 นราธิวาส ทต.ปาเสมัส นางสาวปาณนาถ เล็กสุภาพ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
393 นราธิวาส ทม.นราธิวาส นางอันน์ญธร เวชรักษา ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา
394 นราธิวาส ทม.นราธิวาส นางสาวเจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
395 นราธิวาส ทม.นราธิวาส นางวรนุช แซ่เด่ียว รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
396 นราธิวาส ทม.นราธิวาส นางอมรรัตน์ คงสุวรรณ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
397 นราธิวาส ทม.นราธิวาส นายมิฟฎอล สาเมาะ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
398 นราธิวาส ทม.นราธิวาส นางสาวมลียานี เจะอารง ครู
399 นราธิวาส ทม.นราธิวาส นางสาวแวสาเร๊าะ แวอารง ครู
400 นราธิวาส ทม.สุไหงโก-ลก ว่าท่ีร้อยตรีปกรณ์ ค ากอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา
401 นราธิวาส ทม.สุไหงโก-ลก นายยุทธนา วังเพ็ชร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
402 นราธิวาส ทม.สุไหงโก-ลก นางสุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา ผู้อ านวยการสถานศึกษา
403 นราธิวาส ทม.สุไหงโก-ลก นายสมศักด์ิ อาแว รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
404 นราธิวาส ทม.สุไหงโก-ลก นางสิรนาถ แสงสุวรรณ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
405 นราธิวาส ทม.สุไหงโก-ลก นายสุทธิพันธ์ โสภณสุขกุล ศึกษานิเทศก์
406 นราธิวาส ทม.สุไหงโก-ลก นางบุษรา ศรีสุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ
407 นราธิวาส อบต.กาหลง นางสาววรรณดี แสงมณี ครู
408 นราธิวาส อบต.ซากอ นางนาดีเร๊าะ ฮาแว ผู้อ านวยการกองการศึกษา
409 นราธิวาส อบต.บูกิต นายอนุพงศ์ อารง ผู้อ านวยการกองการศึกษา
410 นราธิวาส อบต.สามัคคี นายมะกะตา เจ๊ะแล ผู้อ านวยการกองการศึกษา
411 น่าน ทน.น่าน นางจันทรัช สุวรรณประเสริฐ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
412 น่าน ทม.น่าน นางสาวนาถยา สุดสม ครู
413 บุรีรัมย์ ทต.ดอนอะราง นางสาวอัมพร บุราสิทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
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414 บุรีรัมย์ ทต.หนองตะครอง นายจิตรติพงษ์ การงานดี ผู้อ านวยการกองการศึกษา
415 บุรีรัมย์ ทม.บุรีรัมย์ นายภากร เหมทานนท์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
416 บุรีรัมย์ ทม.บุรีรัมย์ นางเสาวลักษณ์ กมลศิลป์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
417 บุรีรัมย์ ทม.บุรีรัมย์ นางสาวเก้า นิวารัมย์ ครู  
418 บุรีรัมย์ ทม.บุรีรัมย์ นางสาวธรรชณก ช้ันพิภพ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
419 บุรีรัมย์ ทม.บุรีรัมย์ นางสาวอรุณี นาคงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
420 บุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ นางนพวรรณ ไกรพะเนา ครู
421 ปทุมธานี ทต.บางกะดี นางสาวจิราภรณ์ กมลเรือง ครู
422 ปทุมธานี ทต.บางกะดี นางศุภนิจ ศรีพระราม รองนายกเทศมนตรี
423 ปทุมธานี ทต.บางกะดี นางพัชราพร ราชโรจน์ ครู
424 ปทุมธานี ทม.คูคต นางพัลลภา ค๊อค นักวิชาการศึกษา
425 ปทุมธานี ทม.คูคต นางสาวภัทราพร เลิศศุภปัทมา นักวิชาการศึกษา
426 ปทุมธานี ทม.คูคต นายนุกูล ศรีงาม ผู้อ านวยการกองการศึกษา
427 ปทุมธานี ทม.ท่าโขลง นางสาวกิตติมา ป่ีแก้ว ผู้อ านวยการสถานศึกษา
428 ปทุมธานี ทม.ท่าโขลง นางสาวศศิวิมล พัฒนาวัฒน์ นักวิชาการศึกษา
429 ปทุมธานี ทม.ท่าโขลง นางสุรัสวดี ญาณศิริ ครู
430 ประจวบคีรีขันธ์ ทม.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวนุสรณ์จิต ธรรมศิริ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
431 ประจวบคีรีขันธ์ ทม.ประจวบคีรีขันธ์ นายกฤตภาส อัครเศรษฐานนท์ ศึกษานิเทศก์
432 ประจวบคีรีขันธ์ ทม.ประจวบคีรีขันธ์ นางอัญญรัตน์ มาเมือง ผู้อ านวยการกองการศึกษา
433 ประจวบคีรีขันธ์ ทม.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวกฤตาภรณ์ เทียมทัด รองผู้อ านวยการ
434 ปราจีนบุรี ทม.ปราจีนบุรี นางสุชีรา หงษ์เจริญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
435 ปราจีนบุรี ทม.ปราจีนบุรี นางภาริณี ผ่องแผ้ว รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
436 ปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี นางสาล่ี เชิดชู ผู้อ านวยการสถานศึกษา
437 ปัตตานี ทต.ตันหยง นางมารียัม แวนิ นักวิชาการศึกษา
438 ปัตตานี ทต.ปะนาเระ นางสาวนันทัชพร ชัยฤกษ์ นักวิชาการศึกษา
439 ปัตตานี ทต.พ่อม่ิง นางสาวฮาย้าตี เส้ง ครู
440 ปัตตานี ทต.มะกรูด นางซาลูม่า เจะแม ครู
441 ปัตตานี ทต.ยะรัง นางฮาบีดะฮ์ หะยียูโซะ นักพัฒนาชุมชน
442 ปัตตานี ทต.ยะหร่ิง นางศิวัชญา ปลาลารัตน์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
443 ปัตตานี ทม.ตะลุบัน นายวีระพงษ์ มาสินธ์ุ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
444 ปัตตานี ทม.ตะลุบัน นายมะอูโซะ ดือเระ ครู
445 ปัตตานี ทม.ตะลุบัน นางชุติพร สุระก าแหง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
446 ปัตตานี ทม.ปัตตานี นางสุนิจ โรจนธรรมณี รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
447 ปัตตานี ทม.ปัตตานี นางธิดารัตน์ คงบุญ นักวิชาการศึกษา
448 ปัตตานี ทม.ปัตตานี นางเนอร์รี มามะ ครู
449 ปัตตานี ทม.ปัตตานี นางสาวแวโรสณา เจ๊ะสมาแอ ครู
450 ปัตตานี ทม.ปัตตานี นางสาวสุภาวดี ศักราพร ครู
451 ปัตตานี ทม.ปัตตานี นางฮัลนีฟะห์ มะดาแล ครู
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452 ปัตตานี ทม.ปัตตานี นางสาวกนกวรรณ สุวรรณยุหะ ครู
453 ปัตตานี ทม.ปัตตานี นางดุษฎี สังข์ขวัญ ครู
454 ปัตตานี ทม.ปัตตานี นางชาริณี สุขสันติดิลก ครู
455 ปัตตานี ทม.ปัตตานี นางพัชรี เย็นแจ่ม ครู
456 ปัตตานี ทม.ปัตตานี นางพาณี ยอดรัตน์ ครู
457 ปัตตานี อบจ.ปัตตานี นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
458 ปัตตานี อบจ.ปัตตานี นายญตินันท์ แก้วงาม รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
459 ปัตตานี อบจ.ปัตตานี นายอับดุลรอเซะ แซะนุง นักสันทนาการ
460 ปัตตานี อบจ.ปัตตานี นายดลมาลิก จิตกาหลง นักวิชาการศึกษา
461 ปัตตานี อบจ.ปัตตานี นางสาวซัลวาณี แวแล๊ะ นักวิชาการศึกษา
462 ปัตตานี อบจ.ปัตตานี นายแวริดวัน เจ๊ะอุบง นักสันทนาการ
463 ปัตตานี อบจ.ปัตตานี นางนิซูรอยนี โต๊ะตันหยง ครู
464 ปัตตานี อบจ.ปัตตานี นางรอมีบ๊ะ มิง ครู
465 ปัตตานี อบจ.ปัตตานี นายมะนาเส สาแม็ง ครู
466 ปัตตานี อบต.เกาะจัน นางสาลือมา ยูโซะ ครู
467 ปัตตานี อบต.เขาตูม นางรอฮายา กาเว ครู
468 ปัตตานี อบต.ดอนทราย นางแซเราะ มะเระ ครู
469 ปัตตานี อบต.ตะโละแมะนา นางนุสรี สังข์สุมล ครู
470 ปัตตานี อบต.ตันหยงดาลอ นางต่วนฟาตีเมาะ อัลอิดรุส ครู
471 ปัตตานี อบต.ตันหยงดาลอ นางสาวนูรีสะห์ กลีเมาะ ครู
472 ปัตตานี อบต.ตันหยงลุโละ นางสาวแวซานียะห์ หวังแอ ครู
473 ปัตตานี อบต.ตาลีอาย นางคอลีเย๊าะ ยูนุ๊ ครู
474 ปัตตานี อบต.ถนน นางสาวนิมาซีรา นิแม นักวิชาการศึกษา
475 ปัตตานี อบต.ถนน นางสาวกามีละห์ ซาวี ครู
476 ปัตตานี อบต.ท่าน้ า นางสาวสากีนะ มะดามะ ครู
477 ปัตตานี อบต.ท่าเรือ นางปาลิตา หะยียูโซะ ครู
478 ปัตตานี อบต.น้ าด า นางสาวคอดีเยาะ มะดีเยาะ นักวิชาการศึกษา
479 ปัตตานี อบต.บางตาวา นางเยาวพร ยีดะหมะ นักวิชาการศึกษา
480 ปัตตานี อบต.บางตาวา นางสาวปายีหย๊ะ ตาเยะ ครู
481 ปัตตานี อบต.บานา นายฮาริซ์ กาซอร์ หัวหน้าส านักปลัด
482 ปัตตานี อบต.ปล่องหอย นางซาลีนา มีทอง ครู
483 ปัตตานี อบต.ปะโด นางสาวนุรฮายาตี กาเราะ หัวหน้าส านักปลัด
484 ปัตตานี อบต.ปากู นางสาวฟาซีหย๊ะ ยูโซะ นักวิชาการศึกษา
485 ปัตตานี อบต.ปิยามุมัง นางสาวอัสมา สันติศาสน์กรกุล ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
486 ปัตตานี อบต.ปิยามุมัง นางอารีย์ หามะ นักวิชาการศึกษา
487 ปัตตานี อบต.ม่วงเต้ีย นางสาวสุไลดา สะหะ ครู
488 ปัตตานี อบต.ม่วงเต้ีย นางสามีเราะ แวบือซา ครู
489 ปัตตานี อบต.ม่วงเต้ีย นางสาวรอมือล๊ะ หะยีเต๊ะ ครู
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490 ปัตตานี อบต.เมาะมาวี นางสาวพาตีนะ เจะแว ครู
491 ปัตตานี อบต.ละหาร นางสาวรวยฮัส สามะ ครู
492 ปัตตานี อบต.สะดาวา นางสาวแวนาปีเสาะ สาเมาะ ครู
493 ปัตตานี อบต.สะนอ นายอีบอรอเฮง บาดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
494 ปัตตานี อบต.แหลมโพธ์ิ นางสาวเจะสง เจะมูดอ ครู
495 พระนครศรีอยุธยา ทต.ท่าเรือ นางสาวสิริกร สืบสงัด ครู
496 พระนครศรีอยุธยา ทต.บางนมโค นายปัญญา ประเสริฐศรี ผู้อ านวยการสถานศึกษา
497 พระนครศรีอยุธยา ทต.สามกอ นายด ารงค์ เหมือนประสาท ผู้อ านวยการสถานศึกษา
498 พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา นางนวลละออ รัตนพันธ์ศรี รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
499 พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวธันวลี เกตุแก้ว ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ
500 พะเยา ทต.จุน นางสาวยุพิน ค าป๋า ครู
501 พะเยา ทม.ดอกค าใต้ นางชฎาพร เสาร์เจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
502 พะเยา ทม.พะเยา นางศศิณัฏฐ์ ชัยศร รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
503 พะเยา ทม.พะเยา นางปิยากร อินต๊ะมุด รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
504 พะเยา อบต.สันโค้ง เรือโทยรรยง นามจิต หัวหน้าส านักปลัด
505 พังงา ทต.คุระบุรี นายชาตรี สังข์ศิลป์ชัย ปลัดเทศบาล
506 พังงา ทต.คุระบุรี น.ส.ดรุณี บุญฮวด หัวหน้าส านักปลัด
507 พัทลุง ทต.โคกม่วง นางมณฑ์จันทร์ อ่อนเกล้ียง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
508 พัทลุง ทต.โตนดด้วน นางสาวนัชนก ทองเกิด นักวิชาการศึกษา
509 พัทลุง ทต.บางแก้ว นางวราภรณ์ เดชสงคราม ผู้อ านวยการกองการศึกษา
510 พัทลุง ทต.ป่าบอน นางพัชนี หนูเหมือน นักวิชาการศึกษา
511 พัทลุง ทต.ป่าบอน นางสกุณตา ผอมเก้ือ ครู
512 พัทลุง ทต.ลานข่อย นางสาวศศิพิมล ศรีรัตน์ นักวิชาการศึกษา
513 พัทลุง ทม.พัทลุง นายสุชาติ วุฒิมานพ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
514 พัทลุง อบต.ควนขนุน นายปรีชา ขุนเดช นักวิชาการศึกษา
515 พัทลุง อบต.ควนขนุน นางสาวสุกิจ พิมสาย ครู
516 พัทลุง อบต.ควนขนุน นางวรดานี ศิลปพงศ์ ผู้ดูแลเด็ก
517 พัทลุง อบต.ควนขนุน นางสาวจุรีรัตน์ เกตุน่ิม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
518 พัทลุง อบต.ควนขนุน นางสาวสุธารา เมืองสง คนงาน
519 พัทลุง อบต.ชะมวง นางเอราวัณ สังเกต นักวิชาการศึกษา
520 พัทลุง อบต.ทุ่งนารี นายประเสริฐ ไชยเขียว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
521 พัทลุง อบต.หนองธง นางเพ็ญลักษณ์ หล าปูเต๊ะ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
522 พิจิตร ทต.โพธ์ิประทับช้าง นางอัญชลี สดช่ืน นักวิชาการศึกษา
523 พิจิตร ทม.พิจิตร นางนิภา อมรางกูร ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
524 พิจิตร ทม.พิจิตร นางสาวนภาภรณ์ ชาญณรงค์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
525 พิจิตร ทม.พิจิตร นางศิริพร วุฒิ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
526 พิจิตร อบจ.พิจิตร นางเดือนเพ็ญ ไชยพรพัฒนา นักวิชาการศึกษา
527 พิจิตร อบจ.พิจิตร นางสาวจันทนา ทรัพพะนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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528 พิจิตร อบต.ทะนง นายธนกฤต หัตถีรัตน ผู้อ านวยการกองการศึกษา
529 พิจิตร อบต.แหลมรัง นางสาวกฤษณา เสือนาราง ครู
530 พิษณุโลก ทต.พรหมพิราม นางเสาวภาคย์ รศพล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
531 พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก นางวิลาวัณย์ เมโรนิต นักวิชาการศึกษา
532 พิษณุโลก อบต.วังทอง นายอานนท์ แจ้งฉาย ผู้อ านวยการกองการศึกษา
533 เพชรบุรี ทต.บางตะบูน นางชณาภา พงษ์พานิช ครู
534 เพชรบุรี อบต.วังจันทร์ นางจริยา นาคะเวช ผู้อ านวยการกองการศึกษา
535 เพชรบูรณ์ ทต.นาง่ัว นางเปรมยุดา การก่ิงไพร หัวหน้าฝ่ายปกครอง
536 เพชรบูรณ์ ทม.เพชรบูรณ์ นายเดชาพัชร การก่ิงไพร ผู้อ านวยการสถานศึกษา
537 เพชรบูรณ์ ทม.วิเชียรบุรี นางสาวนภาพร ศรสุรินทร์ นักวิชาการศึกษา
538 เพชรบูรณ์ ทม.วิเชียรบุรี ว่าท่ีร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม รองปลัดเทศบาล
539 เพชรบูรณ์ อบต.ภูน้ าหยด นางอัญชลี วรรณา ผู้อ านวยการกองการศึกษา
540 แพร่ ทม.แพร่ นางสาวเกียรติสุดา กาศเกษม รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
541 แพร่ ทม.แพร่ นางสุณา รัตนชีวพงศ์ ครู
542 แพร่ อบจ.แพร่ นายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อ านวยการสถานศึกษา
543 แพร่ อบจ.แพร่ นายอุเทน ละอินทร์ ครู
544 มหาสารคาม ทต.นาเชือก นางสาวโศจยา ทองดวง ครู
545 มหาสารคาม ทม.มหาสารคาม นางดารุณี เดชยศดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา
546 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม นางเครือมาศ ชินกร ศึกษานิเทศก์
547 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม นายอ านาจ เกษศรีไพร ศึกษานิเทศก์
548 มหาสารคาม อบต.บรบือ นางวิมลพรรณ ศรีมุงคุณ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
549 ยโสธร ทต.ค าเตย นางยุวเรศ นิกาพฤกษ์ นักบริหารงานการศึกษา
550 ยโสธร ทต.เดิด นางสาวดวงใจ ทองแก้ว นักวิชาการศึกษา
551 ยโสธร ทต.ห้องแซง นางสาวมยุรี แซ่จึง นักวิชาการศึกษา
552 ยโสธร ทม.ยโสธร นายพูนศักด์ิ วิเศษแก้ว รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
553 ยโสธร อบจ.ยโสธร นายสมชาย เนินทราย นักบริหารการศึกษา
554 ยโสธร อบต.ข้ันไดใหญ่ นายสมภพ ดอกบัว ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
555 ยะลา ทน.ยะลา นายอับดุลซอมะ เจะหลง ผู้อ านวยการสถานศึกษา
556 ยะลา ทน.ยะลา นางนุชนภางค์ ล้ิมสุชาติ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
557 ยะลา ทน.ยะลา นางกนกภรณ์ รัตนย่ิง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
558 ยะลา ทน.ยะลา นางศิวพร ยืนชนม์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
559 ยะลา ทน.ยะลา นางสาวนุสรา ขาวเผือก นักวิชาการศึกษา
560 ยะลา ทน.ยะลา นางสาวพาสนา บุญมณี ครู
561 ยะลา อบจ.ยะลา นายจ ารัส สีทองช่ืน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
562 ยะลา อบจ.ยะลา นายธรรมรัตน์ หัตประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษา
563 ยะลา อบจ.ยะลา นายจตุพล ขวัญแสง ครู
564 ยะลา อบจ.ยะลา นางสาวภัทรภร ชูปาน ครู
565 ยะลา อบจ.ยะลา นางพเยาว์ หมอเล็ก ครู
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566 ยะลา อบจ.ยะลา นางสาวณัชชา ฮะลิพงษ์ ครู
567 ยะลา อบต.บันนังสาเรง นางสาวนูรไลลาห์ หลังปูเต๊ะ นักวิชาการศึกษา
568 ยะลา อบต.บ้านแหร นายธนาดุล ขาวผ่องใส นักวิชาการศึกษา
569 ยะลา อบต.พร่อน นางสาวนูรีญา ปันจอร์ นักวิชาการศึกษา
570 ยะลา อบต.ลิดล นางดลฤดี สาแล๊ะ นักวิชาการศึกษา
571 ร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด นางสาวปรียดา วรรณสิโรตม์ รอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา
572 ร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด นางนรินทร์ เคหาบาล ครู
573 ร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด นางสาวดลฤดี วินธิสา นักวิชาการศึกษา
574 ร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด นางอภันตรี พรรณาสุระ ครู
575 ระนอง ทม.ระนอง นางจตุพร สุทธิรัตน์ ศึกษานิเทศก์
576 ระยอง ทต.มาบข่า นางธัญวรัตน์ ดังก้อง นักวิชาการศึกษา
577 ระยอง ทต.มาบข่าพัฒนา นายระดม รุ่งรัตน์ หัวหน้าสถานศึกษา
578 ระยอง อบต.คลองปูน นางสาวมุกดา สิมพลี ผู้อ านวยการกองการศึกษา
579 ระยอง อบต.คลองปูน นางกัญญณัช จันไตร ครู
580 ระยอง อบต.ละหาร นางสาวสมหญิง พฤทธิไพฑูรย์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม
581 ราชบุรี ทต.บ้านสิงห์ นายปรีชา สุยะหลาน นักวิชาการศึกษา
582 ราชบุรี ทม.บ้านโป่ง นางเมตตา สิงหเขตวิทยบุญ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
583 ราชบุรี ทม.ราชบุรี นางสาวปิยณัฐ พรภวิษย์ นักวิชาการศึกษา
584 ราชบุรี ทม.ราชบุรี นายชาณุรัตน์ ชัยรัตนะเวโรจน์ หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
585 ราชบุรี ทม.ราชบุรี นายณพล องควิทยา นักวิชาการศึกษา
586 ราชบุรี ทม.ราชบุรี นางสาวรสริน กิจพร้อมผล รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
587 ลพบุรี ทต.โคกตูม นายวุฒิชัย นัทธี ผู้อ านวยการกองการศึกษา
588 ลพบุรี ทต.หนองม่วง นางสาวกมลทิพย์ เปรมกมล ผู้ดูแลเด็ก
589 ลพบุรี ทต.หนองม่วง นางสาวสุรัตดา ม่วงเมือง ครู
590 ลพบุรี ทต.หนองม่วง นายชัยภาดิษฐ์ โฉมไสว ผู้อ านวยการกองการศึกษา
591 ลพบุรี ทม.บ้านหม่ี นางวรนุช แคนทอง ครู
592 ลพบุรี ทม.บ้านหม่ี นายฉัตร์พงศ์ กิจวิถี ผู้อ านวยการสถานศึกษา
593 ลพบุรี ทม.ลพบุรี นางพัณณิตา นุ่มพินิจ ครู
594 ลพบุรี ทม.ลพบุรี นางสาวทัศนียานันท์ ชโลปถัมภ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ
595 ลพบุรี ทม.ลพบุรี นางสาวสมัชญา พานอังกาบ ครู
596 ลพบุรี ทม.ลพบุรี นางชัญญาภัค แช่มสกุลจรูญ ครู
597 ลพบุรี ทม.ลพบุรี นางสมจิตร์ ช่อดอกรัก ครู
598 ลพบุรี ทม.ลพบุรี นายอัครเดช สละชีพ ครู
599 ลพบุรี ทม.ลพบุรี นางสาวชุติมา นาเจริญ ครู
600 ลพบุรี ทม.ลพบุรี นายเชาวลิต มีแพง ครู
601 ลพบุรี อบต.บ้านทราย นางสาวสมฤดี สาตารมย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
602 ล าปาง ทต.แม่เมาะ นางสาววิชญาดา วงศ์ค าหล้า ครู
603 ล าปาง ทต.แม่เมาะ นางแพตทิชา จันต๊ะไทย ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
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604 ล าปาง ทต.แม่เมาะ นางกรวรรณ สิทธิบุศย์ นักวิชาการศึกษา
605 ล าปาง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล นางศุภกาญจน์ กาณจนพัชรกิจ นักวิชาการศึกษา
606 ล าปาง อบต.วังทอง นางสาวน้ าฝน ไชยทัศ นักวิชาการศึกษา
607 ล าพูน ทต.บ้านธิ นายยอด มหาไม้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
608 ล าพูน ทต.บ้านธิ นางพิมพรรณ สายเคร่ือง ครู
609 ล าพูน ทต.บ้านแป้น นางสาวกัญชริญา อครเดชกัณฑ์ นักบริหารงานการศึกษา
610 ล าพูน ทต.อุโมงค์ นางจุฑามาศ หวลอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
611 ล าพูน ทม.ล าพูน ดร.จรูญ ยอดอุโมงค์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
612 ล าพูน สถ.จ.ล าพูน นายชินกร ดีสุยา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน

613 เลย ทต.นาดินด า นางสาวสุพัตรา กล่ินศรีสุข ผู้อ านวยการสถานศึกษา
614 เลย ทต.นาโป่ง นายชวลิต รอบรู้ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
615 เลย ทต.นาอาน นายเอกสิทธ์ิ ธนะบุตร ผู้อ านวยการสถานศึกษา
616 เลย อบจ.เลย นางกัญนันทน์ ปัญญาดา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
617 ศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ นายกฤตยวัฒน์ ศรีสมบัติ นักบริหารงานการศึกษา
618 ศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ นางปุณยวีร์ มุมไธสง ผู้อ านวยการส านักการศึกษา
619 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ นายรุ่งสวัสด์ิ มณีวงษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
620 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ นายเฉลิมชัย พิศพงษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
621 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ นายสุจินต์ หล้าค า ผู้อ านวยการสถานศึกษา
622 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ นางสาวธันร์ญพรน์ ไชยพรรค ศึกษานิเทศก์
623 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ นางสุนิสา ใจใหญ่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
624 ศรีสะเกษ อบต.ทุ่งไชย นายจ ารอง สาวะภู ผู้อ านวยการกองการศึกษา
625 ศรีสะเกษ อบต.ทุ่ม นางสาวทองปภัสร์ ทองปัญญา นักวิชาการศึกษา
626 สกลนคร ทน.สกลนคร นายอัครพศ์ ภูติยา ผู้อ านวยการสถานศึกษา
627 สกลนคร ทน.สกลนคร นายวิทยา อ าพล ผู้อ านวยการสถานศึกษา
628 สกลนคร ทน.สกลนคร นายขวัญชาติ ศรีหารักษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา
629 สกลนคร ทน.สกลนคร นาวสาวณัฐสุนันท์ โคตรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
630 สกลนคร ทน.สกลนคร นางอรพินทร์ คุณาษร นักวิชาการศึกษา
631 สกลนคร ทน.สกลนคร นายสันทัด บุตาสา ครู
632 สงขลา ทต.คูเต่า นายทิวา ไชยถาวร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
633 สงขลา ทต.นาทวี นางสมพร ไชยสวนแก้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
634 สงขลา ทต.นาทวี นายนัตศิลป์ ร่มสกุล รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
635 สงขลา ทต.นาทวี นางสาวมัณฑนา จรจะนะ ครู
636 สงขลา ทน.สงขลา นางสาวปุณิกา อินทจันทร์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
637 สงขลา ทน.สงขลา นางเมธินี จินเดหวา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
638 สงขลา ทน.สงขลา นางสาวเกตุนภา ภู่ขจีตระกูล นักวิชาการศึกษา
639 สงขลา ทน.สงขลา นางศิวรรจน์ บุศวะ นักวิชาการศึกษา
640 สงขลา ทม.เขารูปช้าง นางพรพันธ์ อ๋องสกุล ครู
641 สงขลา ทม.เขารูปช้าง นางสาวจารุวรรณ เรืองระพีพรรณ นักวิชาการศึกษา
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642 สงขลา ทม.เขารูปช้าง นางวนิดา ศรีสง ผู้อ านวยการกองการศึกษา
643 สงขลา ทม.คลองแห นายบรรหาญ จิตหวัง ผู้อ านวยการสถานศึกษา
644 สงขลา ทม.คลองแห นางสาวชุติมา บิญรัตน์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
645 สงขลา ทม.คลองแห นางสาวรุ่งทิวา รุ่งรัตน์ นักวิชาการศึกษา
646 สงขลา ทม.คลองแห นางไรหนับ ทองมาตร ครู
647 สงขลา ทม.คลองแห นายธนเดช นวลเกล้ียง ครูผู้ช่วย
648 สงขลา ทม.คอหงส์ นางพรเพ็ญ พิตรพิบูลย์พันธ์ุ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
649 สงขลา ทม.คอหงส์ นางธนิตา จันทร์สว่าง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
650 สงขลา ทม.ปาดังเบซาร์ นางวรัญญา เฟ่ืองฟูขจร ผู้อ านวยการสถานศึกษา
651 สงขลา ทม.สงขลา นางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ นักบริหารการศึกษา
652 สงขลา อบจ.สงขลา นางสาวอุมาภรณ์ ไชยเจริญ นักวิชาการศึกษา
653 สงขลา อบจ.สงขลา นางสาวซัมซียะห์ มาหะมะ ครู
654 สงขลา อบต.คลองกวาง นายเพชรชระ พูลสวัสด์ิ ครู
655 สงขลา อบต.คลองกวาง นายวุฒิชัย รักแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
656 สงขลา อบต.ท่าชะมวง นางจิราลักษณ์ จันทะสะโร ผู้ดูแลเด็ก
657 สงขลา อบต.ท่าชะมวง นางแก้วตา ทองมี ผู้ดูแลเด็ก
658 สงขลา อบต.บ่อดาน นางสาวสุกัญญา เทพรัตน์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
659 สงขลา อบต.ป่าชิง นางลลนา นิเด ผู้อ านวยการกองการศึกษา
660 สงขลา อบต.ระโนด นางสุวิณา ประสมทรัพย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
661 สตูล ทม.สตูล นางสาวชัญญา เอ้งฉ้วน นักวิชาการศึกษา
662 สตูล อบจ.สตูล นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง นักบริหารงานการศึกษา
663 สมุทรปราการ ทต.บางปู นางสาวเนตรอร ต่อกังวาล ครู
664 สมุทรปราการ ทต.บางปู นางสาวจิตติมา กล่ินทุม ผู้ช่วยครู
665 สมุทรปราการ ทต.บางปู นางสุวภีร์ รัตนวิจิตร ผู้อ านวยการสถานศึกษา
666 สมุทรปราการ ทต.แพรกษา นางสาวอนัญญา ทรินทร์ นักวิชาการศึกษา
667 สมุทรปราการ ทต.แพรกษา นางอรัญญา พิสุทธากุล ผู้อ านวยการสถานศึกษา
668 สมุทรปราการ ทต.แพรกษา นายชัชนันท์ จันเพ็ง นักวิชาการศึกษา
669 สมุทรปราการ ทต.แพรกษา นางกรรณิการ์ โชนอนุ ครู
670 สมุทรปราการ ทต.แพรกษา นางเนตรดาว แสนสิงห์ ครู
671 สมุทรปราการ ทต.แพรกษา นางพรเพ็ญ กล่ินก าธรกุล รองปลัดเทศบาล
672 สมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ นางจันทร์เพ็ญ ศรีไสยเพชร ครู
673 สมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ นางวารุณี วงศ์พิมพ์พระ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
674 สมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ นางสาวทัศนียา โสภา ครู
675 สมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ นางสุดาวดี เน่ืองฤทธ์ิ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
676 สมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ นางอรพร ประเสริฐพูนผล ครู
677 สมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ นางอรรัตน์ โรจนสุพจน์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
678 สมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ นางอัมพร ซาแพง ครู
679 สมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ นายก้องภุชงค์ บุญธนเมธี ครู
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680 สมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ นายสุบิน ทองน้อย ผู้อ านวยการสถานศึกษา
681 สมุทรสาคร ทต.นาดี นางบุษบา อินทร์จ้อย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
682 สมุทรสาคร ทต.นาดี นางสาวอังคณา มาศเมฆ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
683 สมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร นายทศพล มุ่งเข่ือนกลาง นักวิชาการศึกษา
684 สมุทรสาคร ทน.อ้อมน้อย นายวิโรจน์ สุรสาคร ผู้อ านวยการสถานศึกษา
685 สระแก้ว ทม.วังน้ าเย็น นายเกรียงไกร ปริธรรมมัง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
686 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว นางจิราวรรณ หัตถกิจ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
687 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว นางสาวฟ้ารุ่ง ชมสุนทร ครู 
688 สระบุรี ทม.สระบุรี นางสาวลักษณ์ขจี ผาสุข หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
689 สิงห์บุรี ทต.ทับยา นางสาวกาญจณา พุ่มพวง ครู
690 สิงห์บุรี ทต.อินทร์บุรี นางจิราภรณ์ วุฒิชัยรังสรรค์ ครู
691 สิงห์บุรี ทต.อินทร์บุรี นางสาวนงลักษณ์ บุดดาผา ครู
692 สิงห์บุรี ทต.อินทร์บุรี นางสาวณัฐชฎาภรณ์ แนวข้ีเหล็ก ครู
693 สิงห์บุรี ทต.อินทร์บุรี นายบุญเลิศ พุดมอญ ครู
694 สิงห์บุรี ทม.บางระจัน นางสมพิศ พงษ์พานิช ครู
695 สิงห์บุรี ทม.บางระจัน นางสาวฐานิดา คุ้มบุญ ครู
696 สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี นางกัลยารัตน์ จรุงพันธ์ ครู
697 สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี นางนฤมล เสวตวิหารี ครู
698 สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี นางสาวจิรายุ จันทราสา ครู
699 สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี นางสาวชาลิณี โอฬาร ครู
700 สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี นางสาวธัญลักษณ์ ชิงดวง ครู
701 สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี นางสาวนราพร เผือกสอาด ครู
702 สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี นางสาวภารดี บุญปลอด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
703 สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี นางสาวรัศมีณัฐ ทองประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
704 สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี นางสาววิยดา แก้วมังกร ครู
705 สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี นางสาวศิริณี ผาศิริ ครู
706 สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี นางสาวศิริพร เทียบเทียม ครู
707 สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี นางสาวสุชาวรี บุญหลง ครู
708 สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี นางสาวสุวิชา พวงจันทร์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
709 สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี นายสุรพล แทนเต ผู้อ านวยการสถานศึกษา
710 สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี นายอ านาจ นาคแก้ว ผู้อ านวยการสถานศึกษา
711 สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี นางสาวขนิษฐา วัฒนพันธ์ ครู
712 สิงห์บุรี อบต.คอทราย นางเหมือนแพร กูลเงิน ครู
713 สิงห์บุรี อบต.คอทราย นางภาวนา จันทยพงษ์ศรี ปลัด
714 สิงห์บุรี อบต.ง้ิวราย นางรุ่งทิวา จันทร์สวน ผู้อ านวยการกองการศึกษา
715 สิงห์บุรี อบต.จักรสีห์ นางพิมพ์ชนก ศรีทรง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
716 สิงห์บุรี อบต.จักรสีห์ นางอรัญญา  ทองเนียม ครู
717 สิงห์บุรี อบต.ท่าข้าม นางวราภรณ์ ดีเจริญวิรุฬ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
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718 สิงห์บุรี อบต.ท่างาม นางสุนันท์ ศักด์ิชัยสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
719 สิงห์บุรี อบต.น้ าตาล นางจีระภา ผลบุญ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
720 สิงห์บุรี อบต.บางมัญ นางสาวเกษณี อินสุชาติ ครู
721 สิงห์บุรี อบต.บางมัญ นายอนันต์ นิลย้อย นักวิชาการศึกษา
722 สิงห์บุรี อบต.บ้านแป้ง นางสาวจารุวรรณ ทองศักด์ิ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
723 สิงห์บุรี อบต.บ้านแป้ง นางสาวสุพรรณ อินป๋ันแก้ว นักวิชาการศึกษา
724 สิงห์บุรี อบต.พระงาม นางสาวบุหลงรัตน์ จรกัณหา ผู้อ านวยการกองการศึกษา
725 สิงห์บุรี อบต.พระงาม นางสุมาลี สาตรจีนพงษ์ ครู
726 สิงห์บุรี อบต.พักทัน นางพัชรนันท์ ข าสะนะ ครู
727 สิงห์บุรี อบต.พักทัน นางสาววรรณวิภา สมัครการ ครูผู้ดูแลเด็ก
728 สิงห์บุรี อบต.พักทัน นางสาวสุภารัตน์ ฉิมพาลี ครู
729 สิงห์บุรี อบต.พักทัน นางอังชัน รักษาสีมันต์ ครู
730 สิงห์บุรี อบต.โพกรวม นางนุชนาถ แป้นงาม ครู
731 สิงห์บุรี อบต.โพกรวม นางสาวสิรินา อินอ่วม ครู
732 สิงห์บุรี อบต.โพธ์ิชัย นางสาวธนัญญา เหมหิรัญไพบูลย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
733 สิงห์บุรี อบต.ม่วงหมู่ นางสาวกาญจนา มีสมบัติ ครู
734 สิงห์บุรี อบต.โรงช้าง นางมณีวรรณ สิงห์สกุล ผู้อ านวยการกองการศึกษา
735 สิงห์บุรี อบต.วิหารขาว นางสาวพัชรนันท์ จันทร์ดอกไม้ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
736 สิงห์บุรี อบต.ห้วยชัน นางสาวหทัยรัตน์ อินหมี ครู
737 สิงห์บุรี อบต.อินทร์บุรี นางวิภาวดี ศิริภาพ ครู
738 สิงห์บุรี อบต.อินทร์บุรี นางสาวกัลยรัตน์ งามดี ครู
739 สิงห์บุรี อบต.อินทร์บุรี นางสาวฐิติมา ฟูม่ัน ครูผู้ดูแลเด็ก
740 สิงห์บุรี อบต.อินทร์บุรี นางสาวประภัสสร สารพันธ์ุ ครูผู้ดูแลเด็ก
741 สิงห์บุรี อบต.อินทร์บุรี นางสาววิมลรัตน์ สุ่มอ่ิม ครู
742 สิงห์บุรี อบต.อินทร์บุรี นางสาวสุรีย์พร ธิมา ครูผู้ดูแลเด็ก
743 สิงห์บุรี อบต.อินทร์บุรี นางสาวสุวิมล กล่ินเกษร ครู
744 สิงห์บุรี อบต.อินทร์บุรี นางสาวอภิญญา ศิริอ่อน ครูผู้ดูแลเด็ก
745 สิงห์บุรี อบต.อินทร์บุรี นายสุพสิทธ์ิ ตระกูลปาน ผู้อ านวยการกองการศึกษา
746 สุโขทัย ทต.กลางดง นาวสาววิภารัตน์ วรรณรัตน์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
747 สุโขทัย ทต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ นางสาวกาญจนา แก้ววรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
748 สุโขทัย ทต.ทุ่งเสล่ียม นางสายรุ้ง ชูก าลัง ผู้อ านวยการสถานศึกษา
749 สุโขทัย อบต.ไทยชนะศึก นางนพวรรณ วงค์จักร์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
750 สุพรรณบุรี ทต.วังน้ าซับ นางสาวณัฐญา พลเสน ผู้อ านวยการกองการศึกษา
751 สุพรรณบุรี ทม.สองพ่ีน้อง นางนวพรรณ พันธ์สวัสด์ิ ครู
752 สุพรรณบุรี ทม.สุพรรณบุรี นางเณจิณา สุนทรวิภาต ครู
753 สุพรรณบุรี ทม.สุพรรณบุรี นางชนิภา เวียงชัย นักสันทนาการ
754 สุพรรณบุรี ทม.สุพรรณบุรี นางตฤณกร พวงวรินทร์ ครู
755 สุพรรณบุรี ทม.สุพรรณบุรี นางวิภาพร เพ็ชรกิจ ครู
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756 สุพรรณบุรี ทม.สุพรรณบุรี นางสาวชลธิชา โตลาภ ครู
757 สุพรรณบุรี ทม.สุพรรณบุรี นายฑีรพล หนูทา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
758 สุพรรณบุรี ทม.สุพรรณบุรี นายปรีชา ภูชมศรี รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
759 สุพรรณบุรี ทม.สุพรรณบุรี นายวิทยา เพชรภิเษกสิทธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
760 สุพรรณบุรี ทม.สุพรรณบุรี นายสราวุธ นุชโพธ์ิพันธ์ุ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
761 สุพรรณบุรี อบต.ทับตีเหล็ก นางสาวรุ่งนภา ฤทธิ นักจัดการงานท่ัวไป
762 สุราษฎร์ธานี ทต.คลองปราบ นางธิดารัตน์ แต้มเติม นักวิชาการศึกษา
763 สุราษฎร์ธานี ทต.ท่าชนะ นายสยาม สมบัติทอง หัวหน้าส านักปลัด
764 สุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี นายเจริญ ขุนปักษี ผู้อ านวยการสถานศึกษา
765 สุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี นายธรรมรัตน์ สองแก้ว หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
766 สุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี นางขนิษฐา ยศเมฆ นักวิชาการศึกษา
767 สุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี นางณัฐกานท์ นาคน้อย นักวิชาการศึกษา
768 สุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี นางวราณี สุภาตรี รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
769 สุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี นางสาวร่ืนฤดี แจ่มใส รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
770 สุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี นางอัจฉรา ผ่องส าราญ ครู
771 สุราษฎร์ธานี ทม.ดอนสัก นางวันเพ็ญ จันทรชิต ผู้อ านวยการสถานศึกษา
772 สุราษฎร์ธานี ทม.ดอนสัก นางชุดารัตน์ รอดนิตย์ ครู
773 สุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี นางจารุวรรณ ฉิมเรศ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
774 สุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี นางสาวณัฐณีวัลย์ เจริญรักษ์ นักวิชาการศึกษา
775 สุราษฎร์ธานี อบต.ท่าฉาง นางสาววิภาภรณ์ บุญเพชร นักวิชาการศึกษา
776 สุราษฎร์ธานี อบต.ท่าเรือ นางสาวเรณู อินทเช้ือ หัวหน้าส านักปลัด
777 สุราษฎร์ธานี อบต.บ้านท าเนียบ นางปวเรศ ทองปลอด นักวิชาการศึกษา
778 สุราษฎร์ธานี อบต.บ้านท าเนียบ นายประยงค์ แก้วชู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
779 สุรินทร์ ทต.เมืองที นางเมธินี กองทอง นักวิชาการศึกษา
780 สุรินทร์ อบต.ตาวัง นางสุรัชนา เยาะเย้ย นักวิชาการศึกษา
781 สุรินทร์ อบต.บะ นางรัชนี พัสลังก์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
782 สุรินทร์ อบต.บ้านจารย์ นางวันทนีย์ สายแก้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษา
783 สุรินทร์ อบต.เมืองลีง นางปาณิสรา เกลียวทอง ผู้อ านวยการกองการศึกษา
784 สุรินทร์ อบต.ศรีสุข นางพราวพิรุณ ยาจิตต์ หัวหน้าส านักปลัด
785 หนองคาย ทม.หนองคาย นางจริยา เครือทอง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
786 หนองบัวล าภู ทต.โนนสูงเปลือย นายภูรินท์ ศรีสนิท ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
787 หนองบัวล าภู ทต.บ้านค้อ  นางชุลีภรณ์ สระแก้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
788 หนองบัวล าภู อบต.หนองสวรรค์ นายด ารงค์ ประเสริฐสังข์ นักวิชาการศึกษา
789 อ่างทอง ทต.ท่าช้าง นางสุชญา ทองเดือน ผู้อ านวยการกองการศึกษา
790 อ่างทอง ทต.ม่วงเต้ีย นางอุบลรัตน์ แสวงผล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
791 อ่างทอง ทต.วิเศษไชยชาญ นางสาวณัฐิตา ธีฆัมพร นักวิชาการศึกษา
792 อ่างทอง ทม.อ่างทอง นางสาววีราภรณ์ ตันติกุลมานิมิต ครู
793 อ่างทอง อบต.คลองขนาก นายชวดล ทองเดือน ผู้อ านวยการกองการศึกษา
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794 อ่างทอง อบต.ตลาดกรวด นางวนิดา พ่ึงอินทร์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา
795 อ่างทอง อบต.ตลาดใหม่ นางนวลจันทร์ กุลมา ครูผู้ดูแลเด็ก
796 อ่างทอง อบต.เทวราช นายธีรยุทธ  ไทยกรรณ์ นักวิชาการศึกษา
797 อุดรธานี ทน.อุดรธานี นางอุษากร สีดาบุตร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
798 อุดรธานี ทน.อุดรธานี นายไมตรี ภูสวดสี รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
799 อุดรธานี ทน.อุดรธานี นางกนกอร ไชยมูล ผู้อ านวยการส านักการศึกษา
800 อุดรธานี ทน.อุดรธานี นางสมใจ สวัสด์ิชัยธานี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
801 อุดรธานี ทน.อุดรธานี นายกฤษดา โสภา ผู้อ านวยการสถานศึกษา
802 อุดรธานี ทน.อุดรธานี นายกฤษณ์ กล่ินกลาง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
803 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี นางอัจฉริยากร สมอ่อน ครู
804 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี นางสาวอนัญญา ชุมแวงวาปี ครู
805 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี นางสาวนันท์นภัส วรสาร ครู
806 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี นางสาวธัญวลี อินทรักษา ครู
807 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี นางสาวยุคนธร สมบัติมี นักวิชาการศึกษา
808 อุดรธานี อบต.สร้อยพร้าว นายชะลอ บุญเพ็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
809 อุตรดิตถ์ ทต.ศรีพนมมาศ นางยุพาพร เลาสัตย์ ครู
810 อุตรดิตถ์ ทต.ศรีพนมมาศ นางเพ็ชชรี อ้นทองทิม ผู้อ านวยการสถานศึกษา
811 อุตรดิตถ์ ทต.หัวดง นางรัชดาภรณ์ พรมจุ้ย ผู้อ านวยการสถานศึกษา
812 อุตรดิตถ์ ทม.อุตรดิตถ์ นางสาวบุญเพ่ิม สอนภักดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา
813 อุตรดิตถ์ ทม.อุตรดิตถ์ นายสมหมาย พรมจุ้ย ผู้อ านวยการสถานศึกษา
814 อุตรดิตถ์ ทม.อุตรดิตถ์ นางพัชุดาญ์ จอมประเสริฐ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
815 อุตรดิตถ์ ทม.อุตรดิตถ์ นายเสกสรรค์ สนผา ผู้อ านวยการสถานศึกษา
816 อุตรดิตถ์ อบจ.อุตรดิตถ์ นางสุพิน อากาศเย็น หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
817 อุตรดิตถ์ อบจ.อุตรดิตถ์ ว่าท่ีร้อยตรีณฏฐดลป์ แสงนาค นักวิชาการศึกษา
818 อุตรดิตถ์ อบจ.อุตรดิตถ์ นายชัยวัฒน์ แก้วบุตร นักจัดการงานท่ัวไป
819 อุตรดิตถ์ อบจ.อุตรดิตถ์ นายฉัตรชนัย โนต๊ะยศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
820 อุตรดิตถ์ อบจ.อุตรดิตถ์ นายเจริญ นาคป่ิน ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ
821 อุตรดิตถ์ อบต.ด่านแม่ค ามัน นายณัฐวุฒิ คชหาร ผู้อ านวยการกองการศึกษา
822 อุตรดิตถ์ อบต.แสนตอ นายสุนทร ใหม่ยะ นักวิชาการศึกษา
823 อุบลราชธานี ทต.ขามโคม นางสาวปนัตตา สุวรรณพงษ์ นักวิชาการศึกษา
824 อุบลราชธานี ทต.ขามป้อม นางรุ่งนภา มูลศรี นักวิชาการศึกษา
825 อุบลราชธานี ทต.ขามป้อม นายโฆสิต นิลสนิท ครู
826 อุบลราชธานี ทต.ขามป้อม นางฉวีวรรณ ชมจันทร์ ครู
827 อุบลราชธานี ทต.ขามป้อม นางสาวบุษยมาศ บุญเอนก -
828 อุบลราชธานี ทม.แจระแม นางณัฐสุดา จึงชัยฑวังกูล ผู้อ านวยการสถานศึกษา
829 อุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อ านวยการสถานศึกษา
830 อุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี นายรมย์รวินท์ เชิดชู ครู
831 อุบลราชธานี อบต.ดอนมดแดง นางสาวอ าพร พันธ์งาม ผู้อ านวยการสถานศึกษา


