
ท่ี สังกัด ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง
1 สพป.ก ำแพงเพชร เขต 1 นำยฤชำกร เย็นศรี อ่ืน ๆ
2 สพป.ก ำแพงเพชร เขต 1 นำยเทวัญ สุคนธ์สรำญ นักทรัพยำกรบุคคล
3 สพป.ก ำแพงเพชร เขต 2 นำยสำยชล แร่ดี อ่ืน ๆ
4 สพป.ก ำแพงเพชร เขต 2 นำงสำววันเพ็ญ นำคไพจิตร นักทรัพยำกรบุคคล
5 สพป.เชียงรำย เขต 1 นำยกิติโรจ บ่อค ำเขียว อ่ืน ๆ
6 สพป.เชียงรำย เขต 1 นำงนงนุช บุษบก นักทรัพยำกรบุคคล
7 สพป.เชียงรำย เขต 2 นำยพงศ์พินิจ ยำนะ นักทรัพยำกรบุคคล
8 สพป.เชียงรำย เขต 2 นำงสำวพัชรี รูปะวิเชตร นักทรัพยำกรบุคคล
9 สพป.เชียงรำย เขต 3 นำงจิดำนันท์ ค ำเงิน อ่ืน ๆ
10 สพป.เชียงรำย เขต 3 นำงสำววรณัน สำยวังจิต นักทรัพยำกรบุคคล
11 สพป.เชียงรำย เขต 4 นำยมนูญเชษฐ์ ตันติจิรำภรณ์ อ่ืน ๆ
12 สพป.เชียงรำย เขต 4 นำงเบญจพร จิตมโนวรรณ์ นักทรัพยำกรบุคคล
13 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำงสำวนันทนำ มงคลเทพ นักทรัพยำกรบุคคล
14 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำงมยุรีย์ เชำวรรณ นักทรัพยำกรบุคคล
15 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำงสำวก่ิงกำญจน์ ศรีทองสุข นักทรัพยำกรบุคคล
16 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำงรัศมี มุ่งหมำย นักทรัพยำกรบุคคล
17 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง วัชรำภรณ์ สิริโรจนดิตถ์ นักทรัพยำกรบุคคล
18 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นำงพรพรรณ ทองดอนพุ่ม นักทรัพยำกรบุคคล
19 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ชลดำ เข่ือนศรี นักทรัพยำกรบุคคล
20 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อัญมณี จีนประดิษฐ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร
21 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นำงเบญจมำศ  จำติ อ่ืน ๆ
22 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นำงณัฐธิดำ กำระบูรณ์ นักทรัพยำกรบุคคล
23 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นำงสำวณัฏฐ์ดำรินทร์  เคหะนิด เจ้ำพนักงำนธุรกำร
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นำงสำวเกศรำ ศรีวิชัย อ่ืน ๆ
25 สพป.ตำก เขต 1 นำยดนพล ส ำรำญพงษ์ อ่ืน ๆ
26 สพป.ตำก เขต 1 นำยนิมิตร งำมชนะ นักทรัพยำกรบุคคล
27 สพป.ตำก เขต 2 นำงสำวภัทรำนิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร นักทรัพยำกรบุคคล
28 สพป.ตำก เขต 2 นำงสำวนพพริน  ใจยะสิทธ์ิ นักทรัพยำกรบุคคล
29 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นำงสุมำลี ผิวทอง นักทรัพยำกรบุคคล
30 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นำยนันทเดช ตรีศรี นักทรัพยำกรบุคคล
31 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นำงนฤมล ชมเย็น นักทรัพยำกรบุคคล
32 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นำงสำวมะลิ เก็งธัญกำร เจ้ำพนักงำนธุรกำร
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33 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นำยวิทวัส ทิพย์เดโช นักทรัพยำกรบุคคล
34 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นำยวิทวัส ทิพย์เดโช นักทรัพยำกรบุคคล
35 สพป.น่ำน เขต 1 ชลธิชำ เฟยลุง นักทรัพยำกรบุคคล
36 สพป.น่ำน เขต 1 จุฑำรัตน์ เช้ือหมอ เจ้ำพนักงำนธุรกำร
37 สพป.น่ำน เขต 2 นำงสำวปิยวรรณ  สำริกำ นักทรัพยำกรบุคคล
38 สพป.น่ำน เขต 2 นำงสำวอรุณรัตน์ สุทธหลวง นักทรัพยำกรบุคคล
39 สพป.พะเยำ เขต 1 นำงสำวปณิธำน วงศ์ใหญ่ เจ้ำพนักงำนธุรกำร
40 สพป.พะเยำ เขต 1 นำงสุธำทิพย์ บุญเรือง นักทรัพยำกรบุคคล
41 สพป.พะเยำ เขต 2 นำงอมรรัตน์ แสงศรีจันทร์ อ่ืน ๆ
42 สพป.พะเยำ เขต 2 นำงสมัย สุปันตำ นักทรัพยำกรบุคคล
43 สพป.พิจิตร เขต 1 นำงสุจิตตรำ แต้มพวก นักทรัพยำกรบุคคล
44 สพป.พิจิตร เขต 1 นำงสำวพรชนิตว์ วุฒิ นักทรัพยำกรบุคคล
45 สพป.พิจิตร เขต 2 นำงสำวพิชชำพร อินกองงำม นักทรัพยำกรบุคคล
46 สพป.พิจิตร เขต 2 นำงสำวปิยมำภรณ์ สุขสงวน นักทรัพยำกรบุคคล
47 สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำงเรียมจิต สำยทอง นักทรัพยำกรบุคคล
48 สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำงสำวณิชำนันทน์ ยุทธวำ นักทรัพยำกรบุคคล
49 สพป.พิษณุโลก เขต 2 นำยจีระพงษ์ จันทร์ค ำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร
50 สพป.พิษณุโลก เขต 2 นำงมำลัย รุ่งแสง นักทรัพยำกรบุคคล
51 สพป.พิษณุโลก เขต 3 นำงรุ่งทิพย์ รำษฎร์ทองหลำง นักทรัพยำกรบุคคล
52 สพป.พิษณุโลก เขต 3 นำงสำวจุรีพร กุลคง นักทรัพยำกรบุคคล
53 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำงธมนภัทร นนทะภำ นักทรัพยำกรบุคคล
54 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำงน้อมจิตต์ หนูทอง นักทรัพยำกรบุคคล
55 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นำยพิชิตพล โสประดิษฐ์ นักทรัพยำกรบุคคล
56 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นำงแพรวพรรณ พันธ์เงิน นักทรัพยำกรบุคคล
57 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำยธนรัตน์  สีทอนสุด นักทรัพยำกรบุคคล
58 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 น.ส.ปัทมำภรณ์ พรำยพร นักทรัพยำกรบุคคล
59 สพป.แพร่ เขต 1 นำงเกตุแก้ว เสียงดี นักทรัพยำกรบุคคล
60 สพป.แพร่ เขต 1 นำงสำธิดำ โพธิกุล นักทรัพยำกรบุคคล
61 สพป.แพร่ เขต 2 นำงปรียำ ส ำลี นักทรัพยำกรบุคคล
62 สพป.แพร่ เขต 2 นำงสำวจิรัชญำ อินต๊ะสอน นักทรัพยำกรบุคคล
63 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นำงวรรณพร  เรียงไรสวัสด์ิ นักทรัพยำกรบุคคล
64 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นำยภูชิชย์ ชำติเวียง นักทรัพยำกรบุคคล
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65 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ลียำวัลย์ กวีคุณำนนท์ นักทรัพยำกรบุคคล
66 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สุภำวดี คงแก้ว นักทรัพยำกรบุคคล
67 สพป.ล ำปำง เขต 1 นำงสถิตย์ ใจกล้ำ นักทรัพยำกรบุคคล
68 สพป.ล ำปำง เขต 1 นำงสำวปุณยำพร พิเศษวิศิษฏ์ นักทรัพยำกรบุคคล
69 สพป.ล ำปำง เขต 2 นำงนงเยำว์ กันทวงศ์ นักทรัพยำกรบุคคล
70 สพป.ล ำปำง เขต 2 นำงระเบียบ สุยะชัย นักทรัพยำกรบุคคล
71 สพป.ล ำปำง เขต 3 นำงสำวบุญทิวำ บุญเพ็ง นักทรัพยำกรบุคคล
72 สพป.ล ำปำง เขต 3 นำงสำวนุชจิรำ ผ่ำนภพ นักทรัพยำกรบุคคล
73 สพป.ล ำพูน เขต 1 นครินทร์ อินทร์กัน นักทรัพยำกรบุคคล
74 สพป.ล ำพูน เขต 1 จ ำเรียง ใจพิมพ์สว่ำง นักทรัพยำกรบุคคล
75 สพป.ล ำพูน เขต 2 นำงสำวรพีพร พงษ์กลำง นักทรัพยำกรบุคคล
76 สพป.ล ำพูน เขต 2 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงสุดำภรณ์ พงษ์ตุ้ย อ่ืน ๆ
77 สพป.สุโขทัย เขต 1 นำงสำวนิชำนันท์ ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ นักทรัพยำกรบุคคล
78 สพป.สุโขทัย เขต 1 นำงสำวฐิติรัตน์ ชัยรังษี นักทรัพยำกรบุคคล
79 สพป.สุโขทัย เขต 2 นำงสำวกัลยำนิษฐ์ นิลประสิทธ์ิ นักทรัพยำกรบุคคล
80 สพป.สุโขทัย เขต 2 นำงสำวปกิตตำ คนเพียร นักทรัพยำกรบุคคล
81 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำงสำวจำรุนันท์ ป่ีแก้ว เจ้ำพนักงำนธุรกำร
82 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำงสุจิตรำ มุ้งตุ้ย นักทรัพยำกรบุคคล
83 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นำงสำวจิรำวรรณ บุญแก้ว นักทรัพยำกรบุคคล
84 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นำงสำวเกศวดี เจริญชัย นักทรัพยำกรบุคคล
85 สพป.อุทัยธำนี เขต 1 สอ.พิทักษ์ พรหมสนธ์ิ เจ้ำพนักงำนธุรกำร
86 สพป.อุทัยธำนี เขต 1 นำงสำวมนพัทธ์ พูลทรัพย์ นักทรัพยำกรบุคคล
87 สพป.อุทัยธำนี เขต 2 นำงสำววำรี กมลมำลย์ นักทรัพยำกรบุคคล
88 สพป.อุทัยธำนี เขต 2 นำงนิรชำ แจ่มแสง นักทรัพยำกรบุคคล
89 สพม.ก ำแพงเพชร นำงเรณู ชมอุต นักทรัพยำกรบุคคล
90 สพม.ก ำแพงเพชร นำงกฤติยำณี ประทุมทอง นักทรัพยำกรบุคคล
91 สพม.เชียงรำย นำงศรัชญำกำนต์ ปัญโญ นักทรัพยำกรบุคคล
92 สพม.เชียงรำย นำงสำวอ ำนวยพร ตุงคบุรี นักทรัพยำกรบุคคล
93 สพม.เชียงใหม่ นำงสำวณัฏฐำรัตน์ ขันชัยทิศ นักทรัพยำกรบุคคล
94 สพม.เชียงใหม่ นำงอำภำ กุลพสุมนต์ นักทรัพยำกรบุคคล
95 สพม.ตำก นำงนิติมำ ถำวร นักทรัพยำกรบุคคล
96 สพม.ตำก นำงชัชญำภำ แหวเมือง นักทรัพยำกรบุคคล
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97 สพม.นครสวรรค์ นำงอำรมณ์ อ่วมแจง นักทรัพยำกรบุคคล
98 สพม.นครสวรรค์ นำงสำวกุลนิดำ ศรีสิงห์ นักทรัพยำกรบุคคล
99 สพม.น่ำน นำงสำวจีรำวรรณ สมบุตร นักทรัพยำกรบุคคล
100 สพม.น่ำน นำยกฤตเมธ บวรกิจเดชำ นักทรัพยำกรบุคคล
101 สพม.พะเยำ นำยอนุรักษ์ ช ำนำญยำ นักทรัพยำกรบุคคล
102 สพม.พะเยำ จ่ำสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ นักทรัพยำกรบุคคล
103 สพม.พิจิตร นำยตะวัน ศรีสุริโย นักทรัพยำกรบุคคล
104 สพม.พิจิตร นำงสำวสุชิรำ จันทร์สุขวงค์ ครูช่วยรำชกำร
105 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นำงเตือนใจ พรมมี นักทรัพยำกรบุคคล
106 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นำงสำววิภำ เทียนขำว นักทรัพยำกรบุคคล
107 สพม.เพชรบูรณ์ นำยศุภชัย รัววิชำ นักทรัพยำกรบุคคล
108 สพม.เพชรบูรณ์ จ่ำสิบเอกสมบูรณ์ ถนอมพลกรัง นักทรัพยำกรบุคคล
109 สพม.แพร่ นำงลภัสรดำ สีสุข อ่ืน ๆ
110 สพม.แพร่ นำงภคพร กฤตพรกุล นักทรัพยำกรบุคคล
111 สพม.แม่ฮ่องสอน นำยนัทวิศำสตร์ รังษีจันทร์ นักทรัพยำกรบุคคล
112 สพม.แม่ฮ่องสอน นำงสำวมณีวรรณ โรจนเกียรติคุณ นักทรัพยำกรบุคคล
113 สพม.ล ำปำง ล ำพูน นำงบุปผำ อริยะสม นักทรัพยำกรบุคคล
114 สพม.ล ำปำง ล ำพูน นำยรณชัย พิชิตสันต์ ครูช่วยรำชกำร
115 สพม.สุโขทัย นำงสำวทิวำพร พุกกล่ิน นักทรัพยำกรบุคคล
116 สพม.สุโขทัย นำงณัฏฐพิชำ โชติมน นักทรัพยำกรบุคคล
117 สพม.อุทัยธำนี ชัยนำท นำงสำวพรพิมล กำญจนะ นักทรัพยำกรบุคคล
118 สพม.อุทัยธำนี ชัยนำท นำงสำววรีพร สอนจีน นักทรัพยำกรบุคคล


