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๑ กาญจนบุรี นายตรีรัตน  พูทรงชัย นวช.กศ.๓ ทต.ดานมะขามเต้ีย
๒ กาญจนบุรี นายเจริญ  สหกิจ รอง ผอ.ก.กศ. ทม.กาญจนบุรี
๓ กาญจนบุรี น.ส.บุษบา  กาญจนวารีทิพย ผอ.สถานศึกษา ๘ ทม.กาญจนบุรี
๔ กาฬสินธุ น.ส.บังอร  กานสรรไชย นวช.กศ.๓ อบต.ดอนสมบูรณ
๕ กาฬสินธุ นายวิเชียร  สมภาร ผอ.สถานศึกษา ๙ ทม.กาฬสินธุ
๖ กาฬสินธุ นางอรชร  ดลโสภณ ผอ.สถานศึกษา ๘ ทม.กาฬสินธุ
๗ กาฬสินธุ นางพิมพพันธุ  จันทไทย ผอ.สถานศึกษา ๘ ทม.กาฬสินธุ
๘ กาฬสินธุ นางมัทนา  ปรีจํารัส นวช.กศ.๓ อบต.นาจําปา
๙ กาฬสินธุ น.ส.สมจิตร  ใกลฝน นวช.กศ.๕ ทต.นาจารย
๑๐ กาฬสินธุ น.ส.พรทิพย  ศรเสนา นวช.กศ.๓ อบต.ลําชี
๑๑ กาฬสินธุ น.ส.พิสนภางค  ปาระสีห นวช.กศ.๓ อบต.ภูแลนชาง
๑๒ กาฬสินธุ น.ส.กุหลาบ  ศรีหาพล นวช.กศ.๓ อบต.หัวนาคํา
๑๓ กาฬสินธุ นางจุไรรัตน  โชติช่ืน นวช.กศ.๓ อบต.นาขาม
๑๔ กาฬสินธุ นายสมบูรณ  นาสาทร นวช.กศ.๖ ทต.หนองกุงศรี
๑๕ กําแพงเพชร นายสมเดช  เกิดอวม นวช.กศ.๗ ทต,ลานกระบือ
๑๖ ขอนแกน นายวีระศักดิ์  ลิมภัยลี อ.๒ ระดับ ๗ ทน.ขอนแกน
๑๗ ขอนแกน นางเพ็ญสวาท  พันธกวาง อ.๒ ระดับ ๗ ทน.ขอนแกน
๑๘ ขอนแกน นางพร้ิมเพรา  วราพันธุพิพิธ รอง ผอ.ก.กศ. ทน.ขอนแกน
๑๙ ขอนแกน นายสุรินทร  ขุนศรีรักษา อ.๒ ระดับ ๗ ทน.ขอนแกน
๒๐ ขอนแกน นายถาวร  เหลาตน รอง ผอ.สถานศึกษา ๗ ทน.ขอนแกน
๒๑ ขอนแกน น.ส.พิชญา  เต็มวงษ นวช.กศ.๓ ทต.ภูผามาน
๒๒ ขอนแกน นายรังษี  แกวน้ําใสย ผช.นวช.กศ. อบต.น้ําพอง
๒๓ จันทบุรี น.ส.ลัดดาวัลย  ทําไพศาล ผช.นวช.กศ. อบต.สะตอน
๒๔ จันทบุรี นายรังสรรค  ไฝกิ่ง ผอ.ก.กศ. ทต.ทาใหม
๒๕ จันทบุรี นายปญญา  ศิริคง ผอ.สถานศึกษา ทต.ทาใหม
๒๖ จันทบุรี นายอภิชาติ  วรภัย ผอ.ก.วิชาการฯ ทต.ทาใหม
๒๗ จันทบุรี นางนงนุช  ผลพุฒ จนท.สันทนาการ ๓ ทต.พลับพลานารายต
๒๘ ฉะเชิงเทรา นายบําเหน็ฎ  เพื่อนงาม ผอ.สถานศึกษา ทม.ฉะเชิงเทรา
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๒๙ ฉะเชิงเทรา นายปยะรัตน  บํารุงสุข ผอ.รร.๘ ทต.บางคลา
๓๐ ชลบุรี นางอภิญญา รัตนา ครู คศ.๑ ทม.บานบึง
๓๑ ชัยภูมิ นางนารีรัตน สนั่นเมือง นวช.กศ.๓ ทต.ผักปง
๓๒ ชัยภูมิ น.ส.สุรีรัตน  ธรรมโชติ ผอ.กองการศึกษา ทต.แกงครอ
๓๓ เชียงราย นายบรรจง  ตะตองใจ นวช.กศ.๓ อบต.เวียง
๓๔ เชียงราย นายมีชัย  ลือชัย จนท.สันทนาการ ๕ ทต.เมืองพาน
๓๕ เชียงใหม น.ส.จิราภรณ ประทีบแกว นวช.กศ. ๓ อบต.ข้ีเหล็ก
๓๖ เชียงใหม น.ส.วัชรี เกณฑปญญา นวช.กศ. ๓ อบต.เชียงหลวง
๓๗ ตราด นางจันทรเพ็ญ  ชาติกุล นวช.กศ.๓ ทต.น้ําเช่ียว
๓๘ ตาก นายมารุต นาสินขันธ นวช.กศ.๓ อบต.ทาสองยาง
๓๙ นครปฐม น.ส.ศิรินันท  แสงศิริ นวช.กศ.๓ ทต.หวยพูล
๔๐ นครพนม นางประพันธ  บุพศิริ อ.๒ ระดับ ๗ ทม.นครพนม
๔๑ นครพนม นางอุทินพร  ชุญชวลิต ผอ.สถานศึกษา ทม.นครพนม
๔๒ นครพนม นายเพชร  ค่ําคูณ ผอ.รร. ทม.นครพนม
๔๓ นครราชสีมา น.ส.ฉันทนา  แกนสาร นวช.กศ.๓ อบต.โคกกรวด
๔๔ นครราชสีมา น.ส.สมลักษณ  เจริญรัมย นวช.กศ.๓ อบต.ตลาดไทร
๔๕ นครราชสีมา นายประมวล  นนทะเสน รอง ผอ.สถานศึกษา ทม.บัวใหญ
๔๖ นครราชสีมา นายไพโรจน  สวามีชัย รอง ผอ.สถานศึกษา ทต.โนนสูง
๔๗ นครราชสีมา นายทองดี  แดงบุญเรือง นวช.กศ.๓ อบต.พญาเย็น
๔๘ นครราชสีมา นายวรศักดิ์  กาญจนสีมา ครู ทต.โนนสูง
๔๙ นครราชสีมา น.ส.ไพรินทร  พินิจ นวช.กศ.๓ อบต.ปากชอง
๕๐ นครราชสีมา นางดัชนี  โครตชมภู นวช.กศ.๓ อบต.โคกกลาง
๕๑ นครราชสีมา น.ส.พรรทิพย  อยูไพร นวช.กศ.๒ อบต.คลองมวง
๕๒ นครราชสีมา นายวิโรจน  พรหมมาศ นวช.กศ.๕ ทต.ทาแพ
๕๓ นครสวรรค นายประสิทธ์ิ  แสงใจหนัก ผอ.รร.๘ ทน.นครสวรรค
๕๔ นครสวรรค นางทองปอน  มีชูศักดิ์ ผอ.กองการศึกษา ๘ ทต.ตาคลี
๕๕ นครสวรรค นายวินัย  จายแจน หน.กองการศึกษา ๖ ทต.เกาเล้ียว
๕๖ นนทบุรี นายอนุสรณ  ชุมพาลี จนท.สันทนาการ ๓ ทม.บางกรวย
๕๗ นนทบุรี น.ส.วัลลภา  โลหสุวรรณ ศึกษานิเทศก ๖ว ทม.บางบัวทอง
๕๘ นนทบุรี นางจรัสศรี  ธรรมจารุศิริ นบห.กศ.๗ ทน.นนทบุรี
๕๙ นนทบุรี นางปารวีย  หอมสังข จนท.สันทนาการ ๖ ทน.นนทบุรี
๖๐ นราธิวาส นางรัชนี  สะละ อ.๒ ระดับ ๗ ทม.นราธิวาส
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๖๑ นาน วาท่ี ร.ต.องอาจ  บุญตาม นวช.กศ.๓ อบต.หนองลี
๖๒ นาน นายศราธร  เช้ือเมืองพาน นวช.กศ.๓ อบต.ยอด
๖๓ นาน นายสมศักดิ์  คําลือ นวช.กศ.๓ อบต.ดงพญา
๖๔ นาน น.ส.นภสรณ  ดอนอินผล นวช.กศ.๓ อบต.ผาทอง
๖๕ นาน น.ส.รัชฎาพร  นภาชัย นวช.กศ.๓ อบต.นาไรหลวง
๖๖ นาน นายประเวศ  ปญญา นวช.กศ.๓ อบต.และ
๖๗ นาน นางปณยา  สุขแสงทอง นวช.กศ.๓ อบต.บานพี้
๖๘ นาน นายจําเริญ  ธัญญะ นวช.กศ.๓ อบต.จอมพระ
๖๙ บุรีรัมย นายสมชาย  คําดวง นวช.กศ.๓ อบต.หนองขมาร
๗๐ บุรีรัมย น.ส.ลําไย  ปถพี นวช.กศ.๓ อบต.ละเวี้ย
๗๑ บุรีรัมย น.ส.กาญณิกา  วงศาสนธ์ิ นวช.กศ.๓ อบต.ฉโคกยาง
๗๒ บุรีรัมย นายณัฐวัตร  ทิพยนางรอง นวช.กศ.๓ ทต.ละหานทราย
๗๓ บุรีรัมย น.ส.จิลลาภัทร  พิมสุคะ นวช.กศ.๓ นวช.กศ.๓
๗๔ บุรีรัมย นายเดนพหัสชัย  เนตรภักดี นวช.กศ.๓ อบต.ตาจง
๗๕ บุรีรัมย น.ส.ณัฐวดี  จันทรบุปผา นวช.กศ.๓ อบต.ไพศาล
๗๖ บุรีรัมย นายณัฐพัฒน  นันใจยะ นวช.กศ.๓ อบต.โคกสะอาด
๗๗ บุรีรัมย น.ส.กนกนภา  นันทสิงห นวช.กศ.๓ อบต.เมืองโพธ์ิ
๗๘ บุรีรัมย น.ส.จิรายุ  ทัพขวา นวช.กศ.๓ อบต.หนองบัวโคก
๗๙ บุรีรัมย นางชันยชนก  บุตรโต นวช.กศ.๓ อบต.หินโคน
๘๐ บุรีรัมย น.ส.ศิญารัตน  อรุณโณ นวช.กศ.๓ อบต.ทะโกตาพิ
๘๑ บุรีรัมย น.ส.ทิพยปทุม  ประทุมสัน นวช.กศ.๓ อบต.โคกกลาง
๘๒ ปทุมธานี นายโกวิท  นาราช นวช.กศ.๗ อบต.คูคต
๘๓ ประจวบคีรีขันธ นายวิศิษฐ  สุคนธมาน ผอ.กองการศึกษา ๗ ทต.ทับสะแก
๘๔ ปราจีนบุรี นายอาคม  สมบูรณวงศ รอง ผอ.สถานศึกษา ทม.ปราจีนบุรี
๘๕ พระนครศรีอยุธยา นางสุพิน  ศาสตรสมัย ครูผูดูแลเด็ก ทต.ภาชี
๘๖ พะเยา นางกนกวรรณ  ใจเท่ียง นวช.กศ.๓ อบต.แมปม
๘๗ พัทลุง นายการุณ  โอฬาริ รอง ผอ.สถานศึกษา ทม.พัทลุง
๘๘ พัทลุง นายพัทธพล  ขวัญสุวรรณ หน.กองการศึกษา ๖ ทต.มะกอกเหนือ
๘๙ พัทลุง นางการุณ  ศิริอนันต อ.๒ ระดับ ๗ ทม.พัทลุง
๙๐ พิจิตร นายจรุง  เย็นกลํ่า ผช.ผอ.รร.๘ ทม.บางมูลนาก
๙๑ พิจิตร นายวันชัย  รังผึ้ง ผอ.ก.กศ.๗ ทม.บางมูลนาก
๙๒ พิษณุโลก นายเอกพงษ  กีรติวศิน ผอ.ศูนยฯ อบจ.พิษณุโลก
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๙๓ พิษณุโลก นายสุธรรม  ลังการพินธ รอง ผอ.สถานศึกษา ๘ ทน.พิษณุโลก
๙๔ พิษณุโลก นางพรทิพย  ศักดิ์ฤชารัตน รอง หน.สถานศึกษา ๘ ทน.พิษณุโลก
๙๕ ภูเก็ต นางสมจิต  นิยกิจ หน.ฝ.กจ. ทน.ภูเก็ต
๙๖ มหาสารคาม นายศราวุธ  ปราบพยัคฆ นวช.กศ.๓ อบต.ขามเรียน
๙๗ มุกดาหาร นายเกียรติศักดิ์  ปริปุณะ นวช.กศ.๓ ทต.ดอนตาล
๙๘ ยะลา นายกิตติ  สวนแสน อ.๒ระดับ๗ ทน.ยะลา
๙๙ รอยเอ็ด นายวัชรินทร  สปนศิริ นวช.กศ.๓ อบต.โพธ์ิชัย
๑๐๐ รอยเอ็ด นางเนาวรัตน  เหลืองเจริญ จนท.สันทนาการ ๓ ทต.สรวง
๑๐๑ ระยอง น.ส.พนัส  สิงหประโคน ครูผูดูแลเด็ก ทต.บานปลอกแดง
๑๐๒ ราชบุรี นายอํานาจ  อยูประเสริฐ นบห.การศึกษา ทต.บานเลือก
๑๐๓ ราชบุรี นางวิไลวรรณ  บุญอยู ผช.ผอ.รร. ทม.ราชบุรี
๑๐๔ ราชบุรี นายศักดิ์รพี  สายบัว ผอ.รร. ทม.ราชบุรี
๑๐๕ ราชบุรี นางสกาวรัตน  นิลเพชรพลอย ผช.ผอ.รร. ทม.ราชบุรี
๑๐๖ ลพบุรี น.ส.ภัทราภรณ  มีสวัสดิ์ นวช.กศ.๕ อบต.เขาสามยอด
๑๐๗ ลําปาง นายนรุธ  เมืองโครต นวช.กศ.๓ อบต.ดอนแกว
๑๐๘ ลําปาง น.ส.ทองเพชร  แกวเปา นวช.กศ.๓ อบต.แมทะ
๑๐๙ ลําพูน นายประยูรพล  คําแสน นวช.กศ.๕ ทต.บานแปน
๑๑๐ ลําพูน นางศรีลัย  บริสุทธ์ิ ผอ.รร. ท.ประตูล้ี
๑๑๑ ลําพูน น.ส.จิราพร  พิชัยพรหม ผอ.สถานศึกษา ๘ ทม.ลําพูน
๑๑๒ เลย น.ส.พงษลัดดา  พลซา ครูปฐมวัย ทต.วังสะพุง
๑๑๓ เลย นางรัชฎาภรณ  ผลมาตย นวช.กศ.๓ อบต.ศรีสงคราม
๑๑๔ เลย น.ส.ปรียากร  ธรรมกุล นวช.กศ.๓ ทต.วังสะพุง
๑๑๕ ศรีสะเกษ นายสงสุข  สมบูรณ นวช.กศ.๓ อบต.คูน
๑๑๖ สกลนคร นายประกาศ  เสือนอย นวช.กศ.๓ อบต.วาริชภูมิ
๑๑๗ สกลนคร น.ส.สายสุนีย  พิมนิสัย นวช.กศ.๓ อบต.กกปลาซิว
๑๑๘ สกลนคร นายเฉลิมพล  ภูผานิล นวช.กศ.๓ อบต.มวงไข
๑๑๙ สกลนคร น.ส.ญาณิศา  พรหมวิศาสตร นวช.กศ.๓ อบต.ไพธิไพศาล
๑๒๐ สกลนคร นายปยพงษ  กันยาสนธ์ิ นวช.กศ.๓ อบต.กุดบาก
๑๒๑ สกลนคร นางสายฝน  สวนงาม นวช.กศ.๓ อบต.แพค
๑๒๒ สกลนคร นายไพบูลย  พิลาพรม นวช.กศ.๓ อบต.คําตากลา
๑๒๓ สงขลา น.ส.อรทัย  ณ นคร นวช.กศ.๓ อบต.ทุงลาน
๑๒๔ สงขลา นางคฑาวุธ  คงเย็น นวช.กศ.๓ อบต.สํานักแตว
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๑๒๕ สงขลา นายแวอับดุลรอแม  มะยีแต นวช.กศ.๓ อบต.ทามวง
๑๒๖ สงขลา นายอันวาร  มูซอ นวช.กศ.๓ อบต.สะกอม
๑๒๗ สงขลา น.ส.มลิวัลย  สะขะโร นวช.กศ.๓ อบต.บอดาน
๑๒๘ สงขลา นายอนิรุต  ใสสอาด นวช.กศ.๓ ทต.สิงหนคร
๑๒๙ สตูล นายโสภณ  คงยก ผอ.รร.๘ ทม.สตูล
๑๓๐ สมุทรปราการ นางรัตนา  สุวรรณโยธิน ผอ.กองการศึกษา ๘ ทต.บางปู
๑๓๑ สมุทรปราการ น.ส.นวนจันทร  พันธหงษ นบห.กศ.๗ ทต.สําโรงใต
๑๓๒ สมุทรปราการ น.ส.รําพึง  สอนใจ ครู ทต.บางปู
๑๓๓ สมุทรสงคราม นางณิชมาศ  เรืองพุม ครู ทต.อัมพวา
๑๓๔ สมุทรสาคร นางอารยา  เสริมสาธนสวัสดิ์ ผอ.รร.๙ ทม.กระทุงแบน
๑๓๕ สระบุรี นายสุระชัย  ศรีหมื่นไวย หน.ฝ.บห.กศ.๗ ทต.แกงคอย
๑๓๖ สิงหบุรี นางวีรสุดา  รัตนโสภาอนันท ผอ.กองการศึกษา ทต.สิงห
๑๓๗ สุโขทัย นางวรรณา  พลูนอย อ.๒ ระดับ ๗ ทม.สุโขทัยธานี
๑๓๘ สุโขทัย น.ส.จิราภรณ  รัตนกุสุมภ นวช.กศ.๓ อบต.สระยายโสม
๑๓๙ สุพรรณบุรี นายสุพจน  กองแกว ผอ.กองการศึกษา ๘ ทม.สุพรรณบุรี
๑๔๐ สุพรรณบุรี นายชอ  สันธนพิพัฒน รอง ผอ.สถานศึกษา ๗ ทม.สุพรรณบุรี
๑๔๑ สุราษฎรธานี น.ส.น้ําเพชร  รอดแกว อ.๒ ระดับ ๗ ทม.สุราษฎรธานี
๑๔๒ สุราษฎรธานี น.วิไลวรรณ  ขวัญพรม อ.๑ ระดับ ๕ ทม.สุราษฎรธานี
๑๔๓ หนองบัวลําภู น.ส.วนิดา  พรมมาตร ครูผูสอน ทม.หนองบัวลําภู
๑๔๔ หนองบัวลําภู นายกําธร  บุญปก นวช.กศ.๓ อบต.โนนเหนือ
๑๔๕ อํานาจเจริญ นายวิชัย  ผิวเงิน นวช.กศ.๓ อบต.หนองสามสี
๑๔๖ อุดรธานี นายบรรพต  อินทรธิราช นวช.กศ.๓ อบต.นาพู
๑๔๗ อุดรธานี นายเกียรติศักดิ์  เวียงแก รอง ผอ.สถานศึกษา ๗ ทน.อุดรธานี
๑๔๘ อุดรธานี นายเทคนิค  ศรีเสมอ ผอ.สถานศึกษา ๗ ทน.อุดรธานี
๑๔๙ อุดรธานี นายทองใบ  ออนละมุน รอง ผอ.สถานศึกษา ทน.อุดรธานี
๑๕๐ อุดรธานี นายอุดม  ทาปลัด รอง ผอ.สถานศึกษา ๗ ทน.อุดรธานี
๑๕๑ อุดรธานี นายภคิน  แปนอาทิตย นวช.กศ.๓ อบต.ผาสุก
๑๕๒ อุดรธานี น.ส.ดาวใจ  คําทึง นวช.กศ.๓ อบต.เชียงยืน
๑๕๓ อุดรธานี นายนาวี  กรมวังกอน รอง.ผอ.สถานศึกษา ทน.อุดรธานี
๑๕๔ อุบลราชธานี นางกิตติยา  วนะลุน ครูชํานาญการพิเศษ ทน.อุบลราชธานี
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๑ กาญจนบุรี น.ส.เรไร  พุมพันธมวง นวช.กศ.๕ ทม.กาญจนบุรี
๒ กาญจนบุรี นางดรรชนี  ตุมภู ผอ.สถานศึกษา ทม.กาญจนบุรี
๓ กาญจนบุรี นางนัยนา  อังคุตรานนท อ.๓ ระดับ ๘ ทม.กาญจนบุรี
๔ กาฬสินธุ น.ส.จริยา  อานาม นวช.กศ.๓ ทต.รองคํา
๕ กาฬสินธุ นายประโยชน  ฆารไสว ผอ.สถานศึกษา ๘ ทม.กาฬสินธุ
๖ กาฬสินธุ น.ส.สุภาพ  บุญเพิ่ม ผอ.สถานศึกษา ๘ ทม.กาฬสินธุ
๗ กาฬสินธุ นายไมตรี  ฉายถวิล นวช.กศ.๓ อบต.ดินจี่
๘ กาฬสินธุ น.ส.เบญจมาศ  อนันทวรรณ นวช.กศ.๓ อบต.ฆองชัยพัฒนา
๙ กาฬสินธุ น.ส.เอื้อมพร  เทพาศิริ นวช.กศ.๓ อบต.ลําคลอง
๑๐ กาฬสินธุ นายฉตัรชัย  อุทัยแสง นวช.กศ.๓ อบต.จุมจัง
๑๑ กาฬสินธุ น.ส.ทิฐิกร  นรภาร นวช.กศ.๓ อบต.บอแกว
๑๒ กาฬสินธุ นายสัญญา  ธัญญขันธ นวช.กศ.๓ ทต.นามน
๑๓ กาฬสินธุ นางพัชราวดี  เน่ืองวงษษ จนท.สันทนาการ ๓ ทต.หนองหิน
๑๔ ขอนแกน นายประดิษฐ  สะเดา ผช.ผอ.รร.๘ ทน.ขอนแกน
๑๕ ขอนแกน นายทองบาง  ผิงแดง อ.๒ ระดับ ๗ ทน.ขอนแกน
๑๖ ขอนแกน นายบัญชา  นามปาน ผช.ผอ.รร.๗ ทน.ขอนแกน
๑๗ ขอนแกน นายสุรพล  คนสอน ครู คศ.๒ ทน.ขอนแกน
๑๘ ขอนแกน นางมะลิวรรณ  แสงตะวัน อ.๒ ระดับ ๗ ทน.ขอนแกน
๑๙ ขอนแกน วาท่ี ร.ต.เกรียงไกร  ไพรทอง นวช.กศ.๓ ทน.ขอนแกน
๒๐ ขอนแกน นายธนพัฒน  คําโล ผอ.ก.กศ.๗ ทต.หนองเรือ
๒๑ ขอนแกน นายไพรัตน  ปองเรือ นวช.กศ.๓ อบต.หนองโน
๒๒ ขอนแกน น.ส.จิรัญญา  เสนาฤทธิ์ นวช.กศ.๓ อบต.หวยโจด
๒๓ จันทบุรี น.ส.พรพรรณ  อรุณเวช นวช.กศ.๓ ทต.ปากนํ้าแหลมสิงห
๒๔ จันทบุรี นายสุชาชาญ  ต้ังม่ัน รอง ผอ.สถานศึกษา ทต.ทาใหม
๒๕ จันทบุรี นายวิบูลย  ตงสกุลวัฒนา รก.ผอ.สถานศึกษา ทต.ทาใหม
๒๖ จันทบุรี นายปพน  ทองศรี ผอ.สถานศึกษา ทต.ทาใหม
๒๗ ฉะเชิงเทรา นายสมศักด์ิ  ดลลัคนทิน หน.ฝ.กศ ทม.ฉะเชิงเทรา
๒๘ ฉะเชิงเทรา น.ส.สาธุวร  วงษจินดา ผอ.สถานศึกษา ทม.ฉะเชิงเทรา

บัญชีรายชื่อ
ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่น (ผูปฏิบัติงานดานการศึกษา)

ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘
ณ โรงแรมริเวอรไซค (เชิงสะพานกรุงธน) เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
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๒๙ ฉะเชิงเทรา นายธนรัฐ  มหาศาล ผอ.สถานศึกษา๗ ทต.บางคลา
๓๐ ชลบุรี นางมณฑา  วงศรัตน ครู ๕ ทม.บานบึง
๓๑ ชัยภูมิ นายชัยสิน  บุญภูมิ ผอ.กศ.๗ ทต.หนองบัวแดง
๓๒ ชุมพร นางสุพัตรา  นิสัยตรง ครูพี่เลี้ยงเด็ก ทต.พะโตะ
๓๓ เชียงราย นางสองแสง  กองหาญ ครูผูดูแลเด็ก ทต.เวียงปาเปา
๓๔ เชียงใหม นายธวัช แกวความงาม นวช.กศ.๓ อบต.แมสอย
๓๕ เชียงใหม นายสุรพล  ทาคํา นวช.กศ. ทต.บานกาด
๓๖ เชียงใหม น.ส.นวราห  เรือนคํา นวช.กศ.๓ อบต.สันทราย
๓๗ ตาก นายเชฎฐ  ธรรมนิมิต รองผอ.สถานศึกษา ทม.เมืองตาก
๓๘ นครนายก นายไชยเขตุ  เอี่ยมอาจหาญ นวช.กศ.๗ว อบจ.นครนายก
๓๙ นครปฐม น.ส..อารีย  เปยมมีสมบรูณ นวช.กศ.๓ อบต.โคกพระเจดีย
๔๐ นครพนม นางอานนท  นกแกว ผอ.สถานศึกษา ทม.นครพนม
๔๑ นครพนม นางระพีพรรณ  พรหมอาจ ผอ.สถานศึกษา ทม.นครพนม
๔๒ นครราชสีมา น.ส.ดวงเดือน นวช.กศ.๓ ทต.ขามทะเลสอ
๔๓ นครราชสีมา นายวิศิษฎ  วรรณสุทธิ์ นวช.กศ.๓ อบต.อุดมทรัพย
๔๔ นครราชสีมา นายวรสิทธิ์  วรรณพงษ รอง ผอ.สถานศึกษา ทม.บัวใหญ
๔๕ นครราชสีมา นางเสาวณีย  ไพราม ครู ทม.บัวใหญ
๔๖ นครราชสีมา นายทินกร  ชิณรัตน นวช.กศ.๓ อบต.มะเริง
๔๗ นครราชสีมา น.ส.วิภาวี  เผาเพ็ง นวช.กศ.๓ อบต.หนองตะโก
๔๘ นครราชสีมา น.ส.ประเทือง  เพ็ชรพล นวช.กศ.๓ ทต.โนนแดง
๔๙ นครราชสีมา นายประพจน  สายทอง นวช.กศ.๓ อบต.สระตะเคียน
๕๐ นครราชสีมา น.ส.สุดารัตน  บุญพัน นวช.กศ.๓ อบต.ขนงพระ
๕๑ นครราชสีมา วาท่ี ร.ต.ธิปกรณ  บุญทัน นวช.กศ.๓ ทต.กลางดง
๕๒ นครสวรรค นางดุษฎี  ลอยเมฆ ผอ.รร.๘ ทน.นครสวรรค
๕๓ นครสวรรค นางวรรณวิไล  เอี่ยมอนันต ผช.ผอ.รร.๘ ทน.นครสวรรค
๕๔ นครสวรรค นางสังวรณ  ชายเพ็ชร อ.ใหญ ๗ ทต.ตาคลี
๕๕ นนทบุรี นายสนธยา  แสงสวาง รก.หน.ก.การศึกษา ๖ ทต.บางใหญ
๕๖ นนทบุรี นายสมนึก  ลองสมุทร หน.ฝ.สงเสริมฯ ทต.ตากใบ
๕๗ นนทบุรี น.ส.ปริศนา  โอนนิธิกุล อ.๑ ระดับ ๓ ทม.บางบัวทอง
๕๘ นนทบุรี น.ส.อารีรัตน  ภูอิ่ม ศึกษานิเทศก ๗ว ทน.นนทบุรี
๕๙ นราธิวาส นายมนูญ  ถาวรสุข ผช.ผอ.รร.๗ ทม.นราธิวาส
๖๐ นราธิวาส นางชุติกา  นามวิเศษ อ.๒ ระดับ ๗ ทม.นราธิวาส
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๖๑ นาน นางดลใจ  หาญตระกูล นวช.กศ.๓ อบต.ผาสิงห
๖๒ นาน นางอาริดา  เม่ียมพันธ นวช.กศ.๓ อบต.ฝายแกว
๖๓ นาน นางบานเย็น  ยาวิไชย นวช.กศ.๓ อบต.เปอ
๖๔ นาน นายรณชัย  แดนนารินทร นวช.กศ.๓ อบต.นํ้ามวบ
๖๕ นาน นายสุทัศ  บุญอิ่ม นวช.กศ.๓ อบต.ชนแดน
๖๖ นาน นายยุทธนา  นาระทะ นวช.กศ.๓ อบต.ทุงชาง
๖๗ นาน น.ส.ผลิดา  คงสกุล นวช.กศ.๓ อบต.งอบ
๖๘ บุรีรัมย นายเรืองศรี  ลามคํา นวช.กศ.๓ อบต.ลํานางรอง
๖๙ บุรีรัมย พ.จ.อ.พีระวัฒน  จันทสิทธิ์ รก.หน.ก.การศึกษา ๓ ทต.คูเมือง
๗๐ บุรีรัมย วาท่ี ร.ต.ทวันเวช  ทวันเวช นวช.กศ.๓ อบต.หนองโบสถ
๗๑ บุรีรัมย นายฉัตรมงคล  ศรีดวงโชติ นวช.กศ.๓ อบต.ปงภู
๗๒ บุรีรัมย นางสายทอง  สุระสังข นวช.กศ.๓ อบต.แคนดง
๗๓ บุรีรัมย นายฐานพัฒน  ปกการะเน นวช.กศ.๓ อบต.หัวฝาย
๗๔ บุรีรัมย น.ส.จันทรเพ็ญ  สุขทวี นวช.กศ.๓ อบต.ปะเคียม
๗๕ บุรีรัมย นายสมบัติ  เขียวนิล นวช.กศ.๓ อบต.หูทํานบ
๗๖ บุรีรัมย นายสมจิต  กลับโก จนท.สันทนาการ ๓ อบต.สตึก
๗๗ บุรีรัมย น.ส.พรรณี  มีพันธ นวช.กศ.๓ อบต.โนนดินแดง
๗๘ บุรีรัมย นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ นวช.กศ.๓ อบต.ทะเมนชัย
๗๙ บุรีรัมย นายเจริญ  ประกอบเลิศ นวช.กศ.๓ อบต.ดงพลอง
๘๐ บุรีรัมย น.ส.ชอฟา  เมืองจันทร นวช.กศ.๓ อบต.หนองเต็ง
๘๑ ปทุมธานี นายวิเชียร  สวนรัตน ผอ.กองการศึกษา ๘ อบต.บึงยี่โถ
๘๒ ประจวบคีรีขันธ น.ส.กมลรัตน  แกวเกิด ผอ.สถานศึกษา ๗ ทต.บานตะเกียบ
๘๓ ประจวบคีรีขันธ นายประภิวัตน  เด่ียวฉิมานนท ผอ.กองการศึกษา ทต.ปราณบุรี
๘๔ พระนครศรีอยุธยา นายดํารงค  พันธสวัสด์ิ ผอ.กองการศึกษา ๗ ทต.ผักไห
๘๕ พระนครศรีอยุธยา นายสมชาย  ทับยาง นวช.กศ.๖ ทต.นครหลวง
๘๖ พังงา นายประวิทย  ลิ่มสกุล ผอ.สถานศึกษา ๘ ทม.ตะกั่วปา
๘๗ พัทลุง น.ส.จุฑามาศ  จันทมาตุ ครูผูชวย ทม.พัทลุง
๘๘ พัทลุง นางพรรณี  บัวมาศ อ.๒ ระดับ ๗ ทม.พัทลุง
๘๙ พัทลุง นางอนงค  ชวงปณีตัง ผช.ผอ.กศ.๗ ทม.พัทลุง
๙๐ พัทลุง นายประยูน  หนูเทพ นวช.กศ.๓ อบต.ปาบอน
๙๑ พิจิตร นายตอ  คงขันธ อ.ใหญ ๗ ทม.บางมูลนาก
๙๒ พิษณุโลก นางประภาภรณ  เอี่ยมศรี นวช.กศ.๓ อบต.คุยมวง
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๙๓ พิษณุโลก นายศุภวิชญ  สุวรรณมณี นบห.ศึกษา ๖ ทน.พิษณุโลก
๙๔ พิษณุโลก นายมนูญ  คณาวงษ รอง ผอ.สถานศึกษา ทน.พิษณุโลก
๙๕ พิษณุโลก น.ส.จิราภรณ  สงวนศิลป รอง หน.สถานศึกษา ๘ ทน.พิษณุโลก
๙๖ มหาสารคาม นายพงศกร  มรรยาท นวช.กศ.๓ อบต.แกงเลิงจาน
๙๗ มหาสารคาม น.ส.ชุลีภรณ  สระแกว นวช.กศ.๓ อบต.หนองสันตุ
๙๘ แมฮองสอน นางแพรวนภา  ธรรมเนียมตน นวช.กศ.๓ อบต.แมสะเรียง
๙๙ รอยเอ็ด น.ส.สาวิตรี  พรมลี นวช.กศ.๓ อบต,ปาผา
๑๐๐ รอยเอ็ด น.ส.นพรัตน  เขียวสมุทร นวช.กศ.๓ อบต.โนนตาล
๑๐๑ รอยเอ็ด นางยาใจ  ภูมิภาค นวช.กศ.๓ อบต.พนมไพร
๑๐๒ ระยอง นายเอกชัย  ภูมิศร ผช.นวช.กศ. อบต.นํ้าคู
๑๐๓ ราชบุรี นายจักรพงษ  จันทรธันดี นบห.การศึกษา ทม.โพธาราม
๑๐๔ ราชบุรี น.ส.จิระสม  นอยพานิช ผช.ผอ.รร. ทม.ราชบุรี
๑๐๕ ราชบุรี น.ส.ศรีสุดา  ประเคนธี ผอ.รร. ทม.ราชบุรี
๑๐๖ ราชบุรี นางสยุมพร  รัตติรมย หน.ฝ.บห.กศ. ทม.ราชบุรี
๑๐๗ ลําปาง นางเอมอร  สุริยะมณี นวช.กศ.๖ว. ทต.แมพริก
๑๐๘ ลําปาง นางวาริน  เสนาใจ ผอ.การศึกษา ๗ ทต.เสริมงาม
๑๐๙ ลําปาง น.ส.สุรางค  ลงศรี นวช.กศ.๓ อบต.วิเชตนคร
๑๑๐ ลําพูน น.ส.ดวงเดือน  จันตา จนท.สันทนาการ ๔ ทต.บานโฮง
๑๑๑ ลําพูน น.ส.พวงเพ็ชร  จินะวงศ ผอ.รร.๘ ทม.ลําพูน
๑๑๒ ลําพูน นางกรรณิการ  มาบุญมี ผอ.สถานศึกา ทม.ลําพูน
๑๑๓ เลย น.ส.ผกากรอง  พลโรม นวช.กศ.๓ อบต.เอราวัณ
๑๑๔ เลย นางดอกรัก  บุตรดีสุวรรณ นวช.กศ.๔ ทต.นาแกว
๑๑๕ ศรีสะเกษ น.ส.นงนุช  สายพงษ นวช.กศ.๕ ทต.ขุนหาญ
๑๑๖ สกลนคร น.ส.อรอุมา  ชาภูคํา นวช.กศ.๓ ทต.อากาศอํานวย
๑๑๗ สกลนคร น.ส.ปยะดา  มาตราช นวช.กศ.๓ อบต.นาหัวบอ
๑๑๘ สกลนคร นายพัฒนายุทธ  เพ็งบุญ นักพัฒนาชุมชน ๓ ทต.อากาศอํานวย
๑๑๙ สกลนคร น.ส.นงนุช  พิจารณ นวช.กศ.๓ อบต.ไร
๑๒๐ สกลนคร นายอนันต  บุญหลา นวช.กศ.๓ อบต.เจริญศิลป
๑๒๑ สกลนคร นายอนุชา  ศรีวะโสภา นวช.กศ.๓ อบต.สุวรรณคาม
๑๒๒ สกลนคร นายศิริ  เรืองจรัส นวช.กศ.๓ อบต.โคกภู
๑๒๓ สงขลา น.ส.ฐิติมา  สกุลแกว นวช.กศ.๓ อบต.บอแดง
๑๒๔ สงขลา น.ส.สุนิสา อนุชาญ นวช.กศ.๓ อบต.โคกมวง
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๑๒๕ สงขลา นายโสภณ  ละกะเต็ม นวช.กศ.๓ อบต.สะทอน
๑๒๖ สงขลา น.ส.ชาริดา  วงคญาติ นวช.กศ.๓ อบต.นํ้าขาว
๑๒๗ สงขลา น.ส.พันธประภา  เพชรทอง นวช.กศ.๓ อบต.ครองทราย
๑๒๘ สงขลา นายวีรพล  สุขสวาง นบห.การศึกษา ๖ ทต.บอตรุ
๑๒๙ สงขลา น.ส.บุญลาภ  เซงฮั่ว นวช.กศ.๓ อบต.ทุงหวัง
๑๓๐ สมุทรปราการ นายโวหาร  ยะสารวรรณ นักพัฒนาชุมชน ๔ อบต.บางดวน
๑๓๑ สมุทรปราการ นายจักรพงษ  ไชยโยธา นวช.กศ.๕ ทต.บางปู
๑๓๒ สมุทรปราการ นายสืบพงศ  อภัยรัตน นวช.กศ.๕ ทต.บางปู
๑๓๓ สมุทรสงคราม นายอนุศักด์ิ  เกษเกลา ครู ทต.อัมพวา
๑๓๔ สมุทรสงคราม นายมนพ  ดิษฐปญญา ครู ทต.อัมพวา
๑๓๕ สระบุรี นายพรชัย  ชํานิ หน.ฝ.กศ.๗ ทม.สระบุรี
๑๓๖ สระบุรี นายศุภกร  เผาพงษ ผอ.สถานศึกษา ทต.แกงคอย
๑๓๗ สุโขทัย น.ส.ปรารถนา  เครื่องบิน ศึกษานิเทศก ทม.สุโขทัยธานี
๑๓๘ สุโขทัย นายบรรพต  เรืองคํา ครูผูชํานาญการพิเศษ ทม.สุโขทัยธานี
๑๓๙ สุพรรณบุรี นายมารินทร  เมฆดี ผช.ผอ.รร.๗ ทม.สุพรรณบุรี
๑๔๐ สุพรรณบุรี นายนิวัตน  สุจิตตารมย อ.๒ ระดับ ๗ ทม.สุพรรณบุรี
๑๔๑ สุราษฎรธานี นายขวัญชัย  บัวรัตนกาญจน อ.๒ ระดับ ๖ ทม.สุราษฎรธานี
๑๔๒ สุราษฎรธานี นางพิศวาส  ไชยสิทธิ์ อ.๒ ระดับ ๗ ทม.สุราษฎรธานี
๑๔๓ หนองคาย น.ส.ภัทราภรณ  กลมลี นวช.กศ.๓ อบต.ปาแฝก
๑๔๔ หนองบัวลําภู นายธวัชชัย  ธัญพิชชา เจาหนาท่ีสันทนาการ ทม.หนองบัวลําภู
๑๔๕ อางทอง น.ส.เน้ือนอง  ทองวิญญา ครูผูดูแลเด็ก อบต.หนองแมไก
๑๔๖ อุดรธานี นางภรณวรี  จันทรดร อ.๒ ระดับ ๖ ทน.อุดรธานี
๑๔๗ อุดรธานี นายสมเกียรติ  เหลาประเสริฐ ผอ.กองการศึกษา ๗ ทต.หนองวัวซอ
๑๔๘ อุดรธานี น.ส.จินตนา  ปทุมนิย ครู คศ.๒ ทน.อุดรธานี
๑๔๙ อุดรธานี นายสุรศักด์ิ  จําปาหอม รอง ผอ.สถานศึกษา ทน.อุดรธานี
๑๕๐ อุดรธานี นางนฤมล  สุภโตษะ รอง ผอ.สถานศึกษา ทน.อุดรธานี
๑๕๑ อุดรธานี นางนิลุบล  ชุมแวงวาป นวช.กศ.๓ ทต.บานจั่น
๑๕๒ อุดรธานี น.ส.กัญญา  เหลาดี นวช.กศ.๓ อบต.หนองแวง
๑๕๓ อุดรธานี นายอาคม  อุดชาชน ผอ.สถานศึกษา ทต.กุมภวาป
๑๕๔ อุทัยธานี นางกันตะนา  คงเพชรศักด์ิ ครูผูดูแลเด็ก ทต.บานไร

 - ๕ -






