
รายชื่อผู้เข้ารบัการอบรมสมัมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2557ณ โรงแรมเอเซียพัทยา จังหวัดชลบุร ี

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด

 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
1. น.ส.อัมราพร       โพธิ์แดง ผอ.รร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
2. นายชินกรณ์       แก้วรักษา ผอ.รร.วัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
3. นายเสวตร        ณัฏฐเดช ผอ.รร.บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
4. นายนิราช        แสนสุภา ผอ.รร.บ้านคลองใหญ่ใต้ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
5. นายสนาม       ทับทิมใส ผอ.รร.บ้านอ่างหิน 
6. นายชลอ          สืบศักดิ์ ผอ.รร.วัดหนองปลิง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

7. นางพรทิพย์     สามารถ ผอ.รร.กุดครองวิทยาคาร 
8. นางสายเพชร   ภูผาลา ผอ.รร.บ้านหลุบอินทรราษฎร์บํารุง 



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
9. นายวิวัฒนา      คิสาลัง ผอ.รร.บ้านนาบอน 
10. นางเสาวภา      คิสาลัง ผอ.รร.บ้านดินจี 
11. นางรุจิรา        แสนยศบุญเรือง รอง ผอ.รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

12. นายจิรพงษ์        ไชยยศ รอง ผอ.สพป. 
13. นายเจตพงศ์       กิตติพร ผอ.รร.บ้านดงเก่า 
14. นายวิทวัส          เรืองศิริวัฒนกุล รอง ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
15. นายอุกฤษฏ์        ชํานาญไพร ผอ.รร.บ้านไผ่ประถมศึกษา 
16. นางอุไรวรรณ       ภูชาดา ผอ.รร.ชุมชนบ้านชนบท 
17. น.ส.ณัชญานุช      สุดชาดี ผอ.รร.บ้านโซ่งเหล่านาดี 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
18. นางวลัยรัตน์        ประคองศรี ครู รร.อนุบาลจันทบุรี 
   



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
19. นายวสันต์         ทรงธรรมสกุล ผอ.รร.พระพิมลเสนี(พร้อม หงสกุล) 
20. น.ส.นิตยา         มัสเยาะ ผอ.รร.ปากบึงสิงโต 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

21. นายภิญญา       รัตนวรชาติ ผอ.รร.บ้านคลองตะเคียน 
22. น.ส.เสาวลักษณ์  โสมะทัต รอง ผอ.รร.วัดราษฎร์ศรัทธา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
23. นายทรงวุฒิ      ผสมทรัพย์ ผอ.รร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
24. นางบุญนภัส     บุญไทร ผอ.รร.วัดวังหิน 
25. นางประภา      ตันติวุฒิ ผอ.รร.วัดพิบูลสัณหธรรม 
26. นายอดิศร       เสริมสุนทรศิลป์ ผอ.รร.บ้านเขาคันทรง 
27. น.ส.อัญญา      หมื่นกล้าหาญ ผอ.รร.บ้านเขาดิน 
28. นางดวงสมร     ราวุธกุล ผอ.รร.วัดหนองขาม 
29. น.ส.จินดา       เกษศรี ผอ.รร.บ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บํารุง) 
   



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
30. น.ส.นพวรรณ        คนซื่อ ผอ.รร.วัดเขาโพธิ์ทอง 
31. นางรัศมี              จันทะเลิศ ผอ.รร.บ้านสันติคาม 
32. น.ส.อภิณห์พร       สินมณีฐานนท์ ผอ.รร.บ้านระเวิง 
33. น.ส.ขนิษฐา         สุทธิปรีชา ผอ.รร.บ้านเนินตอง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
34. นายสมจิต            หาทอง ผอ.รร.บ้านเขว้าศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
35. นายธนาดุล         โฉมนิธิตานนท์ ผอ.รร.บ้านทามจาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
36. นายมานัส          สันพะเยาว์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
37. นายจาตุรงค์       เทสมุทร ผอ.รร.บ้านแม่ผักแหละ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
38. นายสุชาติ         ศรีชินนท์ ผอ.รร.บรรพตวิทยา 
   



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

39. นายสนั่น          วงษ์ดี ผอ.รร.บ้านหนองนกปีกกา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

40. นายประกาศิต   คําสุข ผอ.รร.บ้านหัวฝาย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

41. นางนัฑวิภรณ์    จันต๊ะพรมมา รอง ผอ.รร.นันทบุรีวิทยา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

42. นายเกียรติศักดิ์     สุทธหลวง ผอ.รร.ภูคาวิทยาคม 
43. นายทักษิณ         ก้อนใหม่ ผอ.รร.บ้านท่าค้ํา(ไตรราษฎร์บํารุง) 
44. นายธวัชชัย         ยวงคํา ผอ.รร.บ้านสบขุ่น 
45. นายองค์การ       วงค์เรือง รอง ผอ.รร.วรนคร 
46. น.ส.มาลินี         วงศ์คําลือ นิติกรปฏิบัติการ สพป.น่าน เขต 2 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
47. นายนิกูล          ประทีปพิชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 
48. นายประจักษ์     ถานันดี ผอ.รร.วัดโคกมะเฟือง 
49. นายสุพล         วาสแสดง ผอ.รร.บ้านจะมาแกะ 



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต1 
50. นายอุทิศ           โทแหล่ง ผอ.รร.บ้านจอหอ 
51. น.ส.เมตตา        ทรัพย์ศรีศุภชัย รอง ผอ.รร.บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
52. นายเกียรติพงศ์    ลันวงษ์สา ผอ.รร.บ้านโจด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
53. นายศุภษร         ศุภรานนท์ ผอ.รร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 
54. นายนิลชัย         ดาดี ผอ.รร.บ้านนารายณ์ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

55. นายกฤษปการ      เพียรดี ผอ.รร.บ้านหน้าเหมน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

56. นายกฤช      ยอดทอง ผอ.รร.อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 3 

57. นายธีรวัฒน์    กฤชเพ็ชร์ ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 
   



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
58. นายวีระพงษ์        มะโนขันธุ์ ผอ.รร.บ้านโคกสว่าง 
59. นายพนม            พุทธาผา ผอ.รร.ไตรราษฎร์วิทยาคาร 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
60. นายธีระ      คนชมุ ผอ.รร.อนุบาลโนนสุวรรณ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
61. น.ส.พิกุลดารา    อําไพศรี ผอ.รร.บ้านหนองศรีวิชัย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
62. นางงามเนตร    เบ็ญมาศ ผอ.รร.วัดอู่ข้าว 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
63. นายสุเทพ       บุญวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
64. นายสมัย         ใจภูมิ ผอ.รร.ชุมชนวัดสายดงยาง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
65. นายวุฒิ       ปัญญาบุญ ผอ.รร.วัดแตน 
66. นางแจ่มจิต  สุระจิตร์ ผอ.รร.วัดห้วงกระได 



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
67. นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพป. 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
68. นายปกิจพจน์       กมลวรเดช ผอ.รร.บ้านเนินทอง 
69. นายสรศักดิ์          ฉิมศรี ผอ.รร.ศึกษากุลบุตร 
70. นายสมพร           จันดาหาร ผอ.รร.บ้านห้วยช้างแทง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
71. นายโพชฌง        เสืออบ ผอ.รร.วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
72. นายประถม         เชือ้หมอ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
73. นางกนิษฐ์ฎา     แก้วจินดา ผอ.รร.บ้านไร่หลวง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
74. น.ส.สายสมร        มูสิโก รอง ผอ.รร.บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 
   



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
75. นายอุดม           กูลดี ผอ.รร.บ้านโคกวัดใหม่ 
76. นายกิตติภูมิ       มังสุรีย์ ผอ.รร.เกาะสิเหร่ 
77. นางเสาวคนธ์      เหลืองทองคํา รอง ผอ.รร.วัดเทพกระษัตรี 
78. นายปฐวี           กาลมิกาล ครู รร.เกาะสิเหร่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
79. นายโอสถ           ศรีสิทธิ์ ครู รร.บ้านหนองห้าง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
80. นายประภาส     โพธิ์ตาด ผอ.รร.บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 
81. นายบุญไทย      ศรีกา ผอ.รร.บ้านสองคร 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
82. นายทวี            วิชัยวงษ์ ผอ.รร.บ้านจาน 
83. นายภูมิพัฒน์     บุญคํามี ผอ.รร.บ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
84. นายยศชูศักดิ์  วรเวช ผอ.รร.บ้านเนินเสาธง 
   



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
85. นายสุรสิทธิ์        แจ่มเล็ก ผอ.รร.วัดตะเคียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
86. นายต่อศักดิ์       บุญเสือ รอง ผอ.สพป. 
87. นายธวัช           ธูปทอง ผอ.รร.หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 
88. นายประสงค์       ปาสิงห์ ผอ.รร.อนุบาลแจ้ห่ม 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
89. นายพลพัทธชัย    งามแสง ผอ.รร.บ้านหนองจิก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
90. นายบรรดา        แก้วบัวสา ผอ.รร.บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 
91. นางสุดาวรรณ    ศรีสิงห์พันธุ์ ผอ.รร.บ้านวังบง 
92. นางเดือนเพ็ญ     อัครจันทร์ รอง ผอ.รร.บ้านอากาศ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
93. นายบัญญัติ       นุรักภักดี ผอ.รร.นิคมพัฒนา ผัง 42 
94. นางฐิติชญา       สิงหา ครู รร.บ้านเกาะขาว 



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
95. นายวีรศักดิ์       ปานม่วง ผอ.รร.วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
96. นายพิศาล        นันทะเส ผอ.รร.วัดราษฎร์บํารุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
97. นายเพิ่มลาภ        บูรณะชาต ผอ.รร.บ้านหนองกระดี่ (บางประชาสรรค)์ 
98. นางสุพัตรากานต์   ปานบุตร ครูชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
99. นายสุภชัย        อัศวอักษร ผอ.รร.บ้านเขาตาง้อก 
100. นายอภิรัฐร์       รอดเกิด ผอ.รร.บ้านสี่แยก 
101. นายประสาร      พรหมณา ผอ.รร.บ้านมหาเจริญ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
102. นายอํานาจ       ปานนุช ผอ.รร.บ้านน้ําราด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
103. น.ส.กันยณัฐ      บัวสาย ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 
   



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
104. นายณัฐพล         เนื่องชมภู ผอ.รร.อนุบาลจุมพลโนนพิสัย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ 
105. น.ส.พรกานต์      กลมเกลยีว รอง ผอ.รร.เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 
106. นายมงคล         ขันตี รอง ผอ.รร.อนุบาลอํานาจเจริญ 
107. นายสุข           ภูตะเวช ครู รร.บ้านพุทธรักษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
108. นายประจวบ    อุ่นน้อย ผอ.รร.อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 
109. นายสมพงษ์     เมืองวัฒนะ ผอ.รร.วัดตาลเจ็ดช่อ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 
110. นายอํานวย      สีนาค ผอ.รร.บ้านซําบ้อ 
111. นายเฉลิมพล     ทุมประเสน ผอ.รร.บ้านนาไร่เดียว 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
112. ว่าที่ร้อยตรีนราธิป     สุขสุวานนท์ ผอ.รร.วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
113. นางกัญญาพัชร์       วราดุลเรืองฤทธิ์ ผอ.รร.บ้านคลองแห้งวิทยา 



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
114. นายถาวร          โพไทร ผอ.รร.บ้านนาเมือง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
115. นายมณเทียร     พิบูลมัยกิจ ผอ.รร.บ้านนกเต็น 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
116. นายชุมพล         คําวงศ์ ผอ.รร.เมืองเดช 
117. นายดนตรี        มีเบ้า ผอ.รร.บ้านหนองเงินฮ้อย 
118. นายชนะศักดิ์   ทันธิมา ผอ.รร.บ้านเสาเล้า 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
119. นายไชยา            กัญญาพนัธุ์ ผอ.รร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
120. นางตรีสุคนธ์        จิตต์สงวน ผอ.รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
121. น.ส.ไพวัลย์         เหล็งสุดใจ ผอ.รร.แจงร้อนวิทยา 
122. นายธนะกุล       ช้อนแก้ว ผอ.รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม 
123. นางสุภาณี         ธรรมาธิคม ผอ.รร.มหรรณพาราม 
124. น.ส.อารีวรรณ   เอมโกษา ผอ.รร.สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
125. นางชัชชัญญ์ชิสา   ณัฐสุทธาธเนศ รอง ผอ.รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
126. นายพงศ์ไท          คีรีวงศ์วัฒนา รอง ผอ.รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
127. นางดวงกมล        คงเมือง รอง ผอ.รร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
128. นางพนสัดา         สีมั่น รอง ผอ.รร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
129. น.ส.ชนางรักษ์      มั่นนุช รอง ผอ.รร.ศีลาจารพิพัฒน์ 
130. นายสุริยะ           ทวีบุญญาวัตร รอง ผอ.รร.โยธินบูรณะ 
131. นายภูธิปพัฒน์    สิริพรหมภัทร รอง ผอ.รร.ปัญญาวรคุณ 
132. นายยงยุทธ       เพ็งตะคุ รอง ผอ.รร.ชิโนรสวิทยาลัย 
133. นายสายัณห์     ต่ายหลี รอง ผอ.รร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
134. นางปนัดดา        มีสมบัติงาม รอง ผอ.รร.บางปะกอกวิทยาคม 
135. นางพิมลมาศ      พัดสมร รอง ผอ.รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 
136. นายมงคล          อินทรโชติ รอง ผอ.รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 
137 นางสิริกร          วัฒนธัญญากการ รอง ผอ.รร.ราชิวนิตบางแคปานขํา 
   



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
138. นายสหชัย          สาสวน ผอ.รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
139. นายบุญฤทธิ์         รุ่งเรือง ผอ.รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
140. นางปรานี            อนุรักษ์อาชากุล รอง ผอ.รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
141. นายมานพ           ประไพย์ รอง ผอ.รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
142. ว่าที่ ร.ท.อุดม     ถุงทรัพย์ รอง ผอ.รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
143. นายเกษม          วิจิโน รอง ผอ.รร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 
144. นางอิศรา         ร่วมนิคม รอง ผอ.รร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 
145. นางอารี             เสาร์บดีรักษ์ รอง ผอ.รร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2 
146. นายเทียน        กล่ําบุตร รอง ผอ.รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
147. น.ส.สายพิณ     พุทธิสาร รอง ผอ.รร.ราชดําริ 
148. นายนิพันธุ์       วรรณเวช รอง ผอ.รร.สายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 
149. นางมณีรัตน์      ปิ่นวิเศษ รอง ผอ.รร.สายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 
150. นายสําเริง         บัวนาค รอง ผอ.รร.เศรษฐบุตรบําเพ็ญ 
151. นายสําเริง         นิ่มปลื้ม รอง ผอ.รร.บางกะปิ 



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
152. นางยุบล          บุญอินทร์ รอง ผอ.รร.เศรษฐบุตรบําเพ็ญ 
153. น.ส.วินนารัชน์   ชัยวิทยนันต์ รอง ผอ.รร.ดอนเมืองจาตุรจินดา 
154. นายสุรศักดิ์      นิ่มนวล รอง ผอ.รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
155. นางวิจิตรา      วงศ์พราหมณ์ รอง ผอ.รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 
156. นายธงชัย        อินทรพาณิชย์ รอง ผอ.รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
157. นางลัดดาวรรณ   โควาเจริญธรรม รอง ผอ.รร.ยานนาเวศวิทยาคม 
158. นางพัชรี           ราชสาร รอง ผอ.รร.ยานนาเวศวิทยาคม 
159. นางนภาภรณ์     พันธ์ครุธ รอง ผอ.รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
160. นางกฤตญพร     รสารักษ์ รอง ผอ.รร.สิริรัตนาธร 
161. น.ส.วรรณภา      ทองสีไพล รอง ผอ.รร.นนทรีวิทยา 
162. นางกาญจนา       โสภารักษ์ ครู รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
163. นายประจวบโชค     สร้อยสม ผอ.รร.บางปะอิน 
   



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
164. นายอุเทณร์      ขันติยู ผอ.รร.วังม่วงวิทยาคม 
165. นายณัฐนันท์     ดนูพิทักษ์ ผอ.รร.ประเทียบวิทยาทาน 
166. นายสาทร        สมบุญ ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา 
167. น.ส.สุพร         แกล้วกล้าหาญ รอง ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา 
168. นายวิสูตร       คํานวนศักดิ์ รอง ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
169. นายสมิง         กุลธี ผอ.รร.บางระจันวิทยา 
170. นายสุเทพ       สงัข์วิเศษ ผอ.รร.ปาโมกข์วิทยาภูมิ 
171. นายพรชัย      ยิ้มพงษ์ ผอ.รร.สิงห์บุรี 
172. นายเอนก      สนามทอง รอง ผอ.รร.พระนารายณ์ 
173. นางวิภา        ส่างสาร รอง ผอ.รร.สตรีอ่างทอง 
174. นายสมบัติ     สิมาแก้ว ครู รร.หนองม่วงวิทยา 
   



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
175. นายวุฒิชัย        วันทมาตย์ ผอ.รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
176. นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย ผอ.รร.หนองแหนวิทยา 
177. นางพรปวีณ์       แสนสุข ผอ.รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 
178. นางปนัดดา        มักสัมพันธุ์ ผอ.รร.ไผ่คําพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
179. นางจิรภา    สบายดี รอง ผอ.รร.วิสุทธิกษัตรี 
180. น.ส.ไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย รอง ผอ.รร.ราชวินิตบางแก้ว 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
181. นางนรีรัตน์         ย่างเล้ง รอง ผอ.รร.กบินทร์วิทยา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
182. น.ส.เกษรา   เพิ่มสุขรุ่งเรือง รอง ผอ.รร.บางแพปฐมพิทยา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
183. นายรัฐวิทย์ทองนวรัตน์ รอง ผอ.สพม. 
184. นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผอ.รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 
185. นายชาย           จันทร์งาม ผอ.รร.พลอยจาตุรจินดา 
186. น.ส.รุ่งชีวา           สุขศรี ผอ.รร.โพรงมะเดื่อวิทยาคม 



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
187. นางวลัยพร      ชัยประเสริฐสุข รอง ผอ.รร.พระปฐมวิทยาลัย 
188. น.ส.วิไล           นภาพรพิพัฒน์ ครู รร.พระปฐมวิทยาลัย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
189. นายสาโรช       ระหว่างบ้าน ผอ.รร.ห้วยยางวิทยา 
190. นายชลิต       ระหว่างบ้าน ผอ.รร.เขาย้อยวิทยา 
191. นายชูรัฐ       ระหว่างบ้าน ผอ.รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี 
192. นายกุศล        นว่มมะโน ผอ.รร.โตนดหลวงวิทยา 
193. นายไกรรัฐ      สว่างเดือน ผอ.รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา 
194. นายสําเริง      หนิโน รอง ผอ.รร.สมุทรสาครวิทยาลัย 
195. น.ส.นรินธร     สหี์จักร์ รอง ผอ.รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
196. นายสุรินทร์     เนียมสุวรรณ์ ผอ.รร.ละแมวิทยา 
197. นายฟู           คงเลิศ รอง ผอ.รร.บางสวรรค์วิทยาคม 
   



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
198. นายอําพล          ยะสะนพ ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
199. นายอนันต์       ปิยวัชรพันธุ์ ผอ.รร.พระพรหมพิทยานุสรณ์ 
200. นายประเสริฐ    ชีใหม่ ผอ.รร.ชะอวด 
201. นายไกวัล        เสริมแก้ว ผอ.รร.ก้างปลาวิทยาคม 
202. นายสุทิน         อยู่สบาย รอง ผอ.รร.คงคาประชารักษ์ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
203. นายสมศักดิ์     ณ ถลาง ผอ.รร.คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 
204. นายสุมิตร     สามห้วย ผอ.รร.หาดสําราญวิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
205. น.ส.ทองคํา      พรพิเนตพงศ์ รอง ผอ.รร.พิชัยรัตนาคาร 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
206. นายสิรวุฒิ       ยุนุ้ย ผอ.รร.รามันห์ศิริวิทย์ 
207. นายอดุลย์       สะมาแอ ผอ.รร.ศิริราษฎร์สามัคคี 
208. นายผนึก       ขุนเมือง ครู รร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 
   



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
209. นายโชคชัย             แก้วเพิ่มพูน ผอ.รร.บางกล่ําวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
210. นางพิชสญาภรณ์      เพ็ชรสุวรรณ รอง ผอ.รร.บางกล่ําวิทยารัชมังคลาวิทยา 
211. นายอนันต์           ผุดเกตุ รอง ผอ.รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
212. นายสาคร           ศรีทวีป ครู รร.บางกล่ําวิทยา รัชมังคลาวิทยา 
213. นางวรรณา        ลิมะพนัธุ์ ครู รร.เกาะแต้วพิทยาสรรณ์ 
214. นางถนอม          สิทธิโชติพงศ์ ครู รร.เกาะแต้วพิทยาสรรณ์ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
215. นายดํารงค์          ศรีอร่าม ผอ.รร.มัธยมวัดเขาสุกิม 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
216. นายวัชระ           บุบผามาศ ผอ.รร.อ่างศิลาพิทยาคม 
217. นายนพดล        เหลืองออ่น ผอ.รร.บางละมุง 
218. นายอุทัย          สิงห์โตทอง ผอ.รร.ชลราษฎรอํารุง 
219. นายธวัชชัย       สุวรรณนาคะ ผอ.รร.ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 
220. นางนิศากร       สนศิริ รอง ผอ.รร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 
   



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
221. นายมานพ        วงษ์พิทักษ์ รอง ผอ.รร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 
222. นางภาวดี         วีรพันธุ์ รอง ผอ.รร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 
223. นางจันทร์ษา      ชัยวัฒนธีรากร รอง ผอ.รร.บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 
224. นายพนม           ร่มเย็น รอง ผอ.รร.ปลวกแดงพิทยาคม 
225. นายสิงหา          รักษาธรรม รอง ผอ.รร.วังจันทร์วิทยา 
226. นางสมัชญา       พิพัฒฐาดร รอง ผอ.รร.วังจันทร์วิทยา 
227. นายปรีดา          เชตฐราช รอง ผอ.รร.บางละมุง 
228. นางณัฐชา          จันทร์ดา รอง ผอ.รร.บางละมุง 
229. นายชวลิต          ประทุมยศ รอง ผอ.รร.ระยองวิทยาคมปากน้ํา 
230. นายศิริชัย          หอมดวงศรี รอง ผอ.รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร 
231. น.ส.นิสา            ฮั่วสุน รอง ผอ.รร.บางละมุง 
   



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
232. ว่าที่พันตรี ดร.ประดิษฐ์      ศรีหริ่ง ผอ.รร.คําแสนวิทยาสรรค์ 
233. นางนิรามัย        พลสนอง ผอ.รร.หนองเรือพิทยาคม 
234. นายรณภพ          ลิสุวรรณ ผอ.รร.กุดดินจี่พิทยาคม 
235. นายประนูญ      เจริญศิลป์ ผอ.รร.ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 
236. น.ส.พิชญาภัค     สายปัญญา รอง ผอ.รร.ท่าลี่วิทยา 
237. นางอุไร             บงแก้ว รอง ผอ.รร.วังโพนงามวิทยา 
238. น.ส.สมศิริ          ระวิวรรณ รอง ผอ.รร.เลยอนุกูลวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
239. นายสานิตย์       พิมพ์ปัจฉิม ผอ.รร.หนองวัวซอพิทยาคม 
240. นายวีระชัย        สดสุชาติ ผอ.รร.กุมภวาปี 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
241. นายบุญส่ง        จอมหงษ์ ผอ.รร.ท่าแร่ศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
242. นายวทัญญู       ภูชาดา ผอ.รร.น้ําพองศึกษา 



  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
243. นายบรรจง         ลาสุนนท์ รอง ผอ.รร.เชียงยืนพิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
244. นายทรงยุทธ   ดา้มทอง รอง ผอ.รร.เบญจลักษ์พิทยา 
245. นางอภิศรา        เย็นสุข ครูชํานาญการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
246. นายไพฑูรย์      ขันแก้ว ผอ.รร.หัวตะพานวิทยาคม 
247. นายวิญญู      คณาเสน รอง ผอ.รร.นาจิกพิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
248. นายกีฬาชัย     รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผอ.รร.เมืองพญาแลวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
249. นายวิฑูร          นรารัตน์ รอง ผอ.รร.โคราชพิทยาคม 
250. นายประเสริฐ   ศิลปะ ผอ.รร.ขามทะเลสอวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
251. นายธีระทัศน์       อัครฉัตรรัตน์ ผอ.รร.บัวเชดวิทยา 



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
252. นางนภาภรณ์       รักสกุลกานต์ รอง ผอ.รร.นวมินทรชูทิศ พายัพ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
253. นายศานติกรศิ์       วงค์เขียว รอง ผอ.รร.สบปราบพิทยาคม 
254. นายเธวิญ              เย็นใจ  รอง ผอ.รร.เกาะคาวิทยาคม 
255. น.ส.ศิรินภา          หมื่นยศ รร.ลําปางกัลยาณี 
256. นางเสาวณี           กรานจรูญ ครู คศ. 3 รร.ลําปางกัลยาณี 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
257. นายประหยัด        เกียรติสมบูรณ์ ผอ.รร.ลองวิทยา 
258. นายสุธรรม           ปานเกิดผล ผอ.รร.นาหมื่นพิทยาคม 
259. นายเกียรติชาย     ทิพย์บุญศรี ผอ.รร.ท่าวังผาพิทยาคม 
260. นางชุติมา           ก้อนสมบัติ ผอ.รร.พระธาตุพิทยาคม 
261. นางนภาพร      แสงนิล ผอ.รร.มัธยมป่ากลาง 
262. นายเลิศชาย      รัตนะ ผอ.รร.ล่องพิทยาคม 
263. นายสมาร์ท      แก้วบัวดี ผอ.รร.ร้องกวางอนุสรณ์ 
   



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
264. นายศักดิ์          โนศรี ผอ.รร.สารธรรมวิทยาคาร 
265. นายนิคม           พลทิพย์ ผอ.รร.ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 
266. นายไตรพฤก       ผางาม ผอ.รร.สันติสุขพิทยาคม 
267. นายประดิษฐ์      โสภาประดิษฐ์ รอง ผอ.รร.ร้องกวางอนุสรณ์ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
268. นายธนชาต          ชาวส้าน ผอ.รร.ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 
269. นายสังวาลย์       พลอยคํา รอง ผอ.รร.สุโขทัยวิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
270 นายประสงค์        สินเดช ผอ.รร.ทุ่งกะโล่วิทยา 
271. นายศักดา         สินมา ผอ.รร.บางกระทุ่มพิทยาคม 
272. นายวิวัฒชัย       หล่มศรี ครู รร.อุตรดิตถ์ 
   



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
273. นายเสรี             เปรมปรีดิ์ ผอ.รร.เมืองราดวิทยาคม 
274. นายชนินทร์      สะพรั่ง ผอ.รร.วิทยานุกูลนารี 
275. นายฐิติพงษ์      ตรีศร ผอ.รร.ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
276. นายประสิทธิ์     หมอรักษา ผอ.รร.ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
277. นายสุวรรณ        วงศ์สิรทัต ผอ.รร.ตะพานหนิ 
278. นายบุญญา        คามเกตุ ผอ.รร.ดงเสือเหลืองพิทยาคม 
279. นายสุรสิทธิ์        ลาภอินทรีย์ ผอ.รร.พิไกรวิทยา 
280. นายจํานง          อินทพงษ์ ผอ.รร.วัชรวิทยา 
281. นางจินตนา        พรมชัยชนะ รอง ผอ.รร.สลกบาตรวิทยา 
   



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
282. นายไพฑูรย์         กรไกร ผอ.รร.รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 
283. นางชรินรัตน์      แผงดี ผอ.รร.เขากะลาวิทยาคม 
284. นายพงษ์เทพ     เจริญไทย ผอ.รร.พนมรอกวิทยา 
285. นายอัคคณัฐ     อยัรา ผอ.รร.หนองเต่าวิทยา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
286. นางสมกมล       วรรณทอง รอง ผอ.รร.ท่าตะโกพิทยาคม 
287. นายมาโนช       ชีพสุวรรณ รอง ผอ.รร.ลาดยาววิทยาคม 
288. นางพชรพร       ผู้กําจัด รอง ผอ.รร.ไพศาลี 
289. นายฉลาด        พะนาน ครู รร.นครสวรรค์ 

สํานักงานกศน. จังหวัดอุดรธานี 
290. นางประคอง      หาไชย ครู 

สํานักงานกศน. จังหวัดชุมพร 
291. นายประพันธ์    บุญสวัสดิ์ รองผู้อํานวยการ 

 


