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     ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ

1 นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ

2 นางสาววิริยา ไชยคุปต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

3 นายก าพล  พลาอุไรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

4 นางอาศิรา  สุสันหกนก นักวิชาการศึกษาช านาญการ

     ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ

1 นายประเสริฐ  บุญเรือง ปลัดกระทรวง

2 นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวง

3 นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวง

4 นายธีรพงษ์  สารแสน รองปลัดกระทรวง

5 นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวง

6 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

7 นายพีระ  รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง

8 นายประชาคม  จันทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวง

9 นายนิสิต  ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่

10 นายสันติ  แสงระวี ศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา

11 นายปัญญา  แก้วเหล็ก รองศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ลพบุรี

12 นายนพรัตน์  อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่

13 นายนรา  เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก

14 นางสาวนิติยา  หลานไทย ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

15 นายเก้ือกูล  ดีประสงค์ นักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี

16 นางสุคนธา  ยะโอษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ส านักอ านวยการ

17 นางจามีกร  นิภากุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักอ านวยการ

18 นางอวัสดา  อรัญญะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักอ านวยการ

19 นางปัญญา  รักการงาน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

20 นายดิเรก  ทรัพย์ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

21 นางพัชนี  นาคะนาท นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

22 นายสุวรรณ  ปลายแก่น นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

23 นายวิชัย  ผกผ่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรท่ีมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ต้องพ้นจำกรำชกำรเน่ืองจำกครบเกษียณอำยุรำชกำรเม่ือส้ินปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันท่ี  ๓๑  มีนำคม พ.ศ. 2563

ส ำนักงำนรัฐมนตรี

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
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80 นางศิริวรรณ  มณีวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร)

81 นางบุษบา  เคร่ืองสาย ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร)

82 นางอรวรรณ  กลับม่ังมี ครู โรงเรียนวัดประสิทธิเวช

83 นายเสนาะ  อินศิริ ครู โรงเรียนวัดประสิทธิเวช

84 นายเทิดชาย  ทองอ่อน ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง

85 นายสมบูรณ์  บุญมาก ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง

86 นายทศพล  ดอกบัว ครู โรงเรียนบ้านเตยใหญ่

87 นางวิภา  สุขโสม ครู โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (ละเอียดวารีอุปถัมภ์)

88 นางจุฑาภรณ์  อิศรากร ครู โรงเรียนบ้านคลอง 23

89 นางเกสริน  เจริญผล ครู โรงเรียนบ้านคลอง 22 (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)

90 นางจรินทร์  เก็มกาแมน ครู โรงเรียนบ้านคลองหกวา

91 นางจรีพร  แม้นเหมือน ครู โรงเรียนบ้านคลอง 24

92 นางสุทิน  กองแก้ว ครู โรงเรียนวัดอารีราษฎร์

93 นางจินตนา  ดวงรัศมี ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)

94 นางสุดใจ  แจ้งเหตุผล ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)

95 นางอุบล  เพ่ิมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)

96 นางอัชรา  สวัสดิลาภ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกูล)

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1

1 นางสาวจิตติวีณ์  บุญฤทธ์ิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

2 นางสาววิไล  คชศิลา ศึกษานิเทศก์

3 นายเอกนิษฐ์  ปริสุทธิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม

4 นางปวริศา  บุญรอด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทัพหลวง

5 นายธงชัย  งามย่ิงยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดม่วงตารศ

6 นายบุญถ่ิน  ล่ าสัน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านยาง

7 นางสาวปิยาภรณ์  รัตนากรกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน

8 นางจันทนา  รองาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ าพุ

9 นายอุทัย  จักขุจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย

10 นายโสมภัทร  แก้วสุจริต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมาบแค

11 นางณฤดี  โกยกอบเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งรี

12 นางเบญญาภา  กรสิริภัคกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามง่าม

13 นายอธิวัฒน์  ไตรสิทธิวัฒน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม

14 นางสาวรัชนี  วิภากูล ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

15 นางธนภร  สุวรรณกูฎ ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

16 นางสาวพจนา  ศุโภทยาน ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

17 นางอาภา  พูลขวัญ ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
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18 นางสุนันท์  ปาหินา ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์

19 นางสายพิณ  จ าปาแพง ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์

20 นางธัญรัศม์   โรจน์วรโยธิน ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์

21 นายสุวัฒน์  สามคุ้มพิมพ์ ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์

22 นางกฤติยา  สอดสุข ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์

23 นางสมคิด  ทรงนิพิฐกุล ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์

24 นางอุบลรัตน์  แซ่ด่าน ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์

25 นางวรรณี  โสมเกษตรินทร์ ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

26 นางอรวรรณ  ต้ังม่ันคง ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

27 นางจุฑาทิพย์  มีเหลือ ครู โรงเรียนวัดธรรมศาลา

28 นางสรารัตน์  เหลืองสุดใจช้ืน ครู โรงเรียนบ้านต้นส าโรง

29 นางกมลลักษณ์  สุทธิวนิช ครู โรงเรียนวัดสามควายเผือก

30 นางภาณี  สัตบุรุษาวงศ์ ครู โรงเรียนวัดสามควายเผือก

31 นางวันทนีย์  พลเดช ครู โรงเรียนบ้านรางมะเด่ือ

32 นางเพ็ญวัน  ช่อทองดี ครู โรงเรียนวัดดอนยายหอม

33 นางบรรจง  แสงนภาวรรณ ครู โรงเรียนวัดดอนยายหอม

34 นางชุดาภรณ์  เรืองศรี ครู โรงเรียนวัดเกาะวังไทร

35 นางสาวระพีร์  ข าสาคร ครู โรงเรียนบ้านหนองขาหย่ัง

36 นางสุกัญญา  มุสิโก ครู โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

37 นางสายสุดา  ศรีวรายุธ ครู โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

38 นางสุรีย์รัตน์  รุ่งเจริญธรรม ครู โรงเรียนวัดบางแขม

39 นางสาวมาลัย  มีสวนพลอย ครู โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

40 นายประกอบ  โพธ์ิทองค า ครู โรงเรียนวัดตาก้อง

41 นางจินดารัศ  งามย่ิงยศ ครู โรงเรียนวัดวังตะกู

42 นายชาญ  แช่มชูกุล ครู โรงเรียนวัดวังตะกู

43 นางณัฐฐาริณีย์  แสนสวัสด์ิ ครู โรงเรียนวัดวังตะกู

44 นายสุเชษฐ์  พ่ึงไร่ทอง ครู โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก

45 นางสาวขวัญเรือน  เครือวัลย์ ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ

46 นางล าจวน  ภิรมย์นิล ครู โรงเรียนวัดรางปลาหมอ

47 นางสมคิด  คนเทศ ครู โรงเรียนวัดม่วงตารศ

48 นางวัฒนา  จันทร์จารุภัค ครู โรงเรียนวัดม่วงตารศ

49 นางอุไร  พักมี ครู โรงเรียนวัดม่วงตารศ

50 นางสุรีย์รัตน์  รูปสูง ครู โรงเรียนวัดม่วงตารศ

51 นางมณฑนกร  เจริญรักษา ครู โรงเรียนวัดทัพยายท้าว

52 นางนภชนก  ก๊ิบบส์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม
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53 นางบุณยนุช  ธารถวิล ครู โรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ

54 นายสมชาย  เพ่ิมน้ าทิพย์ ครู โรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ

55 นางจันทรา  เพ่ิมน้ าทิพย์ ครู โรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ

56 นางศรีสุดา  บัวงาม ครู โรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ

57 นางสาวสุนีย์  ทองค า ครู โรงเรียนวัดหุบรัก

58 นางจารุชา  มัจฉริยกุล ครู โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา

59 นางเสริมศรี  พจน์มนต์ปิติ ครู โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา

60 นายวิเชียร  รุ่งเรืองบริบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านยาง

61 นางสุรีย์พร  ป่ินตบแต่ง ครู โรงเรียนวัดบ้านยาง

62 นายดนัย  สุนทรกิจ ครู โรงเรียนบ้านหนองกะโดน

63 นางคนึง  สุขเกษม ครู โรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย

64 นายภราดร  อยู่สุข ครู โรงเรียนวัดวังน้ าเขียว

65 นางอมร  ทัพธวัช ครู โรงเรียนบ้านดอนซาก

66 นางสาวพรรณี  มณฑาสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน

67 นางธัญพร  ดอนปานไพร ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน

68 นางบุญศรี  ใจดี ครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน

69 นายเฉลิม  ล้ิมอ่ิม ครู โรงเรียนวัดบ่อน้ าจืด

70 นางศิริพร  ก๋ านารายณ์ ครู โรงเรียนวัดสระพัง

71 นายบุญส่ง  ครูวิวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนวัดสระพัง

72 นางสมศรี  เมืองนก ครู โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม

73 นางอัจฉรา  สังคนาคินทร์ ครู โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม

74 นางเสนาะ  พุกยม ครู โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม

75 นางสาวสุกัญญา  จุฑามณี ครู โรงเรียนวัดสระส่ีมุม

76 นางปราณีต  บูชา ครู โรงเรียนบ้านสามัคคี

77 นางสุพา  สระทองเบ้ีย ครู โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ

78 นางบังอร  เมืองนก ครู โรงเรียนวัดหนองศาลา

79 นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหนองศาลา

80 นายวันชัย  ภู่แก้ว ครู โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ

81 นายเผอิญ  วรรณะริพะคะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ

82 นางมัลลิกา  เทียมเมือง ครู โรงเรียนวัดห้วยผักชี

83 นางสุรางค์  เขียวมรกต ครู โรงเรียนบ้านบ่อน้ าพุ

84 นางวันเพ็ญ  ปรีชม ครู โรงเรียนวัดสองห้อง

85 นายธนชาต  สุประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดสองห้อง

86 นายสุภชัย  บัวงาม ครู โรงเรียนวัดสองห้อง

87 นางวิภา  แช่มชูกุล ครู โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร
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88 นายทัศนัย  แจ่มจิรารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านสระน้ าส้ม

89 นางมาลี  บัวงาม ครู โรงเรียนบ้านสระน้ าส้ม

90 นางสาวผาณิต  แผนสท้าน ครู โรงเรียนวัดทะเลบก

91 นางวนิดา  แก้วคงคา ครู โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน

92 นางอิษฎา  สกุลชัยโชติรส ครู โรงเรียนวัดหนองโพธ์ิ

93 นางณัชชา  แพทย์จรัส ครู โรงเรียนวัดหนองโพธ์ิ

94 นางมาลี  อารีรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านบัวแดง

95 นางสาววันทนา  เกษมสวัสด์ิ ครู โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์

96 นางบุปผา  ภูจ าปา ครู โรงเรียนวัดบ้านหลวง

97 นางชูศรี  บุตรศรีด้วง ครู โรงเรียนวัดสุขวราราม

98 นางสาวนพวรรณ  ศรีวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนวัดกงลาด

99 นางกมลทิพย์  กิจจาวรากร ครู โรงเรียนวัดเลาเต่า

100 นางจิตต์ลักษณ์   จิตต์พันผา ครู โรงเรียนวัดล าเหย

101 นางสาวเบญจมาภรณ์  สุ่มจินดา ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

102 นางวิลาวัณย์  ลอยสูงวงศ์ ครู โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์

103 นายสาธิต  สุดโต ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

104 นางสมถวิล  สามงามทอง ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

105 นายปฐมพร  ปฐมก าเนิด ครู โรงเรียนวัดธรรมศาลา

106 นางสนทะณา  สาเหล้ ครู โรงเรียนบ้านรางมะเด่ือ

107 นางสาวช่อทิพย์  ตันทวี ครู โรงเรียนวัดเกาะวังไทร

108 นายสุวิทย์  โพธาลู ครู โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

109 นายบัณชร  นาคใหญ่ ครู โรงเรียนวัดสระกะเทียม

110 นางสมฤทัย  สัจจาศิล ครู โรงเรียนวัดหนองเสือ

111 นางวิไลลักษณ์  พ่ึงดอกไม้ ครู โรงเรียนวัดม่วงตารศ

112 นางสาวสมมนัส  ณรงค์ฤทธ์ิ ครู โรงเรียนวัดวังน้ าเขียว

113 นางสุภาพ  ใจดี ครู โรงเรียนวัดสองห้อง

114 นายวิเชียร  ก้านเหลือง ครู โรงเรียนวัดสามง่าม

115 นางศรีศิรินทร์  ธรรมกร่าง ครู โรงเรียนวัดเลาเต่า

116 นางชนิดา  นันท์ดี ครู โรงเรียนวัดหนองจิก

117 นายวัฒนชัย  สุทธาวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

118 นางสาววันเพ็ญ  ห้วยหงษ์ทอง ครู โรงเรียนวัดตะโกสูง

119 นางสาวเนาวรัตน์  สุวรรณเกิด ครู โรงเรียนบ้านหัวถนน

120 นางสิทธิณี  เจาฑานนท์ ครู โรงเรียนบ้านหัวถนน
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒

1 นางสาวรสริน  คณาคุปต์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ

2 นายธีระพงษ์  ศรีโพธ์ิ ศึกษานิเทศก์  

3 นายชูพงษ์  ก าลังงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไทร

4 นางอัญชลี  เมฆะสุวรรณโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลานแหลม

5 นายณรงค์  เทียนพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเลน

6 นายธเนศ  ปานอุทัย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางหลวง

7 นางสาวสุภีร์  เตชะเอนก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองใหม่

8 นายประภาส  จันทโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา

9 นายพัสพงศ์  สิงห์เจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าตลาด

10 นายอรรณพ  พรหมเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสาลวัน

11 นายอนันต์  สะสมทรัพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนคลองทางหลวง

12 นางสาวนาตยา  โพธ์ิอุบล ครู โรงเรียนบ้านห้วยพลู

13 นางปรานี  พรฤกษ์เวียงพิง ครู โรงเรียนบ้านห้วยพลู

14 นายค ารน  ทาเวียง ครู โรงเรียนวัดบางพระ

15 นางสาวมาลินี  คล่องเชิงสาร ครู โรงเรียนวัดบางพระ

16 นายสาธิต  ยันตรีสิงห์ ครู โรงเรียนวัดบางพระ

17 นางวัชรี  จันทร์สีชัง ครู โรงเรียนวัดส าโรง

18 นางจินตนา  ป่ินเวหา ครู โรงเรียนวัดกลาง

19 นางปรีดาพร  ตุ้มทองค า ครู โรงเรียนวัดกลางครูเวียง

20 นางบุญปลูก  ชูวงศ์วาลย์ ครู โรงเรียนวัดไทร

21 นายสุทิน  แสงอุทัย ครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์

22 นายจักรพงษ์  ฟุ้งขจร ครู โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์

23 นางกริด  อินทร์ภูเมศร์ ครู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม

24 นางสาวอุษณีย์  สามผ่องบุญ ครู โรงเรียนวัดโคกเขมา

25 นางสุนีรัตน์  เมฆลอย ครู โรงเรียนวัดท้องไทร

26 นางสุชินา  พลเสน ครู โรงเรียนวัดท้องไทร

27 นางยุพยงค์  ทิพย์สุขุม ครู โรงเรียนวัดท้องไทร

28 นางสมจิตร  ศรีพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธ์ิ

29 นางสาววรรณา  ประสิทธ์ิวงษ์ ครู โรงเรียนวัดศรีมหาโพธ์ิ

30 นางวัลลภา  บรรจงเกล้ียง ครู โรงเรียนบ้านบางเลน

31 นางสาวราตรี  ศรีสังวาลย์ ครู โรงเรียนบ้านบางเลน

32 นางศรีเมือง  ปลอดอ่อน ครู โรงเรียนบ้านบางเลน

33 นางจตุพร  ศรีอนันต์ ครู โรงเรียนวัดผาสุการาม

34 นายกุญชร  ตะถาวร ครู โรงเรียนวัดบางหลวง
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35 นางอ าไพพร  วัยนิพิฐพงษ์ ครู โรงเรียนวัดบางหลวง

36 นางสมใจ  หมอนทอง ครู โรงเรียนวัดบางหลวง

37 นางพิศมัย  เณรบ ารุง ครู โรงเรียนวัดศิลามูล

38 นางอุษา  ทองจันทา ครู โรงเรียนวัดล าพญา

39 นางสังวอน  โพธ์ิสวรรค์ ครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์

40 นางอัญญุมา  อินทร์วิมล ครู โรงเรียนวัดนราภิรมย์

41 นางป้อม  ขาวจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง

42 นางสาวเพ็ญศรี  อยู่เจริญ ครู โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม

43 นายประทีป  บุญอร่าม ครู โรงเรียนวัดโพธ์ิ

44 นางนิตา  มีมูลทอง ครู โรงเรียนวัดโพธ์ิ

45 นางอัญญาณี  มรินทร์ ครู โรงเรียนวัดโพธ์ิ

46 นางณัชวัน  คล้ายโพธ์ิทอง ครู โรงเรียนวัดเกษตราราม

47 นางศิริวรรณ  ประทุมหวล ครู โรงเรียนวัดเกษตราราม

48 นางสาวโสภา  แสงศิลา ครู โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา

49 นางเยาวนาท  รอจ่ัน ครู โรงเรียนวัดไผ่สามต าลึง

50 นายไพศาล  สังข์ศิลป์ชัย ครู โรงเรียนวัดลานคา

51 นางวิไล  ระดมกิจ ครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

52 นางเรณู  สังข์พญา ครู โรงเรียนวัดดอนยอ

53 นายสมเกียรติ  แก้วอ าไพ ครู โรงเรียนวัดดอนยอ

54 นางสาววรรณา  เฟ่ืองขจร ครู โรงเรียนวัดปรีดาราม

55 นางพรณัฐ  เกิดมณี ครู โรงเรียนบ้านคลองจินดา

56 นางรุ่งนภา  ภัยพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

57 นางวรรัช  วงศ์ปัทมทอง ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย

58 นางสุวรรณา  ยงย่วน ครู โรงเรียนวัดดอนหวาย

59 นางอัจฉรา  โบสุวรรณ ครู โรงเรียนคลองบางกระทีก

60 นางดรุณี  บุญมาก ครู โรงเรียนคลองบางกระทีก

61 นางศรีรัช  จินง่ี ครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ด

62 นางบุญนา  ภูมิถาวร ครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ด

63 นางภิรมย์  ธนิกกุล ครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ด

64 นางพัชรินทร์  ศรีทอง ครู โรงเรียนวัดทรงคนอง

65 นางกฤษณา  สังข์รักษา ครู โรงเรียนวัดบางช้างใต้

66 นางวิมลพรรณ  ชมบ ารุง ครู โรงเรียนวัดบางช้างใต้

67 นางกนกพร  นิธิสิริปกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดงเกตุ

68 นายสุรพล  บุรผากา ครู โรงเรียนวัดท่าข้าม

69 นายสมภาส  พิมพ์พันธ์ุดี ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
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70 นางชูศรี  ค าแก้ว ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

71 นางส าเนียง  ทองดอนพุ่ม ครู โรงเรียนวัดสรรเพชญ

72 นางปรัศนีย์  ทรัพย์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านท่าตลาด

73 นายสุรศักด์ิ  ทองสิมา ครู โรงเรียนวัดไร่ขิง

74 นางสมศรี  แก้วกุลฑล ครู โรงเรียนวัดไร่ขิง

75 นางศุภานัน  ย้ิมถนอม ครู โรงเรียนวัดท่าพูด

76 นางธนัญญา  หมอยา ครู โรงเรียนวัดท่าพูด

77 นางสุมาลี  จันทโคตร ครู โรงเรียนวัดท่าพูด

78 นายอัขราธร  สังมณีโชติ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณาราม

79 นางบุญเรือน  ศรีเกตุน่ิม ครู โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสด์ิ

80 นางประเทือง  อ่อนสัมพันธ์ุ ครู โรงเรียนบ้านคลองโยง

81 นางจินดา  อ่วมวิไลย ครู โรงเรียนบ้านคลองโยง

82 นางอุบล  อิสริยอนันต์ ครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสด์ิ

83 นางอมรา  นุ่มน้อย ครู โรงเรียนบุณยศรีสวัสด์ิ

84 นางนันธิยา  เขียวจันทร์ ครู โรงเรียนวัดมะเกลือ

85 นายประทีป  ภู่เกิด ครู โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

1 นายอ านวย  สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์

2 นายผล  สังข์สน ศึกษานิเทศก์

3 นายพรชัย  สุวรรณบ ารุง ศึกษานิเทศก์

4 นายพรพิธ  ควรรณสุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย

5 นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาคอกควาย

6 นายเชิดชัย  สินพูน ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองนครพนม

7 นายภราดร  บุญส่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)

8 นายสหชัย  ชัยศิริรัตนด ารง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเด่ียวโนนสมบูรณ์

9 นายกนก  นวลจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก

10 นายประเสริฐ  พลอาสา ผู้อ านวยการโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล

11 นายบุญร่วม คิดการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งม่ัง

12 นายสมคิด วังทะพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ

13 นายบุญทัด  วงค์จ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนพระซองวิทยาคาร

14 นายวีระกุล  สิทธิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุตาไก้

15 นายศักดา กมลคุรุสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสวางนาง้ิววิทยา

16 นายสาธิต  เขียนสาร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์

17 นายวันค า  บัวสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่

18 นางนภาภรณ์ มณีวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าสว่าง
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