
 
 
 
 

0ประกาศสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
เร่ือง  การคัดเลือกผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน  ประจําป  ๒๕๕๐ 

------------------------------------------ 

  ดวย สํ า นักงานลูก เสือแห งชา ติ    ร วม กับสํา นักการ ลูก เ สือ   ยุ วกาชาด   และกิจการนัก เรี ยน                  
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดจัดกิจกรรมโครงการคัดเลือกผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน  ประจําป  ๒๕๕๐       
โดยไดรับความรวมมือจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และหนวยงานตาง ๆ   ท่ีสงเสริมและสนับสนุนกิจการลูกเสือ         
ท้ังน้ี  เพื่อเปนขวัญ  กําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
  บัดน้ี   โครงการคัดเลือกผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดนไดสิ้นสุดลงแลว   จึงประกาศการคัดเลือกผูบังคับบัญชา
ลูกเสือดีเดน  ประจําป  ๒๕๕๐ ประกอบดวย 

๑.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
      ประเภทผูบริหาร ๑.  นายนพพล   เหลาโชติ  
 ๒.  นายคงวุฒิ  ไพบูลยศิลป  
 ๓.  นายประกาศิต   ยังคง  
      ประเภทผูสอน ๑.  นางสาวมาลินี   แยมวจี  
 ๒.  นายสมเกียรติ   วิชัยวัฒนา  
 ๓.  นายจุฑาธัช   สาหรายกาญจน  
 ๔. นายทวีศักดิ์  ทวีรัตนธรรม  
 ๕ .  นายสุกิจ   ศิริบุญชัย  

๒. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
      ประเภทผูบริหาร ๑.  นายโกศล   พละกลาง  
 ๒.  นายเลิศศิลป   รัตนมุสิก  
 ๓.  นางสาวดุษฎี   ประทีปพรศักดิ์  
      ประเภทผูสอน ๑.  นางทัดทอง   โชตนคงสิน  
 ๒.  นายไพโรจน   กันทพงษ  
 ๓.  นายกุลศักดิ์   สุขยิ้ม  
 ๔.  นางสาวพรหมพรพรรธ   สิงหเล็ก  
 ๕.  นางสาวสุวันนา   ทับแถม  
      ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายไพฑูรย   โกพัฒนตา  
      ๒.  นายภักดี   แสงจันทร  
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๓.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ 
      ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสุเมธ   ตะวันธรงค  
 ๒. นายบุญนํา   นวลละออง  
 ๓.  นางสุนีย   ทรัพยอดิเรก  
      ประเภทผูสอน ๑.  นางวราพร   ยี่สุนเทศ  
 ๒. นางสาวอุบลรัตน   รังสิตวัธน  
 ๓. นายพิริยะ  เอี่ยมสะอาด  
 ๔.  วาท่ีรอยตรี ชยกร   อยูถาวร  
 ๕.  นายนิรุต   ศรีดาวเรือง  
      ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายสิริพงศ   สินเส็ง  
 ๒. นายสุรพงษ   ทิพยประไพ  
๔.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ  เขต  ๑ 
      ประเภทผูบริหาร      นายดุสิต   กมลวาทิน  
      ประเภทผูสอน      นายพิสิฐ   จันทรเพ็ญ  
      ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายกรณพงศ   ดอกบัว  
        ๒.  นายประสาน   กําจรเมนุกูล  
๕.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ  เขต  ๒ 
      ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสมบัติ   คุมครอง  
 ๒. นายวิโรจน   ภูลวรรณ  
 ๓.  นายไมตรี   ศิลปแกน  
      ประเภทผูสอน ๑.  นางพิมพผกา   จุลลี  
 ๒.  นายสุเมธ   สังขเย็น  
 ๓.  นางสาวประคอง   ภูลายยาว  
 ๔.  นายเวียงชัย    ราชฤทธิ์  
 ๕.  นายทรงศักดิ์   ถิตยรัศมี  
      ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายสินสมุทร   แสนสุข  
      ๒.  นายรวีโรจน   แฝงศรีจันทร  
๖.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ   เขต ๓ 
      ประเภทผูบริหาร ๑.  นายเทอดไทย    กิตติชัย  
 ๒.  นายสุนทรา   หันไชยศรี  
 ๓.  นายนีรนันท   โสภาคะยัง  
      ประเภทผูสอน ๑.  นายวิจารณ   โสภาคะยัง  
 ๒.  นางสาวทัศนีย   แกมนิรัตน  
 ๓.  นายโกวิท   บูรพาพรพันธ  
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 ๔.  นายศักดิ์ถาวร   วรชิน  
 ๕.  นางวัชราภรณ   ศิริเวิน  
      ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายนิยม   จันทรอุดม  
 ๒.  นายกฤษฎา   จันทรสวาง  
๗. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําแพงเพชร  เขต  ๑ 
      ประเภทผูบริหาร ๑.  นายวิชาญกรณ   พันธุจันทรดี  
 ๒.  นายหาญ   หงสยนต  
 ๓.  นายสมนึก   อายงาว  
       ประเภทผูสอน ๑.  นายชัยพร   อภัยราช  
 ๒.  นางสาวคนึงนิจ   ปนประภา  
 ๓.  นายสมบุญ   ติณะคัด  
 ๔.  นางวิไล   หมองมะลิตะ  
 ๕.  นายวินัย   ออนนอม  
      ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายมานิตย   อยูครอบ  
 ๒.  นางสุรางครัตน   โตจีน  
๘. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ 
     ประเภทผูสอน ๑.  นายเฉลิมชัย   เพ็งศิริ  
 ๒.  นายเฉลิม   ทองหาญ  
 ๓.  นายพัฒนพงศ   แจมวัฒนะชัย  
     ประเภทผูสอน ๑.  นายประสิทธิ์   สืบวงษรอด  
 ๒.  นายแสงทอง   นอยเกิด  
 ๓.  นายพิชิต   ภูมั่ง  
     ประเภทผูสนับสนุน        นายชาติชาย   ระวังภัย  
๙. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 
     ประเภทผูบริหาร      นายศุภชาติ  ถนอมมิตร  
     ประเภทผูสอน ๑.  นางณัตฐา   นอยเคียง  
 ๒.  นายกันตพิชญ   มีเครือ  
 ๓.  จาสิบตรี วิรัช  สวัสดิ์รักษา  
 ๔.  นายลิขิต  โคกแกว  
    ประเภทผูสนับสนุน       นายสมบัติ  อํานวย  
๑๐. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
       ประเภทผูบริหาร ๑.  นางลํายอง   ประเสริฐลาภ  
 ๒.  นางพัชรี   จิรจีรังชัย  
 ๓.  วาท่ีรอยโท เมธี   ทองรอด  
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       ประเภทผูสอน ๑.  นายวิรัช   สวางอรุณ  
 ๒.  นายสุชัย   สุสวัสดิ์ทองคํา  
 ๓.  นางสุกานดา   จารุรักษ  
 ๔.  นางสาวสุดา   ไตรวิชชานันท  
 ๕.  นางวารุณี   พวงสุข  
      ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายรัฐวิทย   ทองนวรัตน  
 ๒.  นายโอภาส   ตนทอง  
๑๑. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากระบ่ี 
        ประเภทผูบริหาร     นายสมเกียรติ   หอมสิน  
        ประเภทผูสอน ๑.  นางผุสดี   ภิญโญยาง  
 ๒.  นางศรีวิภา   ศรีขวัญแกว  
 ๓.  นายจรุพร   ศรีละมุล  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายเชียร   ศรีเรือง  
         ๒.  นายฉัตรวุฒิ   จันปฐมพงศ  

๑๒  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน  เขต  ๑ 
       ประเภทผูบริหาร ๑.  นายประเสริฐ   จันฤๅไชย  
 ๒. นายสุพล   เมืองสนธ์ิ  
 ๓.  นายสวัสดิ์   สมวัชรจิต  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายสายยน   ออนสูงเนิน     
 ๒.  นางสาววิไล   ทองแทงไทย  
 ๓.  นายวิจิตร   ไทยลําภู  
 ๔.  นางชนิสา   ฮวดศรี  
 ๕.  นายจรัสพงษ   บุญสรรค  
       ประเภทสนับสนุน ๑.  นายพยุง   มูลตรีภักดี  
 ๒.  นางพัฒนา   สิมมาโคตร  
๑๓.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต ๒ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายกมล   เจริญโสภารัตน  
 ๒. นายวทัญู   ภูชาดา  
 ๓. นายสมศักดิ์   บานเหลา  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายเชา   วาทโยธา  
 ๒. นายสํารวย   คมคาย  
 ๓.  นางสายสมร   ปนะเก  
 ๔.  นางสาวเทพรัตน   เสนาฤทธ์ิ  
 ๕.  นายนภดล   วิจารย  
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        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายชูเกียรติ   วิเศษเสนา  
 ๒. นายสุรเดช   พันธุวิเศษ  
 ๓.  รอยตรี วีรสิทธิ์   สุวิสุทธิ์  
๑๔.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน  เขต  ๓ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสํารวย   จุมพลนอย  
 ๒. นายสัญญา   ปองคํา  
 ๓. นายวิชาญ   เหลาลา  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายอดุลย   ศรีสุวอ  
 ๒. นายประดุงศักดิ์   ตุระซอง  
 ๓. นายพัศกร   คําโคตร  
 ๔.  นางปริศนา  คําโคตร  
 ๕.  นายธงชัย   ชํากรม  
       ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายสถาพร   หยองเอน  

                                                ๒.  นายสํารวย   ชายวิริยางกูร 
๑๕. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต ๔ 
       ประเภทผูบริหาร ๑.  นายวิชิต   พลบํารุง  
 ๒.  นายวรี   สุโพธิ์ชัย  
 ๓.  นายวิรงค   แกววิเศษ  
       ประเภทผูสอน ๑.  นายคําแสน   ผลไธสง  
 ๒.  นายธวัช   จันทรสีลา  
 ๓.  นายอรุณ   บุญชู  
 ๔.  นางประสัย   ปญญายาว  
 ๕.  นางมาลี   ประโภชนัง  
       ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายรังสฤษฏ์ิ   ธนะภูมิชัย  
 ๒.  นายสัมฤทธิ์   แกวสมบัติ  
๑๖. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน  เขต  ๕ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายคํารณ   กระแสร  
 ๒.  นายธํารง   ช่ืนนิรันดร  
 ๓.  นายสมคิด   ผลานิสงค  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายเฉลียว   อนุตรี  
 ๒.  นายอนนท   อุนผาง  
 ๓.  นายศุภดล    นุฤทธ์ิมนตรี  
 ๔.  นายยอดพยัคฆนาวิน   อาสนาทิพย  
 ๕.  นางจิตนภา   ไชยเทพา  
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      ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายสมหมาย   ขุมดินพิทักษ  
        ๒.  นายสุมิตร   อนันตศิพาบุตร  
๑๗. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต ๑ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายชูศักดิ์   เหลามีสุข  
 ๒.  นางณัฎฐนิช   พงษพานิช  
 ๓.  นางสาวศิริวรรณ   แผนผา  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายไมตรี   บุญยัง  
 ๒. นายมณเฑียร   สอนธรรม  
 ๓. นายธรรมรงค   ยศเครือ  
        ประเภทผูสนับสนุน      นายชาญชัย   ประดิษฐศิลป  
๑๘. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต ๒ 
       ประเภทผูบริหาร ๑.  นายมงคล   ศรีมหาพรหม  
 ๒. นายนพดล   บุญถนอม  
 ๓.  นายนริศ    สวัสดี  
       ประเภทผูสอน ๑.  นายวัลลภ   เลิศไตรภพ  
 ๒. นางสาวกฤติกา   คาระวุคห  
 ๓.  นางจันทรฉาย   แกวไชยะ  
 ๔.  นายพินิศจัย   เล็กเจริญ  
 ๕.  นางรจนา   เมธวัน  
       ประเภทผูสนับสนุน       นายมีชัย   สิงหสุขโรจน  

๑๙. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสุวรรณ   วิลารักษ  
 ๒.  นายประเสริฐ   กุลพิพัฒนรัตน  
 ๓.  นายกมล   จิตรแข็ง  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายองคการ   กอนอย  
 ๒.  นายเทวัญ   วิมลสถิตย  
 ๓.  นายสุริยา   สินชุม  
 ๔.  นายเดชา   สุขทวี  
 ๕.  นางมนรัตน   นิชเปยม  
       ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายวิสูตร   เจริญวงษ  
 ๒.  วาท่ีรอยตรี สุพจน   บุญยืน  
๒๐. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยนาท 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายวสันต   นาวเหนียว  
 ๒. นายวงษศักดิ์   ศรีเดช  
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         ประเภทผูสอน ๑.  นายวินัย   คําวิเศษ  
 ๒. นายวิชัย    เรืองทัพ  
๒๑.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต ๑ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสุเทพ   ชิตยวงษ  
 ๒.  นายทศพล   บุญไตรย  
 ๓.  นายอิทธิพล   ปากเมือง  
         ประเภทผูสอน ๑.  นางชวนพิศ   ภูระกานตรง  
 ๒.  นางธาริณี   เจริญสุข  
 ๓.  นายนราสินธุ   เจียมสายวงศ  
 ๔.  นายอดิศร   กาญจนไพริน  
 ๕.  นางแพรว   ศิริโส  
        ประเภทผูสนับสนุน       นางสาวเฉลียว   บุญขลิบ  
๒๒.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต ๒ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสมบัติ   สุทธิพรมณีวัฒน  
 ๒.  นายสุคนธ   คงประดิษฐ  
 ๓.  นายทรงวุฒิ   ผสมทรัพย  
 ๔.  นายพีรพงษ   พันธโสดา  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายสาโรจน   ไทยธรรม  
 ๒.  นายยุทธนา   สกุลสุทธิวัฒน  
 ๓.  นายณรงค   สมวิจิตร  
 ๔.  นายประทีป   ไปสกุล  
 ๕.  นายวิรัตน   หาญประสิทธิ์  
 ๖.  วาท่ีเรือตรี สมภูมิ   สุดสงวน    
       ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นางสมพร   ฤทธาภรณ  
 ๒.  นายประเทือง   ละมอม  
๒๓.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต ๓ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นางสาวเฉิดเฉลา   แกวประเคน  
 ๒.  นายโกศล   ดาราพิสุทธ์ิ    
 ๓.  นายพรเลิศ   เลามีชัยเจริญ  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายพิชัย   ชลสีมัธยา  
 ๒.  นางสาวสมพร   มธุกาสิทธิ์  
 ๓.  นางนภัทร   มีศรีเดชา  
 ๔.  นางอุไรวรรณ   สรโชติ  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นางทิพยรัตน   อรรถนาถ  
 ๒.  นางสาวกันทิมา    คนซื่อ  
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๒๔.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ  เขต ๑ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสุนทร   กุญชร  
 ๒.  นายประวัติ   บํารุงชัย  
 ๓.  นายวิจิตร   ชิณศรี  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายองอาจ   ธรรมะ  
 ๒.  สิบเอก บุญธนา   เจนบานผือ  
 ๓.  นางวิไลวรรณ   ชัยจํารัส  
 ๔.  นางวิไลลักษณ   เพชรล้ํา  
 ๕.  นางสุมนา   ศรีโฉม  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายเพชร   เหมือนพันธุ  
 ๒.  นางสาวอารายา   ประยูรหาญ  
๒๕.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ  เขต ๒ 
          ประเภทผูบริหาร ๑. นายสําราญ   เสือสาวะถี  
 ๒. นายพัฒนะพงษ   ทักษะวิเรขะพันธ  
 ๓.  นายชัยณรงค   ปดสา  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายน่ิม   บุญกิจ  
 ๒. นายวีระ   พนสมุทร  
 ๓. นายถนอม   ไหลหาโคตร  
 ๔.  นายกิตกรณ   แดงนกขุม  
 ๕.  วาท่ีพันตรี ชัยสําราญ   พิมณาคุณ  
       ประเภทผูสนับสนุน       นายสิงหทอง   ทองธีรกุล  
๒๖.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ  เขต ๓ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายประยูร   วิไธสง  
 ๒. นายสน่ัน   สิงหจันทร  
 ๓.  นายธีระศักดิ์   พลนาคู  
         ประเภทผูสอน ๑.  นางสมพร   มลิทอง  
 ๒.  นางสาวอินทรสอน   ยอดบรรเทา  
 ๓.  นางรัชนก   เชิงสะอาด  
 ๔.  นางกาหลง   ตันดี  
 ๕.  นายทวิช   บุญโฮม  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายวีระ   อิ่มวิเศษ  
         ๒. นายภฤศวัฒน   คุณสุวรรณ  
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๒๗.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย   เขต  ๑ 
          ประเภทผูสอน ๑.  นายทิวทัศน   ศรีเวชคําตา  
 ๒.  นายสมนึก   ใจจักร  
 ๓.  นายวิชัย   สองแสง  
           ๔.  นายสุรพล   มโนหาญ  
          ๕.  นางฉวีวรรณ   ปญญา  
๒๘. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย  เขต  ๓ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายเสนห   อุปเวียง  
 ๒.  นายชรินทร   สมภิพงษ  
 ๓.  นางพรพิกุล   สายทอง  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายเอกพงษ   พิทักษกําพล  
 ๒.  นายสุภาพ   กันขันคํา  
 ๓.  นายชาญชัย   ชุมเมืองเย็น  
 ๔.  นายพิสิฏฐ   ศรีวิชัย  
 ๕. นายณรงค   ดารารัตน  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑. นายเจดีย    เดชพันธ  
 ๒.  นางลัดดาวัลย   บุญประเสริฐ  
๒๙. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย  เขต  ๔ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายฉัตรพล   นันทะเสน  
 ๒.  นายประถิน    ณ  พิกุล  
 ๓.  นายเจริญ   โกศัย  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายสมชาย   วงคชัย  
 ๒.  นายทวีพงษ   ยศพิมสาร  
 ๓.  นายนรินทร   ศรีวิชัย  
 ๔.  วาท่ีรอยตรี วสันต   สยาม  
 ๕.  นายสุรศักดิ์   อุทธวัง  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายสะอาด   ฟองอินทร  
 ๒.  นายวิชัย   มั่นชา  
๓๐. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม  เขต ๑ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายเจษฎา   จันตะนาเขต  
 ๒.  นายอนันต   ขันทราช  
 ๓.  นายนพดล   นพคุณ  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายทรงศักดิ์   ขันตี  
 ๒.  นายอินสอน   หนอเรือง  
 ๓.  นายสมศักดิ์   จันดี  
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 ๔.  นายวีรเชษฐ   ขจรบุญ  
 ๕.  นายวันชัย   ทวีเดช  
        ประเภทผูสนับสนุน       นายสินธุรงค   ปณณวลี  
๓๑. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม  เขต ๒ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายประพันธ   เจริญเมือง  
 ๒.  นายทรงยศ   หลาสุข  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายประจิตร   สุภาจันทร  
 ๒.  นายไมตรี   ศิริจันทรช่ืน  
 ๓.  นายรัฐพล   ดูมณี  
 ๔.  นายวรรณพงษ   เมืองเล็น  
 ๕.  นางกาญจนา   พรอมประเสริฐ  
๓๒. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม  เขต ๔ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายไพรรัตน   รัตนดิลกกุล  
 ๒.  นายประชัน   เอี่ยมวัน  
 ๓.  นายอรรถ   แสนใจ  
       ประเภทผูสอน ๑.  วาท่ีรอยตรี วัชรินทร   วิชัยยา  
 ๒.  นายมนตรี   ชาติโยธิน  
 ๓.  นายอินทรแสง   เขียวพันธ  
 ๔.  นายสวัสดิ์   สุขแกว  
 ๕.  นายสําราญ   เตจะสา  
       ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายไพโรจน   เดชะบุญ  
 ๒.  นายลือเดช   จุลโพธิ์  
๓๓. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม  เขต ๕ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายวีระ   ศิริรัตน  
 ๒.  นายจําเนียร   ไตรมาตร  
 ๓.  นายณรงคศักดิ์   จํารูญหิน  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายสุเทพ   อินทร  
 ๒.  นางเกศชฎา   ศรีต๊ิบ  
 ๓.  นายวิชิต   สอาดลวน  
 ๔.  นางพัชรี   จันโม  
๓๔. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชุมพร  เขต ๑ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสมนึก   เขียวสอาด  
 ๒.  นายชูศักดิ์   ทันทะวา  
 ๓.  นายไพศาล   กาญจนดิษฐ  
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        ประเภทผูสอน ๑.  นายพิริยะ   เกิดชาตรี  
 ๒.  นายจรูญ   นอยรอด  
 ๓.  นายอัฐพงศ   โพธิ์นอย  
 ๔.  นางอารีย   ภูไพบูลย  
 ๕.  นางชูศรี   ทองวิเศษ  
        ประเภทผูสนับสนุน       นายกําจัด   คงหนู  
๓๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร  เขต ๒ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายไพศาล   จินดาพรหม  
 ๒.  นายทวิช   ชนะ  
 ๓.  นายวินัย   กรานมูล  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายจํารูญ   พิทักษพิมพเจริญ  
 ๒.  นางจริยา   ตะติชะลา  
 ๓.  นายเสรี   ขวัญยืน  
 ๔.  นายดิษฐพงษ   ชวยจันทร  
 ๕.  วาท่ีรอยตรี สําเริง   แยมจรัส  
๓๖. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด 
       ประเภทผูบริหาร ๑.  นายธานินทร   ชลจิตต  
 ๒.  นายสน่ัน   จั่นสังข  
       ประเภทผูสอน ๑.  นางสาวเสาวนีย   ประสิทธินาวา  
 ๒.  นางอรทัย   ยินดีชาติ  
 ๓.  นางสาววรรณภา   บุญธรรม  
 ๔.  นายยงยุทธ   นารถอุดม  
 ๕.  นางสาววิริยา   ภูน้ํายอย  
        ประเภทผูสนับสนุน       นายศักดินา   พันธุพิริยะ  
๓๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต ๑ 
       ประเภทผูบริหาร ๑.  นายชาคริต   คํานวนสินธุ  
 ๒.  วาท่ีรอยตรี อาคม   มาจันทร  
       ประเภทผูสอน        นายธวัชชัย   ออนนุม  
๓๘. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต ๒ 
        ประเภทผูสอน ๑.  นายภิเษก   ดอยแกวขาว  
 ๒.  นายจิระวิน   พุมนวล  
         ๓.  นายอนุสรณ   เสระสาตร  
 ๔.  นายนพพร   แกวทอง  
 ๕.  นายเฉลิม   วงศประเสริฐ  
        ประเภทผูสนับสนุน       นายสุเทพ   คําปาสังข  
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๓๙. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรัง  เขต ๑ 
        ประเภทผูสอน ๑.  นายประเสริฐ   หนูนวล  
 ๒.  นางมยุรา   สุวรรณศิลป  
 ๓.  นางสุจิตรา   ไชยฤกษ  
 ๔.  นายธีรศักดิ์    จีนประชา  
๔๐. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรัง  เขต ๒ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายประดิษฐ   จิตบุญ  
 ๒.  นายสมบูรณ   คงบุญ  
 ๓.  นายอัมพร   ภวชโลทร  
       ประเภทผูสอน ๑.  นายชํานาญ   เดชภักดี  
 ๒.  นายนิพนธ   ชุมสุด  
 ๓.  นายสุวัฒน   แกลวกลา  
 ๔.  นายรพินทร   ไชยสงคราม  
 ๕.  นายจิระวุฒิ   สงศรีจันทร  
       ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายวิภาส   เนาสุวรรณ  
 ๒.  นายแสวง   ศรีพะเนิน  
๔๑. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี  เขต ๑ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายวินัย    นุนพันธ  
 ๒.  วาท่ีรอยตรี วิศิษฐ    พชรวโรทัย  
 ๓.  วาท่ีรอยตรี สุทธิศักดิ์    กีชวรรณ  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายประกอบ   หมื่นพวง  

 ๒.  นายธีระวัฒน   ดัชถุยาวัตร  
          ๓.  นางสาวพาณี   โพธิสวัสดิ์  
 ๔.  นายเผด็จ   ทินกลิ่น  
 ๕.  นางสาลินี   เจริญขํา  
 ๖.  นายสุริยา   เด็นลีเมาะ  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายนพพร   พิพิธจันทร  
         ๒.  นายบุญสง   ไหมดี  

๔๒. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี  เขต ๒ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายนฤดม   แสงเขียวงาม  
 ๒.  นางสาวทองขาว   อรรฆยานนท  
 ๓.  นางศิริวรรณ   สมบูรณพันธ  
        ประเภทผูสอน ๑.  นางอําไพ   แตสุวรรณ  
 ๒.  นายเสนห   หลําชม  
 ๓.  นางอําพัน   ตราจํานงค  
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 ๔.  นางสาวยุพนันท   แยมสิน  
 ๕.  นางมณฑิรา   ตีรานุกูล  
       ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายศุภกิจ   พีรชัยเดโช  
 ๒.  นายประสิทธิ์   ทองคง  
๔๓. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก 
         ประเภทผูสอน ๑.  นายสมคิด    แสนจําหนาย  
 ๒.  นายสมบัติ   วังเวชช  
 ๓.  วาท่ีรอยตรี สมบูรณ   ออยขาว  
 ๔.  นางนงลักษณ   แสงเดือน  
 ๕.  นายเดชา   ตรีพรหม  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายสมบัติ   แจมดวง  
 ๒.  นายสมสุข   สวางคํา  
๔๔. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต ๑ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสุวิทย   ศรีฉาย  
 ๒.  นายชัชชัย   ฉัตริยากุล  
 ๓.  นางสาวปนทิพย   ทอนเกาะ  
        ประเภทผูสอน ๑.  นางสาวประมวล   แทนขุนทด  
 ๒.  วาท่ีรอยเอก พงษศานต   จุลโทชัย  
 ๓.  นางศศิประภา   พิมพทองครบุรี  
 ๔.  นางจํานง   ถ้ําสูงเนิน  
 ๕.  นางนิยม   พื้นทะเล  
        ประเภทผูสนับสนุน       นายไพศาล   วุทฒิลานนท  
๔๕. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต  ๓ 
        ประเภทผูบริหาร      นายสมัคร   ฉัตรรัตนวารี  
        ประเภทผูสอน ๑.  นางปยนันท   ราชบุรี  
 ๒.  นายวิรัตน   ชมตะคุ  
 ๓.  นางวานิรี    จิระสุโข  
 ๔.  นางนิตยา   เอมโอ  
 ๕.  นางสาววณิชยา   ครอบดอน  
๔๖. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต  ๔ 
        ประเภทผูบริหาร       นายชนุตร   คงเพ็ชร  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายราชันย   ฝายคําตา  
 ๒.  นายไพรรัตน   ยิ้มแยม  

 
 



-๑๔- 

๔๗. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต ๕ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายวีระพล   ดัดขุนทด  
 ๒.  นายบัณฑิต   เปรมใจ  
 ๓.  นายชอบ   แสงสี  

         ประเภทผูสอน ๑.  นายสมชาย   หมายเจริญ  
 ๒.  นายอัครฤทธ์ิ   ถอนสันเทียะ  

 ๓.  นายธนกร   วราวิทยาวุฒิ  

 ๔.  นายธันชกรณ   คุปตวุฒินันท  

 ๕.  นายเลิศ   ปรุงโพธ์ิ  

        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายรพีพงศ   วรวัฒนธนากุล  

 ๒.  นายสัมฤทธ์ิ   ทิพาทรัพยสพร่ัง  
๔๘. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต ๖ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  วาท่ีรอยตรี ชาตรี   นราจันทร  
 ๒.  นายกระเสิม   มงคุณ  
 ๓.  จาสิบเอก สมนึก   กลาหาญ  
         ประเภทผูสอน ๑.  นางทิพวรรณ   พันธวิริยากุล  
 ๒.  นายไพศาล   ภูมูล  
 ๓.  นางสาววรณัน   มณูญญโสภิต  
 ๔.  นายคิณณทิวัตถ   ราชตราชู  
 ๕.  นางพานทอง   ยอดมั่น  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นางอัฒรัตติ   ไชยสิทธิ์  
 ๒.  นายณัฐศพัฒณ   ฉัตรแข็งขัน  
๔๙. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต ๗ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสถิตย    ทองพิมาย  
 ๒.  นายประเสริฐ   หมีทอง  
 ๓.  นายญาณวรรธน   ธนพงศไพสิฐ  
         ประเภทผูสอน ๑.  นางวรรณศรี   วรรณพงศเจริญ  
 ๒.  นายธานินทร   สุขมา  
 ๓.  นางสุวรรณรัตน   สืบคา  
 ๔.  นายวินัย   ศรีทรัพย  
 ๕.  นายสมชาย   คลองชอบ  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายธงไชย   ดีทองหลาง  
 ๒.  นางสาวสมพร   วัชรพานิชย  
 



-๑๕- 

๕๐. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู  เขต ๑ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายวิชิต   สมณนิติกร  
 ๒.  นายธีระ   เหลาอรรคะ  
 ๓.  นายสนอง   ธรรมสุจริต  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายทนง    จุฬาโคตร  
 ๒.  นายอนุรักษ    สิงคําปอง  
 ๓.  นายปรีชา   สิงหชัย  
 ๔.  นายสรวิศ   กุลวงศ  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายสุภัชรกานต   แกวสิงห  
 ๒.  นายมานะ  มุกดามวง  
๕๑. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู  เขต ๒ 
         ประเภทผูสอน ๑.  นางวิไลวรรณ   จันทรกอง  
 ๒.  นายสุวัฒน   ประวันโน  
๕๒. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม  เขต ๑ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายปรีชา   จิรพัทธพงศกร  
 ๒.  นายพรพิธ   ควรรณสุ  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายสมชัย   คําเห็น  
 ๒.  นายอลงกรณ   จันทรโคตร  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายณรงค   ชิณสาร  
 ๒.  นายปริญญา   ธรเสนา  
๕๓. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม  เขต ๒ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายโกแมน   คัดทะจันทร  
 ๒.  นายวิทยา   ทิพยทอง  
         ประเภทผูสอน ๑.  วาท่ีพันตรี เดชา   คัณทักษ  
 ๒.  นายธีระพงษ   วีระชานนท  
 ๓.  นางสาวศุภผล    ไชยพันธุ  
 ๔.  นายชัยวัฒน   โกษาแสง  
 ๕.  นายสงา   ลองจํานงค  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  วาท่ีพันตรี วิเชียร   อุสาห  
 ๒.  นายดนัย   แซริม  
๕๔. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย  เขต ๑ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสุริโย   สุวัฒ  
 ๒.  นายวีรยุทธ   ชานัย  
        ประเภทผูสอน ๑.  นางก่ิงเพชร   เวทไธสง  
 ๒.  นางสาวยุพาพรรณ   ราชต้ังใจ  



-๑๖- 

 ๓.  นายวินิจ   พลพิทักษ  
 ๔.  นายจักรพงษ    กองภา  
 ๕.  นายชุมพล   ศรีสุภาพ  
        ประเภทผูสนับสนุน       นางสาวประณมพร   เพ็ชรโปรี  
๕๕. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายปกครอง   พัวตนะ  
 ๒.  นายพัลลพ   ปูวัง  
 ๓.  วาท่ีรอยตรี บรรจง   มูลตรีแกว  
        ประเภทผูสอน ๑.  นางสาววิลาศ   นพเกา  
 ๒.  นางสมาพร   วงษศรีแกว  
 ๓.  นางอนงค   สัตนาโค  
 ๔.  นายบัวสอน   จําปาศรี  
 ๕.  นายเอกภพ   พิสุทธ์ิเจริญ  
        ประเภทผูสนับสนุน       นางรําเพย   ทินกระโทก  
๕๖. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย  เขต  ๓ 
        ประเภทผูสอน       นายปรีชา   คําภูษา  
๕๗. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานาน  เขต  ๑ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายจรัญ   มิยะ  
 ๒.  นายณัฐพล   พรมสาร  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายประทวน   มณีเพชร  
 ๒.  นางเบญญาภา    แกวทิตย  
 ๓.  นางกณิศา   ดวงภูเมฆ  
 ๔.  นางพวงพยอม   บัวรัตน  
 ๕.  นายจักรพงศ   เนตรสุวรรณ  
        ประเภทผูสนับสนุน       นายนพไกร   ไชยชอฟา  
๕๘. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานาน  เขต ๒ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายกมล   สุทธาวาส  
 ๒.  นายประยูร   ศักดาศรี  
 ๓.  วาท่ีรอยโท กฤษณะชัย   ดีปนตา  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายมนตรี   ขอนพวง  
 ๒.  นายเอกสิทธิ์   กาญจนจันทร  
 ๓.  นายภิญโญ   ภูมิอรัญ  
 ๔.  วาท่ีรอยตรี วีระ   มีเล  
 ๕.  นายไกรศร   สิงหบุตร  



-๑๗- 

        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายอนุวัตร   ไชยวงศ  
 ๒.  นายบรรจบ   แสนธิ  
๕๙. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค  เขต ๑ 
        ประเภทผูบริหาร      นายสุชิน   พูลสวัสดิ์  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายภานุวัฒน   เปรมทอง  
 ๒.  นางวิไลพร   พันธุศิลป  
 ๓.  นางบุญเยี่ยม   กอนทอง  
 ๔.  นายกฤชชัย   ชุติมานันท  
 ๕.  นายไพโรจน   พันธุศิลป  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายสมบุญ   ทิพรังศรี  
 ๒.  นายสุรพล   เพ็งนอย  
๖๐. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค  เขต ๒ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายนารายณ   คลายจันทร  
 ๒.  นายมนัส   สมรภูมิ  
 ๓.  นายวิเชียร   ตวนชะเอม  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายสุเทพ   ดวงแกว  
 ๒.  นายเชิดชัย   ชํ้าเกตุ  
 ๓.  นายวิเชียร   บางเหลือง  
 ๔.  วาท่ีรอยตรี เบญจรงค   ทองออน  
 ๕.  นางสาวศุภลักษณ   หมีอิ่ม  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายรณชัย   ทัดชอมวง  
 ๒.  นางนันทวรรณ   แตงนอย  
๖๑. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค  เขต ๓ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายวันชัย    ยี่รักษ  
 ๒.  นายสันติ   อินทรสุภา  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายทรงวุฒิ   พุทธรักษา  
 ๒.  นายสมหวัง   มูลสาร  
 ๓.  นายราเมศว    ดํานงค  
 ๔.  นายชาญชัย   ปานทยักษ  
 ๕.  นายมาโนชญ   สุขสม  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายอนุสิทธ์ิ    เพชรสัมฤทธิ์  
 ๒.  นายบรรพต   เหมือนทอง  
 
 
 



-๑๘- 

๖๒. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม  เขต ๑  
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายชาญศิลป   วาสบุญมา  
 ๒.  นายจตุรงค   อินทรรุง  
 ๓.  นายเดน   แกวพงษา  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายเลิศ   จันทรคํา  
 ๒.  นายสมเกียรติ   บัวนอย  
 ๓.  นางดวงฤดี   ถิ่นวิไล  
        ประเภทผูสนับสนุน       นางณัฐธิดา   ฉิ่งทองคํา  

๖๓. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม  เขต ๒ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายวรรณะ   บุษบา  
 ๒.  นางสาวประนอม   ยังศิริ  
 ๓.  นายประทีป   สายเสน  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายเอกราช   อยูฤกษ  
 ๒.  นายบุญฤทธิ์   วิชัย  
๖๔. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๑ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายอภิชาต   ณ ระนอง  
 ๒.  นางจารีย   เพชรทอง  
 ๓.  นายสุธรรม   ชวยชัย  
        ประเภทผูสอน ๑.  นางสาคร   แรกคํานวน  
 ๒.  นางประนอม   สะสิสุวรรณ  
 ๓.  นางยุพิน   กาญจนโสภาคย  
 ๔.  นางราตรี   ทองเมือง  
 ๕.  นางกมลทิพย   พูลแกว  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายสุมนต   ศิริธรรม  
         ๒.  นางคํานึง   ชูประสูตร  
๖๕. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๒ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายไพโรจน   อิ้ววังโส  
 ๒.  นายนัฐพล   เพ็งเมือง  
 ๓.  นายบุญเลิศ   ขวัญนิมิตร  
       ประเภทผูสอน ๑.  นางจารี   จิตสํารวย  
 ๒.  นายประสิทธิ์   เพชรสุทธิ์  
 ๓.  นางสุทธิพร   ศรีคง  
 ๔.  นายจําลอง   อินทรเทพ  
       ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายพิเชษฐ   เจยทองศรี  
 ๒.  นางสกรีนรักษ   บุญมี  



-๑๙- 

๖๖. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๓ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายศุภรัตน   มุสิกะ  
 ๒.  นายประดับ   แกวนาม  
         ๓.  นายอาคม   จันทรนวล  
        ประเภทผูสอน ๑.  นางพิมพลภัส   สุนทรานุรักษ  
 ๒.  นางสุวิมล   ไชยถาวร  
 ๓.   นายสมศักดิ์   วิบูลยกาญจน  
 ๔.  นายไกรทิพย   จิตอารีย  
 ๕.  นางรุจี   เดชเชียร  
       ประเภทผูสนับสนุน ๑.  วาท่ีรอยโท สุเวศ   กลับศรี  
 ๒.  นางจิราณี   อมรชาติ  
๖๗. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๔ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นางพิญู   สุทธิพันธ  
 ๒.  นายสุนันท   ขุนฤทธิ์  
 ๓.  นายพิพัฒน   มหาสวัสดิ์  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายคําตา   ปกการะโน  
 ๒.  นายเลอศักดิ์   แกวเจริญ  
 ๓.  นายศักดา   รอดภัย  
 ๔.  นายวินัย   ถวาย  
 ๕.  นางอัจฉรา   มังฉกรรจ  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายนิตินัย   เอี่ยมชลวิเลิศ  
 ๒.  นายสุนันท   ยอยนวล  
๖๘. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานราธิวาส  เขต ๑ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสุรพงษ   ยุตบุษยจารุ  
 ๒.  นายเดโช   พรอนุวงศ  
 ๓.  นายมานิจ   ศรีสุรัตน  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายอนันต   อองหวาง  
 ๒.  นายจรินทร   พรหมดํา  
 ๓.  นายบุญสืบ   กล่ํามาศ  
 ๔.  นายพิท   ทองคํา  
 ๕.  นางศรีสวาท   วิไลพันธ  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายเจริญ   สังขแกว  
         ๒.  นายบรรเจิด   พลาศัย  
 



-๒๐- 

๖๙. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานราธิวาส  เขต ๒ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายโชคชัย   แกวเพิ่มพูน  
 ๒.  นายประสิทธิ์   วิจิตรโสภา  
 ๓.  นายสุพจน   มณีรัตนโชติ  
         ประเภทผูสอน ๑.  นางสาวภมรศรี   แกวฉาย  
 ๒.  นางอรพิน   พันธโภชน  
 ๓.  นางสิริพร   พืชนุกูล  
 ๔.  นายจําลอง   ชีชํานาญ  
 ๕.  นายประสิทธิ์   รังเสาร  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายนิพัฒน   มณี  
 ๒.  วาท่ีรอยตรี ไพบูลย   พืชนุกูล  
๗๐.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานราธิวาส  เขต  ๓ 
         ประเภทผูสอน       นายสมเกียรติ   ปานทอง  
         ประเภทผูสนับสนุน       นายสมพงษ   แจงศิริ  
๗๑. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย  เขต ๑ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายดํารงรักษ   สิงหสุรศักดิ์  
 ๒.  นายธงชัย   นิยโมสถ  
 ๓.  นายชํานาญ   บุญวงศ  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายวรพงศ   ศิริถาวรวงศ  
 ๒.  นายชวลิต   คําโยธา  
 ๓.  นางสาวรัชฎาภรณ   แวงดงบัง  
 ๔.  นางสาวสุธาทิพย   นพตลุง  
 ๕.  นางประนอม   อินทรชาง  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายจรูญ   วังงาม  
         ๒.  นายกองตรี จเร   สัตยารักษ  
๗๒.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย  เขต ๒ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายไพบูลย   ปุยะติ  
 ๒.  นางวิบูลยวรรณ   หอมดวง  
         ประเภทผูสอน       นางสาวสกุณา   ดาศรี  
๗๓. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย  เขต ๓ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายวิชัย   อําไธสง  
 ๒.  นายณรงค   สายทอง  
 ๓.  นายเมธีนัณท   วันดี  
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         ประเภทผูสอน ๑.  สิบตรี อุดม   วรรณวิเศษ  
 ๒.  นางสาวพวงเพชร   แกวเสนา  
 ๓.  นางสุภาภรณ   อภัยจิตร  
 ๔.  นายสมสวน   ผิวผอง  
        ประเภทผูสนับสนุน       นายกิตติภพ   เกาแกกุลวงศ  

๗๔. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายธนพล   จงปตนา  
 ๒.  นายยุทธนา   ชวติ  
 ๓.  นายเอกราช   ชวีวัฒน  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายนิวัติ   ทมโคตร  
 ๒.  นายสัมพันธ   รุงแจง  
 ๓.  นายวิพัฒน   แสนเจก  
 ๔.  นายสุพล   สิ่วไธสง  
 ๕.  นางภัทรพร   ครุตารักษ  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายกมล   ทาไธสง  
 ๒.  นายยงยุทธ   ศรีประดู  
๗๕. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  เขต ๑ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายกิจจา   ชูประเสริฐ  
 ๒.  นางสาวกาญจนา   สอนงาย  
 ๓.  พันอากาศเอก กิติศักดิ์   เพ็งสกุล  
        ประเภทผูสอน ๑.  วาท่ีรอยตรี นิมิตร   โพธิ์เชย  
 ๒.  นางมนพร   นุมนก  
 ๓.  นางสาววรรณา   เจริญสุข  
 ๔.  นายสุชาต   ปรัศไพบูลย  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นางสุนันทา   วิชัยขัทคะ  
 ๒.  นางพงษจันทร   ประชุมวรรณ  
๗๖. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  เขต ๒ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายปรีชา   กล่ํารัศมี  
 ๒.  นายฉัตรชัย   ผองสุวรรณ  
 ๓.  นายเบญจมินทร   ยิ้มมิ่ง  
         ประเภทผูสอน ๑.  นางรุงฤดี   ทรัพยเพิ่ม  
 ๒.  นางเสาวนีย   หงสไทย  
 ๓.  นายไพบูลย   ทิพยคงคา  
 ๔.  นางฤทัย   ทิพยคงคา  
 ๕.  นายคริสวัฒน   บุญญะสิทธิ์  
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         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายปญญา   เพียรบุญ  
 ๒.  นางวันทนา   สุขษาสุณี  
๗๗. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายพงษศักดิ์   พูนบํานาญ  
 ๒.  นายมุจลินท   ปานสวัสดิ์  
 ๓.  นางสาววิไล   พังสอาด  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายสงคราม   ไชยสมบูรณ  
 ๒.  นายวริทธ์ิธร   ผิดพันธ  
 ๓.  นายวีระชัย   แปลกสินธุ  
 ๔.  นางภัสราวรรณ   เจนการ  
 ๕.  นางสาววิริยาภรณ    อินทรจันทร  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายพิสุทธ์ิ   วีระจิตต  
 ๒.  นายบุญยิ่ง    จันทาโท  
๗๘. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต ๑ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นางนวลใย   นิลบรรพ  
 ๒.  นายกําจร   ปานทอง  
 ๓.  นางสาวกชกร   เทียมหมอก  
         ประเภทผูสอน ๑.  นางสุภาพร   เหมือนเพชร  
 ๒.  นางชฎาพร   ธรรมเนียม  
 ๓.  นายธนิต   วัดอักษร  
 ๔.  นายสุรพล   เทียมเพชร  
 ๕.  นายภัทรพล   พลภัทรพงษ  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายศานิตย   เชยชุม  
 ๒.  นางอนุชทิตา   สีมาพานิช  
๗๙. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต ๒ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายอนุ   ธีรานุวรรตน  
 ๒.  นายปรีชา   ศรีสมยศ  
 ๓.  นางกฤษณา   โกมะลานนท  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายฉัตรไชย   แนวบรรทัด  
 ๒.  นายธนดล   พัฒนทอง  
 ๓.  นายสุรีย   เข็มเงิน  
 ๔.  นายบุญครอง   ทองหอม  
 ๕.  นางไพฑูรย   สิงหอําพล  
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        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นางสาววราพร   สีเมฆ  
 ๒.  นางละมอม   ทับเกตุแกว  
๘๐. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปตตานี  เขต ๑ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายจรัญ   รองสวัสดิ์  
 ๒.  นางอังคณา   หนูคง  
         ประเภทผูสอน ๑.  วาท่ีรอยโท ฮัสบุลเลาะห   กาลอ  
         ๒.  นางอุษา   พงษธัญญะวิริยา       
๘๑. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต ๑ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายชาญณรงค   สุทธิกุล  
 ๒.  นายไพโรจน   ทาวัง  
 ๓.  นายศักดิ์ศิริ   สุภสุข  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายนเรศ   รุงเรือง  
 ๒.  นางสาวศรีอรุณ   ดอกมวง  
 ๓.  นางดวงฤทัย   มังคลา  
 ๔.  นายอุทิศ   พิณพาทยเพราะ  
 ๕.  นางพิกุล   สุขเกษม  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายธํารง   แกวเล็ก  
 ๒.  นายอารักษ   พัฒนถาวร  
๘๒. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต ๒ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายธนพงศภณ   ชํานิ  
 ๒.  นายวีระศักดิ์   สําราญใจ  
 ๓.  นายวินัย   ทองอยูยืด  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายสมศักดิ์   เทียนบูชา  
 ๒.  นายทวีทรัพย   การะพิมพ  
 ๓.  นายทวี   หวานล้ํา  
 ๔.  นางอนุสรา   ทรัพยภักดี  
 ๕.  นางสาวศรีเวียง   วงษภมร  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายไพโรจน   ไพศาล  
 ๒.  นายสุเทพ   สภาพอัตถ  
๘๓. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร  เขต ๑ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายวิเชียร   บันลือ  
 ๒.  นายศรีพจน   เชียงวงค  
 ๓.  นายบรรหาร   อนันชัย  
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         ประเภทผูสอน ๑.  นายฤกษชัย   จักรพรพงศ  
 ๒.  นายมานพ   บุญทน  
 ๓.  นายสน่ัน   กอยฟอง  
 ๔.  นายบุรัสกร   กุดนานอย  
 ๕.นางสุมาลี   ขอนเดื่อ  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายวันชัย   คําแหว  

 ๒.  นายเสมอ   วีระบูลยฤทธ์ิ  
๘๔. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร  เขต ๒ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสาคร   ดวงใน  
 ๒.  นายสมควร   ผูกพันธุ  
 ๓.  นายตอพงศ   สําราญคง  
         ประเภทผูสอน ๑.  นางมัสยา   เกษรวนิชวัฒนา  
 ๒.  นายภูมิวงศ   ปพรังษี  
 ๓.  นายผจญ   บัณฑุสุวิมล  
 ๔.  นายศราวุธ   ปุญญมัย  
 ๕.  นายสุระนิต   สวนสอน  
         ประเภทผูสนับสนุน        วาท่ีรอยตรี สุชาติ   ศศิภัทรกุล  
๘๕. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา  เขต  ๑ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายไชยนคร   ขุมคํา  
 ๒.  นายอิทธิพล   แถบคํา  
 ๓.  นายโสภณ   มอญแสง  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายไชยรัตน  สุติบุตร  
 ๒.  นางสาวเกศริน   สุวพันธ  
 ๓.  นางพรรณทิพย   วงศชางเงิน  
 ๔.  นายเฉลิมพล   ใจยะเลิศ  
๘๖. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา  เขต ๒ 
         ประเภทผูบริหาร      นายอนันต   เวียงลอ  
๘๗. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก  เขต ๑ 
         ประเภทผูสอน ๑.  นายสุขะวัฒน   สุขท่ัง  
 ๒.  นายรัตน   เกตุจันทร  
 ๓.  นายสุนิพล   ดีบานคลอง  
 ๔.  นายฉัตรชัย   เพ็งคุม  
๘๘. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก  เขต ๒ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายวิเชียร   ทรงศรี  
 ๒.  นายสรปรัชญ   ไวกสิกรณ  
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         ประเภทผูสอน ๑.  นายบุญลือ   โพธิ์ขํา  
 ๒.  นางสาวณัฐนันท   งามนิล  
         ประเภทผูสนับสนุน       นายมานะ   จันทิมาพร  
๘๙. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก  เขต ๓ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายวิโรจน   ปลิกแสง  
 ๒.  นายธีรพัฒน   ดีเทอดเกียรติ  
 ๓.  นางวรารัตน   เกษประสิทธิ์  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายสุรศักดิ์   พงษธรรม  
 ๒.  นางวนิดา   พงษธรรม  
 ๓.  นายสมชาย   กลิ่นแยม  
 ๔.  นายสถิรพร   เชาวนชัย  
 ๕.  นายชอบ   หนูกล่ํา  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นางอรสา   ทรงศรี  
 ๒.  นายเสนห   เทศนา  
๙๐. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจิตร  เขต ๑ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสุวิทย   ทองคํา  
 ๒.  นางสาวธนาธิ   เหรียญวิลาศ  
 ๓.  นายชัยชาญ   รักผึ้ง  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายประทีป   ดวงกัน  
 ๒.  นายประสิทธิ์   ทองมวง  
 ๓.  นายมานิตย   สุวรรณคีรี  
 ๔.  นางทับทิม   สุวรรณปกษิณ  
 ๕.  นางสาวพรสวรรค   ตุงคะสิริ  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายสมวุฒิ   ศรีอําไพ  
         ๒.  นายวิจารณ   รอดออง  
๙๑. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจิตร  เขต ๒ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายไพโรจน   พิทักษ  
 ๒.  นายเบญจทูล   ปนสุข  
 ๓.  นายธนพล   ฉ่ําเพียร  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายชิดชนก   กลิ่นช้ัน  
 ๒.  นางวันทนา   กลิ่นช้ัน  
 ๓.  นายสังวาล   ถาโท  
 ๔.  นางสาวสิริ์ณัฐา   แสงวิโรจน  
 ๕.  นายศักดิ์ชัย   ทับทอง  
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 ๖.  นายมนัส    สุขอยู  
 ๗.  นายสันติ   พุมเล็ก  

         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายพิทยา   ผะอบเหล็ก  
 ๒.  นายวัชรินทร   พูลเส็ง  
๙๒. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ  เขต ๑ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายรินทร   สุดสุย  
 ๒.  นายวิเศษ   ปนพิทักษ  
 ๓.  นางวิริยาวรรณ   เริงเกษตรกรณ  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายสามัญ   ศรีอินทร  
 ๒.  นายมานิตย   ทองจันทร  
 ๓.  วาท่ีพันตรี เมธี   กุณพันธ  
 ๔.  นางเครือวัลย   แสงโสดา  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นางสุริชา   ชาติสุทธิ  
          ๒.  นางทัศนีย   จันทรแสงศรี  
๙๓. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ  เขต ๒ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายกิตติชัย   ดวงธรรม  
 ๒.  นายบัญญัติ   ปงโสภา  
 ๓.  นายพิพัฒน   ศรีบุรินทร  
         ประเภทผูสอน ๑.  นางศศิกานต   อุชชิน  
 ๒.  นางขนิษฐา   อุมาลี  
 ๓.  นางมณฑา   ทองพัด  
 ๔.  นางขันทอง   ปานันท  
 ๕.  นายวุฒิชัย   ทองจา  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นางสุวรรณา   วรทล  
 ๒.  นางวิลาวัณย   จินดาเงิน  
๙๔. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ  เขต ๓ 
       ประเภทผูบริหาร ๑.  นายจีระ   ทัศนศิริ  
 ๒.  นายจงรัก   เกตแค  
 ๓.  นายศุภโชค   เขงแกว  
       ประเภทผูสอน ๑.  นายสุเทพ   หาญมาก  
 ๒.   นายประวิทย   จิระสัญญาณสกุล  
 ๓.  นายยุทธนา   นาอุดม  
 ๔.  นายจําลักษณ   เพชรนาชม  
 ๕.  นางปทุมรัตน   หลวงนิหาร  
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       ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายธวัช   กงเติม  
 ๒.  นางสาวประคอง   เจียรทรัพย  
๙๕. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี  เขต ๑ 
         ประเภทผูบริหาร      นายสมนึก   เสียงหวาน      
         ประเภทผูสอน ๑.  นางเกศิณี   เขียวพอดี  
 ๒.  นางธัญลักษณ   สินทวี  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายสมพงษ   เมธานาวิน  
 ๒.  นายสุรพล   เกสะวัฒนะ  
๙๖. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายพิษณุ   งามขํา  
 ๒.  นายวรจักร   จอมทรักษ  
         ประเภทผูสอน ๑.  นางปรียา   ตุมศรี  
 ๒.  นายธนวัฒน   เลิศล้ํา  
 ๓.  นายอนุพงศ   ขันกา  
 ๔.  นายจําเริญ   เกิดรอด  
 ๕.  นางพิสมัย   บัวสุวรรณ  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายนิกูล   ประทีปพิชัย  
          ๒.  นายธีระพร   ทองเกิด  
๙๗. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพังงา 
         ประเภทผูสอน ๑.  นายวิเวก   โกยสิน  
 ๒.  นางสุวนา   บูทอง  
 ๓.  นางประภา   แดบอ  
๙๘. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพัทลุง 
          ประเภทผูสอน ๑.  นายอํานวย   ชัยรัตน  
 ๒.  นายบุญเพ็ญ   เพ็ชรกาฬ  
 ๓.  นางสาวสําราญ   ทองมาก  
 ๔.  นายสมเชาวน   ริยาพันธ  
 ๕.  นางละมัย   แสงคงเรือง  
         ประเภทผูสนับสนุน       นายทวีศักดิ์   คงฤทธ์ิ  
๙๙. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม  เขต ๑ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นางอางทอง   บุญเสริม  
 ๒.  นายวิศุทธ์ิ   ทะวิลา  
 ๓.  นายสุภกิจ   ศรีเสน  
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         ประเภทผูสอน ๑.  นายทองคํา   ราชวงศ  
 ๒.  นางนภาภรณ   ทาโยธี  
 ๓.  นายบุญมี   ประกอบแสง  
 ๔.  นายผดุงสิน   เรืองสุวรรณ  
 ๕.  นายนรินทร   ศรีสารคาม  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายชัยสิทธิ์   ไชยโคตร  
 ๒.  นายสุมิตร   สมศรี  
๑๐๐. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม  เขต ๒ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายธงชัย   ดาวยันต  
 ๒.  นายวีระศักดิ์   ปตตาลาโพธ์ิ  
 ๓.  นายศราวุธ   วรเนตร  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายวิเชียร   กุลธินี  
 ๒.  นายศรายุทธ   เสนาสุธรรม  
 ๓.  นายเสนอ   สุทธิเจริญ  
 ๔.  นางนารี   มูลธิยะ  
 ๕.  นายบุญฮง   มะยุระยอด  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายณรงคศักดิ์   เหมือนชาติ  
 ๒.  นายทองสุข   มาตยคํามี  
๑๐๑. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร 
           ประเภทผูบริหาร ๑.  นายประชาศักดิ์   คํามะวงศ  
 ๒.  นายทินกร   จันทรโคตร  
 ๓.  นายจิรวัฒน   ผิวงาม  
           ประเภทผูสอน ๑.  นางสาววิไลพร   เช้ือหาญ  
 ๒.  นายอนุลักษณ   เครือคํา  
 ๓.  นายควรคิด   สินสวัสดิ์  
 ๔.  นายแสง   โชติบุญ  
 ๕.  นายสมาน   บํารุง  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  วาท่ีรอยตรี วิชชากร   วงศจริยะกรณ  
 ๒. ดาบตํารวจ สุริยันต   รอบรู  
๑๐๒. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแมฮองสอน  เขต  ๑ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายอรรถเสฎฐ   สุสุข  
 ๒.  นายสมคิด   รัตนเพ็ญ  
 ๓.  นายโอฬาริก   ครองสวัสดิ์  
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         ประเภทผูสอน ๑.  นายประวิทย   นิ่มสกุล  
 ๒.  นางสุวพร   ใจนอย  
 ๓.  วาท่ีรอยโท เสฎฐวุฒิ   ธิปาหนาด  
 ๔.  นางเยาวเรศ   แหวนวัง  
 ๕.  นายอภิชิต   วงศนวล  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายสมพงษ   ณะรงคชัย  
 ๒.  นายเดช   พรรณบุตร  
๑๐๓. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแมฮองสอน  เขต ๒ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสยาม   เรืองสุกใสย  
 ๒.  นางสมใจ   อินทสิทธิ์  
 ๓.  นายดํารง   ปนทวัง  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายสมบูรณ    คงแกว  
 ๒.  นายสาคร   ชูเกียรติ  
 ๓.  นายพีระยุทธิ์   นงคยา  
 ๔.  นายธนวัฒน    จรรยเสงี่ยม  
 ๕.  นางกัญวรา   วงศธิดา  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นางชมกฎ   อินทัศน  
 ๒.  นางนุชเกษม   เพ็ชรเกราะ  
๑๐๔. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร  เขต ๑ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสุวรรณ   เทียบสี  
 ๒.  นายประดิษฐ   เมาคํา  
 ๓.  นางพวงเพชร   ชุปวา  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายเชิดชัย   โภคสวัสดิ์  
 ๒.  นางสิริจันทรา   เวชกามา  
 ๓.  นางบัวเรียน   อรรคบุตร  
 ๔.  นางสุดใจ   บุญพร  
 ๕.  นายอภิศักดิ์   เพชรพวงพิพัฒน  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายไพบูลย   กกฝาย  
 ๒.  นางลําใย   วงษโสภา  
๑๐๕. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร  เขต ๒ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายพัฒนา   ภิรมยรื่น  
 ๒.  นายจํารัส   นามม่ัน  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายสมชัย   พรมศรี  
 ๒.  นายประกอบ   หองแซง  
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 ๓.  นางรัตนาภรณ   ภวะวิจารณ  
 ๔.  นายทองพูล   บุญปก  
 ๕.  นางสาวแสงเพชร   ศรีสุพรรณ  
         ประเภทผูสนับสนุน       นายวัชรโรจน   ไชยพิเดช  
๑๐๖.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา  เขต ๑ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายพลวัฒน   บุญชวย  
 ๒.  นายวิษณุ   จันทรแจง  
 ๓.  นายสุรศักดิ์   สาและ  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายสังเวียน   มูสิกะเจริญ  
 ๒.  นายสุรศักดิ์   โตะยูโซะ  
 ๓.  นายรุสมี   ธนรงคกุล  
 ๔.  นางสุทธินีย   แววสงา  
 ๕.  นางทัศนีย   ยิ่งยง  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายมิตร   แสงสวาง  
 ๒.  วาท่ีรอยตรี เชาวยุทธ   มณีรัตน  
๑๐๗. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา  เขต ๒ 
         ประเภทผูสอน ๑.  นางสาวสมจิตร   พรหมคงบุญ  
 ๒.  นายเจนณรงค   แกวทอง  
 ๓.  นางนูรีซัน   สะมะแอ  
๑๐๘. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง  เขต ๒ 
         ประเภทผูบริหาร       นายธีระวัธน   สิงหบุตร  
         ประเภทผูสอน       นางสาวอาภาภรณ   ช่ืนมณี  
๑๐๙. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารอยเอ็ด  เขต ๒ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายคําพันธ   จํานงกิจ  
 ๒.  นายชูศักดิ์   ประราศรี  
 ๓.  นายสมศักดิ์   สอนสนาม  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายเข็มชาติ   พวงจันทร  
 ๒.  นายมนตชัย   ลิ้มสําราญ  
 ๓.  นายยุทธนา   สุดวิลัย  
 ๔.  นายวุฒิพงษ   โภชะโน  
 ๕.  นายประจวบ   มาขุมเหล็ก  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายศุภชัย   สายสิงห  
 ๒.  นายเสนาะ   วังคะฮาด  
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๑๑๐. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารอยเอ็ด  เขต ๓ 
        ประเภทผูบริหาร ๑.  นายรังสรรค   มณีฉาย  
 ๒.  นายสวาง   ยุคะลัง  
         ประเภทผูสอน ๑.  นางเพ็ญสวาง   ศีรษะภูมิ  
 ๒.  นายสังคม   พื้นชมพู  
 ๓.  นายประธาน   สุทธิประภา  
 ๔.  นายณัฐพงศ   ปะนาสังข  
 ๕.  นายพีรวุฒิ   เวียนติง  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายคเณศ   ดารากานตง  
 ๒.  นางพิมพพักตร   พลเยี่ยม  
๑๑๑. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระนอง  
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายตุลา   จันทรวัฒนเดชากุล  
 ๒.  นายวรากิจ   พุมสุวรรณ  
 ๓.  นางสุทธิรา   หงษเจริญ  
        ประเภทผูสอน ๑.  นายสุขสําราญ   ตันสกุล  
 ๒.  นายสมชาย   อนันทกุล  
 ๓.  นายวีรยุทธ   เลงระบํา  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นางสาวพนิตนันท   เพชรนาค  
 ๒.  นายสมศักดิ์   สุทธิรัตน  
๑๑๒. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี  เขต ๑ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายไพโรจน   หนุนภักดี  
 ๒.  นายพิทยา   คงสุคนธ  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายประดิษฐ   กระทู  
 ๒.  นางมัทนี   จตุปาริสุทธิศีล  
 ๓.  นางสาวภาวิณี   เลี้ยงอํานวย  
 ๔.  นางสาวโสภิต   จิรัญดร  
        ประเภทผูสนับสนุน       นายจิณณพัต   พันธยิ่งบก  
๑๑๓. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี  เขต ๒ 
          ประเภทผูบริหาร      นางเพ็ญเกียรติ   ตวงสุวรรณ  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายสมยศ   ไชยภูมิสกุล  
 ๒.  นางสาวสอิ้ง   ผกาแกว  
 ๓.  นายพงศักดิ์   สายะสิทธิ์  
 ๔.  นายวัชรินทร   สุวดินทรกูร  
 



-๓๒- 

๑๑๔. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี  เขต ๑ 
           ประเภทผูบริหาร ๑.  นายประทวน   นกยูงแดง  
 ๒.  นายวิทยา   ประชากุล  
 ๓.  นายเกียรติศักดิ์   สิทธิทรัพย  
         ประเภทผูสอน ๑.  นางเมตตา   วิงวอน  
 ๒.  นางสมศรี   สกุลภักดี  
 ๓.  นายไพบูลย   ธํารงธีรภาพ  
 ๔.  นางผานิต   แกวหอมคํา  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายอภิวิชญ   ภูทับทิม  
 ๒.  นางสาววัชรี   เทียนสุวรรณ  
๑๑๕. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี  เขต ๒ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายเดชชัย   สรรพรชัยพงษ  
 ๒.  นายเดชา   ศรีนาราง  
 ๓.  นางชูศรี   ศรีนาราง  
          ประเภทผูสอน ๑.  นางวนิดา   ธูปทอง  
 ๒.  นางสุมาลี   ธรรมเจริญ  
 ๓.  นายบุญเทิด   วงษกาญจนรัตน  
 ๔.  นายสวัสดิ์   อันพาพรม  
 ๕.  นายไวกูณฐ   วงศกรรัชตะ  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายสีชัง   ชูไชยทิพย  
 ๒.  นายวัฒนา   รุณรด  
๑๑๖. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย  เขต ๑ 
           ประเภทผูบริหาร ๑.  นายรังสรรค   ศึกรักษา  
 ๒.  นายสมยศ   ถมปด  
 ๓.  นายบัวแวว   โคตรนรินทร  
           ประเภทผูสอน ๑.  นายชัยวัฒน   บานเย็น  
 ๒.  นางพูลสิน   คัมภบุญยอ  
 ๓.  นายสนาม   อินหันต  
 ๔.  นายสุขสบาย   กําวัน  
 ๕.  นายวัชระ   สิงหสถิตย  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  ดาบตํารวจ เมืองมล   สพภูเขียว  
 ๒.  ดาบตํารวจ อาคม  ขวัญคุม  
 
 
 



-๓๓- 

๑๑๗. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย  เขต ๒ 
           ประเภทผูบริหาร ๑.  นายศักดิ์สิทธ์ิ   ไพศาล  
 ๒.  นายเทวา   โฮงคําอุตย  
 ๓.  นายจันทรลอย   สุรภีร  
           ประเภทผูสอน ๑.  นายเหรียญทอง   สุขใจ  
 ๒.  นางนันทลินี   แสนประสิทธิ์  
 ๓.  นางเฉลิมศรี   นิพวงลา  
 ๔.  นางนิอร   นามศรี  
          ๕.  นายชัยยุทธ   เทพดุลยพัฒน  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายวุฒิพงศพันธ   ศิริเกษ  
 ๒.  นางรัชนีกร   พิมรักษา  
๑๑๘. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําปาง  เขต ๑ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายมานพ   ดีมี  
 ๒.  นายทวีศักดิ์   สายมิตร  
 ๓.  นางพนิตตา   แกวกูร  
         ประเภทผูสอน ๑.  นางสาวสายใจ   แกวสวาง  
 ๒.  นายจรัส   ฟูสกุล  
 ๓.  นายมาณพ   ปยะชาติวัฒนกุล   
 ๔.  นายอดุลย   วังไชยเลิศ  
 ๕.  นายวุฒิชัย   กลิ่นทอง  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายสมบูรณ   รักสัตย  
 ๒.  นายสัมพันธ   ขันธิกุล  
๑๑๙.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําปาง  เขต ๒ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสกล   ทะแกลวพันธ  
 ๒.  นายมานัส   นพคุณ  
 ๓.  นายพิทักษ   สังขกรม  
         ประเภทผูสอน ๑.  นางชัสมา   ตันติวงศ  
 ๒.  นายสมศักดิ์   นวลอนงค  
 ๓.  นางสาววาสนา   แสงจันทร  
 ๔.  นายสุระกิตย   จันตะวงศ  
 ๕.  นายรังษี   สุวรรณบุตร  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายประพันธ   รินพล  
 ๒.  นายศุภสวัสดิ์   ปนติสวัสดิ์  
 



-๓๔- 

๑๒๐. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําปาง  เขต ๓ 
          ประเภทผูบริหาร      นายบรรจง    พฤกษะศรี  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายอนันต   พุมพันธุวงศ  
 ๒.  นายเสกสรร   กาวินชัย  
 ๓.  นายจตุพล   ตุยสืบ  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายไพบิน   เข่ือนแกว  
            ๒.  นายสุทิน   แกวพนา  
๑๒๑. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําพูน  เขต ๑ 
           ประเภทผูบริหาร      นายศุภชัย   ปญญา  
            ประเภทผูสอน ๑.  นางวิสุนีย   ปาจุวัง  
 ๒.  นายวิเชียร   ปาปวน  
 ๓.  นายเดช   ตาเจริญเมือง  
 ๔.  นายสุพจน   รัตนเกษมสุข  
๑๒๒. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําพูน  เขต ๒ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายบุญเรือง   วังแจม  
 ๒.  นายประสงค   ปวนปนคํา  
 ๓.  นายประชากร   เข่ือนปญญา  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายบุญเขียน   เตจา  
 ๒.  นายเกษม   เรือนอินทร  
 ๓.  นายภูวดล   มูลคํา  
 ๔.  นายวิเชียร   ผางวารี  
 ๕.  นายเชาวไชยเชษฐ   ไชยพูน  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายศราวุธ   เข่ือนคํา  
 ๒.  นายพิสิษฐ   คําแสน  
๑๒๓. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายมานะ   สินธุวงษานนท  
 ๒.  นายเสนีย   เรืองฤทธิ์ราวี  
 ๓.  นายเสรี   แสงลับ  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายบุญเลิศ   สิงคะเน  
 ๒.  นายสมัย   สายราช  
 ๓.  นายสุรพงษ   พรหมลา  
 ๔.  นายเสรี   บัวลอย  
 ๕.  นายภรภัทร   เจริญธง  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายฤกษชัย   ทองคํา  
 ๒.  นายมงคล   รุมพล  



-๓๕- 

๑๒๔. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๒ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายเกียรติศักดิ์   โพธิวัฒน  
 ๒.  นายสุริยะ   มนิระพงศ  
 ๓.  นายจํานงคศักดิ์   ธุลีจันทร  
          ประเภทผูสอน ๑.  นางสาวปยะพร   ไชยเสนา  
 ๒.  นายรังสรรค   จันทิมา  
 ๓.  นายสมคิด   พวงคํา  
 ๔.  นายสุรัตน   สกุณี  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายสุริภาศ   สีหะวงษ  
 ๒.  นางอําพันธ   สายสิน  
๑๒๕. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  วาท่ีรอยตรี ปรีชา   ดีพูน  
 ๒.  นายโชคชัย   พิลากุล   
 ๓.  นายจิรศักดิ์   ปราบเสียง  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายรุงโรจน    เบาทอง  
 ๒.  นายวิสอย   โยธะกา  
 ๓.  นายประยนต   ประวัติพงษ  
 ๔.  นายสุนทร   เกษกรณ  
 ๕.  นายบรรจง   สายแกว  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายญาณวิทย   บัวหอม  
 ๒.  นายสมชัย   แสงสวาง  
๑๒๖. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๔ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสํารวย   ไชยยศ  
 ๒.  นายนพรัตน   สายลุน  
 ๓.  นายวรเทพ   บุญจันทร  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายบรรจง   ยาตรา  
 ๒.  นางเสริมสวย   วงศดวง  
 ๓.  นายสมานชัย   ครองยุติ  
 ๔.  นางอรัญญา   ใกลฝน  
 ๕.  นายอิฒชธิอาจ   พิทักษวงศ  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายชุมพล   รัตนา  
 ๒.  นายทรงสิทธ์ิ   ดุษฎีกุล  
 
 



-๓๖- 

๑๒๗. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต ๑ 
           ประเภทผูบริหาร ๑.  นายอนันต   โนจันทึก  
 ๒.  นายประทีป   สกุลเพทายเลิศ  
 ๓.  นางยุวลักษณ   ทองเกิด  
           ประเภทผูสอน ๑.  นายอํานาจ    โรจนประทักษ  
 ๒.  นายกฤษดา   ศรีรางกูล  
 ๓.  นายไสว   ทองออน  
 ๔.  นางจินตนา   แสงระยับ  
 ๕.  นายมหินทร   จีรจิตต  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายดํารงค    นันทปรีชา  
 ๒.  นายชูเกียรติ   บุญรอด  
๑๒๘. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต ๒ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสมนึก   เกตุไทย  
 ๒.  นายเล็ก   ชนะชัย  
 ๓.  นางระวีวรรณ   จิตรธรรม  
         ประเภทผูสอน ๑.  นางอุไรวรรณ   สนิทไชย  
 ๒.  นางชมนณกานต   ศรีจันทรธร  
 ๓.  นายเจษฎา   ลําลึก  
 ๔.  นายสุเมธา   ติยะบุตร  
 ๕.  นายศุภชัย   ครุฑสุวรรณ  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายไพศาล   มวงทรัพย  
 ๒.  นางสาวการะเกต   นิยมธรรม  
๑๒๙. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสิงหบุรี 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายมานิตย   อิ่มออง  
 ๒.  นายประสงค   สังขทอง  
 ๓.  นายธงชัย   พรหมสโร  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายมาโนช   บุญประเสริฐ  
 ๒.  นายสุเทพ   รุงโรจน  
 ๓.  นางสาวเงินงาม   พอคาทอง  
 ๔.  นางวรรณา   แจมจันทร  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายวันชัย   พงษบุปผา  
 ๒.  นายอนุพงษ   มีประเสริฐ  
 
 



-๓๗- 

๑๓๐. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  เขต ๑ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายวิเชียร   อาภากรณ  
 ๒.  นายผุดผอง   บาลลา  
          ประเภทผูสอน ๑.  นางสาวอุทัยวรรณ   ผองศรีนวล  
 ๒.  นางอาภัสรา   กฤษดานนท  
 ๓.  นางนิสากร   พุกชุม  
 ๔.  นายกมล   รอดไพบูลย  
 ๕.  สิบเอก อภิชาติ   มั่งเมืองชาวนา  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นางจันทนา   ทัศนวรานนท  
 ๒.  นายนิกร   สุทธิผาสุข  
๑๓๑. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  เขต ๒ 
          ประเภทผูบริหาร       นายธนกร   มะอาจเลิศ  
          ประเภทผูสอน ๑.  นางสาวศุภมาศ   เพชรสมบัติ  
 ๒.  นางสาวสุทิศา   ตันติกุลวิจิตร  
 ๓.  วาท่ีรอยตรี สําเริง   รุงเรืองเดช  
 ๔.  นายภาณุวัฒน   จิตพริ้ง  
 ๕.  นายมารุต   สาริกาพงษ  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายปรีชา   คงสมจิตร  
 ๒.  นางสาวพรสุภา   แจมศรี  
๑๓๒. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๑ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายขวัญดี   สิงหทอง  
 ๒.  นายทรงพล   ศิริจันทร  
 ๓.  นายสมหมาย   ราชแพทยาคม  
          ประเภทผูสอน ๑.  นางจันทนา   กาญจนาภา  
 ๒.  นายธีรนันท   หาญมนต  
 ๓.  นายสมชาย   เขียวศิริ  
 ๔.  นางสุลัดดา   ชอนทอง  
 ๕.  นางรําไพ   เกี้ยวไธสง  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายชาญวิทย   จรตระการ  
 ๒.  นายเกษมศิลป   นุชนาคา  
๑๓๓. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๒ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายชูศักดิ์   องคศิริพร  
 ๒.  นายบุญมา   เล็กเริงสิทธิ์  
 ๓.  นายสถิตย    สวนพรหม  



-๓๘- 

          ประเภทผูสอน ๑.  นายประยุทธ   ติณรัตน  
 ๒.  นายสายัณห   จุปะมัดถา  
 ๓.  นายอรุณ   วันเพ็ญ  
 ๔.  นายไชยพจน   นิยมสุข  
 ๕.  นายสมบูรณ   ทองพลาย  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายเสนห   บุญสําเร็จ  
 ๒.  นางฐิตา   แสงฉาย  
๑๓๔. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
          ประเภทผูบริหาร      นายเสนห   เจริญศักดิ์  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายวินัย   สระเอี่ยม  
 ๒.  นางสาวจิราภรณ   ภูอุดม  
 ๓.  นายนครินทร   แสบงบาล  
 ๔.  นางแมนมาส   สุดดี  
๑๓๕. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสถาพร   ปานรัตน  
 ๒.  นางกาญจนา   กําภู  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายสมศักดิ์   บุญชูศรี  
 ๒.  นางสาวจิระกูล   อิศราภัย  
 ๓.  นายธวัชชัย   กลั่นกลึง  
 ๔.  นายสมชาย   โชคอุตสาหะ  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายอนุชาติ   ทองสวัสดิ์  
 ๒.  นายสุชีพ   มีรักษา  
๑๓๖. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร  เขต ๑ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายอภัย   ไพรสินธุ  
 ๒.  นายพิชัย   สิงหชัย  
 ๓.  นายชูเดช   อําพันทอง  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายวิรัตน   ระหวางบาน  
 ๒.  นายณัฐภณ   เต็งสกุล  
 ๓.  นายพิทักษ   ดีเสมอ  
 ๔.  นายสุวัฒน   งามทวี  
 ๕.  นางสุภาวดี   สมัครสมาน  
         ประเภทผูสนับสนุน       นายชํานาญ   ภคะวา  
 
 



-๓๙- 

๑๓๗. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร  เขต ๒ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายธีระชัย   คําสุมาลี  
 ๒.  นายชาญศักดิ์   จําปาทอง  
 ๓.  นางสาวจารุณี   แกนจักร  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายบุญเลิศ   โสสิงห  
 ๒.  นางยุพิน   สะอาดยิ่ง  
 ๓.  นายวัชรินทร  กิ่งมณี  
 ๔.  นายศรชัย   วรรณตรง  
 ๕.  นายวิโรจน   ลอดทอง  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายเอกพล   สีบาง  
 ๒.  นายพูนสวัสดิ์   ยวงทอง  
๑๓๘. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร  เขต ๓ 
          ประเภทผูสอน ๑.  นางระพีพัฒน   สุขมณีใส  
 ๒.  นายสนม   จันทรภา  
 ๓.  นายเกียรติศักดิ์   ทิพรักษ  
 ๔.  นายเสนอ   เจือจันทร  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นางชมพูทิพย   ธรรมโสภณ  
 ๒.  นางนิตยา   ธรรมนาม  
๑๓๙.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๑ 
          ประเภทผูบริหาร      นายพินิจ   สุทธิรัตน  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายนิกูล   ทองสุกใส  
 ๒.  นายปรารมณ   รอดมาลี  
 ๓.  นางฑารินี   เนคมานุรักษ  
 ๔.  นางสาวอรทัย   แตงงาม  
 ๕.  นายปรีชา   ทองงาม  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายประดิษฐ   ขันติกาโร  
 ๒.  นายทํานอง   ดวงแกว  
๑๔๑. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๒ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นางลั่นทม   พุมจันทร  
 ๒.  นายวิชิต   จับแกว  
 ๓.  นายวิโรจน   ไชยภักดี  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายชูชัย   วงศไพโรจน  
 ๒.  สิบเอก สุรสิทธิ์   ชํานาญอักษร  
 ๓.  นายสุชิน   สวางศรี  
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 ๔.  นายประเยียน   สุนทรวิภาต  
 ๕.  นางสุภาณี   บํารุงเวช  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายสงบ   พลายพิชิต  
 ๒.  นายสกุลไทย   เมฆฉาย  
๑๔๑. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๓ 
          ประเภทผูสอน ๑.  นายสมคิด   พันธุมิตร  
 ๒.  นายสงา   สงางาม  
๑๔๒. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุโขทัย  เขต ๒ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสณรรธชพงศ   ฤทธ์ิน้ํา  
 ๒.  นายนรินทร   คงคาสวรรค  
 ๓.  นางศันสนีย   มีศรี  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายวรเทพ   ศรีพุทธพร  
 ๒.  นางสาวพัธนา   จิตรลัดดา  
 ๓.  นายชูรัตน   จันทรสุพัฒน  
 ๔.  นายสุจิน   จุยคลัง  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายประยุทธ   นาวายนต  
 ๒.  นายดอกรัก   บัลลังก  
 ๓.  นายมานิตย   วิมลปญญาธร  
๑๔๓. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี  เขต ๑ 
           ประเภทผูสอน ๑.  นางมะลิวัลย   ลิ่มศิลา  
 ๒.  นางรัชนี   พาลเสือ  
 ๓.  นางวิมล   นาคเพชรพูล  
 ๔.  นางอนงคนิตย   นวมเศวตร  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นางวิไล   ทองเกตุ  
            ๒.  นาวาอากาศโท สมศักดิ์   ชวนเชย  
๑๔๔. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี  เขต ๒ 
          ประเภทผูสอน ๑.  นางเสาวณิชย   ณ ถลาง  
 ๒.  นางบํารุง   พิณเศรษฐ  
๑๔๕. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี  เขต ๓ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายเจนจัด   ภักดีไทย  
 ๒.  นายนิคม   ออนเกตพล  
 ๓.  นายวินัย   วรรณทอง  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายอุปถัมภ   ฤทธิเรือง  
 ๒.  นายวินัย   ดําพัฒน  
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 ๓.  นายสุราษฎร   สุภาวงศ  
 ๔.  นายวิเชียร   ชูฉิม  
 ๕.  นางสาวจันทรเพ็ญ   รักษธรรม  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายสายัณห   ภูมิประสิทธิ์  
 ๒.  นายสาโรจ   วรินทรเวช  
๑๔๖. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสตูล   
          ประเภทผูสอน ๑.  นายดนัย   ดาเระหมีน  
 ๒.  นายบัณฑิต   จินดา  
 ๓.  นายวรพล   ดวงเอียด  
 ๔.  นายอัมพร   ภัทรธาดา  
         ประเภทผูสนับสนุน       นายรมหลี   สุมาลี  
๑๔๗. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสงขลา  เขต ๑ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายวัฒนา   ถนอมศักดิ์  
 ๒.  นายเจษฎา   กองสวัสดิ์  
 ๓.  นายอนุรัตน   เกษตรสุนทร  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายวิโรจน   สังฆกิจ  
 ๒.  นายสมจิต   ประพรหม  
 ๓.  นางปทิตตา   ธรรมเจริญ  
 ๔.  วาท่ีรอยตรีหญิง เพ็ญพักตร   ไชยสุวรรณ  
 ๕.  นางสุธิดา   เสียงดัง  
          ประเภทผูสนับสนุน       นายพิสิทธ์ิ   สมสอาด  
๑๔๘. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสงขลา  เขต ๒ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายเอกศักดิ์   ดวงภักดี  
 ๒.  นายปราโมทย   ถาวรานุรักษ  
 ๓.  นายคํานึง   ศรีสุวรรณ  
 ๔.  นายอํานวย   เจริญศรี  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายมิตร   ศิริธรรม  
 ๒.  นายนรุณ   บุญมณี  
 ๓.  นายอโน   นัครามนตรี  
 ๔.  นายวันชัย   สามสุวรรณ  
 ๕.  นายจิรกิตต   ฤทธ์ิเทวา  
 ๖.  นางขนิษฐา   บรรจง  
 ๗.  นางพัชนี   จันทมาศ  
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        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายนภดล   บุญรัศมี  
 ๒.  นางซูไรยา   หลําเบ็ลสะ  
๑๔๙. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร  เขต ๑ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  วาท่ีรอยโท ศุภวัฒน    พิมพมีลาย  
 ๒.  นายอานัลฐพงษ   มวงลายทอง  
 ๓.  นางเอมอร   โคตรกนก  
           ประเภทผูสอน ๑.  นางสาวคุมขวัญ   ศิริขันธ  
 ๒.  นายสมานมิตร   แสนสุริวงค  
 ๓.  วาท่ีพันตรี กิตติศักดิ์   นามวงศ  
 ๔.  นางสาวอรอนงค   ณ สงขลา  
 ๕.  นายลําพันธ   นนตระอุดร  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายดิลก   พจนพงษ  
 ๒.  นายสมชาย   โสมรักษ  
๑๕๐. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายกฤษพงศ   อยูเย็น  
 ๒.  นายเข็มเพชร   กองแกว  
 ๓.  นายวิจิตร   ศรีหาญ  
          ประเภทผูสอน ๑.  วาท่ีพันตรี สมชาย   ศรีรักษา  
 ๒.  วาท่ีพันตรี สมชาย   อินทรพานิช  
 ๓.  นายบรรจง   มะณี  
 ๔.  นายบัณฑิต   ชิณเทศ  
 ๕.  นางสาวดวงเพชร   นาอุดม  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายวิวัฒน   ไขไพวัน  
 ๒.  นายทวี   วาจาสัตย  
๑๕๑. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร  เขต  ๓ 
          ประเภทผูบริหาร ๑. นายสมเด็จ   ขาวนาเข  
 ๒. นายเชิดชาย   ราชกรม   
 ๓. นายเสาร   วงศกระจาง  
          ประเภทผูสอน ๑. นายนีรภัย   คิดโสดา  
 ๒. นายนิเวศน   ช่ืนคา  
 ๓. นายเกริก   นิยมสัตย  
 ๔. นายจักรวรรดิ   จันทิมา  
 ๕. นางสาวกมลรัตน   แกนจันทร  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑. นายไตรทอง   สืบเช้ืองาม  
 ๒. นางอาละดิลล   วงศทอง  
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๑๕๒.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอางทอง 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายโชคชัย   สิริภาพ  
 ๒.  นายพนม   สุทธิพงษ  
 ๓.  นายนิพันธ   งอกงาม  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายไชยพัฒน   บางแกว  
 ๒.  นายภาณุทัตต   ทองคํา  
 ๓.  นางสุรารักษ   ทองใบ  
 ๔.  นายณรงคศักดิ์   สาคร  
 ๕.  นายยงยุทธ   ทองแดง  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นางสาวสมรัก   ยวงเกตุ  
 ๒.  นางอรจิรา   พุมพฤกษ  
๑๕๓.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๑ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายธนาคาร   ทองกุล  
 ๒.  นายมนตรี   ชุมนุม  
 ๓.  นายไพรินทร   ภานานันท  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายสุวนิศักดิ์   บัวขาวจันทร  
 ๒.  นางชนนิกานต   พุฒพันธ  
 ๓.  นายอมรินทร   สุวรรณกูฎ  
 ๔.  นางกาญจนี   ประสานพันธ  
 ๕.  นายวิโชติ   นาสารีย  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายชาญณรงค   ผาสุขมูล  
 ๒.  นายไพฑูรย   ตระการไทย  
๑๕๔.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๒ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายนพรัตน   ขจัดมลทิน  
 ๒.  นายเดชณรงค   สุภิมารส  
 ๓.  นายบัญญัติ   อุทธา  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายกมล   แกวญวน  
 ๒.  นายสุรพงศ   ทินพัฒน  
 ๓.  นายสฤษด์ิ   เพ็งจันทร  
 ๔.  นายทองสวน   โสดาภักดิ์  
 ๕.  นางรจนา   บุตรเพชร  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายสมพร   เยาวเสริฐ  

 ๒.  นางรัชนี   สายคําวงศ  
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๑๕๕.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๓ 
         ประเภทผูบริหาร ๑.  นายเรืองศักดิ์   กอมณี  
 ๒.  นายอุทัย   จําปาเทศ  
 ๓.  นายสมเดช   ทองปน  
         ประเภทผูสอน ๑.  นายธีระศักดิ์   เพิ่มเพียร  
 ๒.  นายมงคลสวัสดิ์   วงคเขียว  
 ๓.  วาท่ีรอยตรี ประคองชัย   เชาวพลกรัง  
 ๔.  นางสาวเกศชฎา   พลสูงเนิน  
 ๕.  นางสาวสุนทรี   สังขทอง  
        ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายยุทธการ   ศิริเวชมงคล  
 ๒.  นางคันธารัตน   ทองเกลี้ยง  
๑๕๖.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๔ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายมโนพร   ศรีทา  
 ๒.  นายอภิชาติ   ทองแจม  
 ๓.  นายชาตรี   ดวงดี  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายอานุสิน   สีชนะ  
 ๒.  นายสุพล   ยานะรมย  
 ๓.  นายสุรชัย   จันทรักษ  
 ๔.  นางสุรียรัตน   นนทตุลา  
 ๕.  นางรัชนีพร   มีธรรม  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายโกวิท   เพลินจิตต  
 ๒.  นายนรินทร   ภาระศรี  
๑๕๗.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๕ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายสุเทพ   ยั่งยืน  
 ๒.  นายศุภชัย   พุทธเทศก  
 ๓.  นายสุพล   ทิพยสุข  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายปฏิคม   พงษบริบูรณ  
 ๒.  นายบุญหาร   บุญค่ัง  
 ๓.  นางศิริพรรณ   พงษบริบูรณ  
 ๔.  นายไกรสิทธิ์   สุวรรณกูฏ  
 ๕.  นายประพันธ   ดาบุตร  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายอภินันท   บุญรอด  
 ๒.  นายสุมิตร   เสนสม  
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๑๕๘.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  ๑ 
           ประเภทผูบริหาร ๑.  นายวิทยา   ประวะโข  
 ๒.  นายวรวิทย   ศรีตระกูล  
 ๓.  นางสาวสุรจิตตา   โพธิบุตร  
          ประเภทผูสอน ๑.  นางงามตา   เอี่ยมทศ  
 ๒.  นางสาวอุรา   ยศออน  
 ๓.  นายชาญชัย   เวียนเตียง  
 ๔.  นายสุริยะ   วิชัยพล  
 ๕.  นางพัชรินทร   แสนรัตน  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นางอุดร   หอทอง  
 ๒.  นางปติมา   ปญหาผล  
๑๕๙.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒ 
           ประเภทผูบริหาร       นายเรภพ   เชาวนิตย  
           ประเภทผูสอน ๑.  นางฉวีวรรณ   ศรีพันดอน  
 ๒.  นางพิศมร   ถามะณีศรี  
๑๖๐.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  ๓ 
          ประเภทผูสอน ๑.  นางสาวเปรมฤดี   ศรีดาพรมมา  
 ๒.  นางจินตนา   ดรหมั่น  
 ๓.  นางจันเพ็ญ   พูนสุวรรณ  
 ๔.  นายปญญา   สติโรจน  
 ๕.  นางอําพร   สติโรจน  
          ประเภทผูสนับสนุน       นายไพรินทร   พัดประดิษฐ  
๑๖๑.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  ๔ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายฉลาย   รัตนไกรศรี  
 ๒.  นายนิคม   สมจิตร  
          ประเภทผูสอน ๑.  นางสาวกรรณิกา   พินิจ  
 ๒.  วาท่ีพันตรี ฉัตรวัชระ   เสนะบุตร  
 ๓.  นายสุรทิน   เมืองขวา  
 ๔.  นายผจญไพร   อิ่นออย  
 ๕.  นางวันดี   สมจิตร  
๑๖๒.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุตรดิตถ  เขต  ๑ 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายเอนก   เทศคลัง  
 ๒.  นายสุรินทร   เนียมแกว  
 ๓.  นายสมศักดิ์   พันธุพิชัย  
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          ประเภทผูสอน ๑.  นายประกาศ   เพียสามารถ  
 ๒.  นางเกษร   เทศคลัง  
 ๓.  นายชัยวัฒน   ช่ืนบาน  
 ๔.  นางอัญชนิดา   จันทรเจก  
 ๕.  นายบรรเทิง    เครือบคนโท  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายธวัชชัย   ฟกอังกูร  
 ๒.  นายสุรเกียรติ   ยอดวิเศษ  
๑๖๓.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุตรดิตถ  เขต  ๒ 
          ประเภทผูบริหาร      นายสงา    มีอินถา  
          ประเภทผูสอน      นายสมยศ   ผาริโน  
๑๖๔.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทัยธานี 
           ประเภทผูบริหาร ๑.  นายประเสริฐ   เกษตรเอี่ยม  
 ๒.  นายเกรียงไกร   ไชยกุล  
 ๓.  นายเกียรติศักดิ์   ตรีสัตย  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายสนอง   วงษขาว  
 ๒.  จาสิบเอก ฉิม   ใจเจริญ  
 ๓.  นางสาวศิริลักษณ   ศรีสุพรรณ  
 ๔.  นายสมเกียรติ   ชาญตะบะ  
 ๕.  นายสมพร   ทิพทน  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นางนํ้าทิพย   สืบสาย  
 ๒.  นายประจบ   ประกอบธัญญะศิริ  
๑๖๕.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอํานาจเจริญ 
           ประเภทผูบริหาร ๑.  นายจารุวิชญ   ทองบุตร  
 ๒.  นายเสาร   วัยพันธ  
 ๓.  นายอรรณพ   จันทะโสม  
           ประเภทผูสอน ๑.  นางนิตยา   พูลศิลป  
 ๒.  นางสมหมาย   ถูระวัน  
 ๓.  นายผดุงศักดิ์   คําผาลา  
 ๔.  นายจําเนียร   เผาผม  
 ๕.  นายนะรักษ   ปญญาดี  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายวัชรพงศ   สุขรักษา  
 ๒.  นายประสิทธิ์   สิทธิโชค  
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๑๖๖.  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           ประเภทผูบริหาร ๑.  นางสุภัทรา   สัจจา  
 ๒.  นายบุญเลี้ยง   ชงสุวรรณ  
 ๓.  นายอุดม   รูปดี  
          ประเภทผูสอน ๑.  นายประสิทธิ์   ชนะวงศ  
 ๒.  นายมนตรี   แกวนาเส็ง  
 ๓.  นายประสิทธิ์   ทองมวง  
 ๔.  วาท่ีเรือตรี ธงชัย   ปานผดุง  
 ๕.  วาท่ีรอยตรี กาน   แตงทอง  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายทรงสวัสดิ์   ทิพยคงคา  
 ๒.  นางสมจิตต   ศิริอังกูร  
๑๖๗.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
           ประเภทผูบริหาร       ผศ. เกษม   ชวยพนัง  
           ประเภทผูสอน       นางสาวปนัดดา   จูเภา  
           ประเภทผูสนับสนุน       นายวิสูตร   สุขจรนิ  
๑๖๘.  สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
           ประเภทผูบริหาร      นายประดิษฐ   ชัยประสิทธิ์โรจน  
           ประเภทผูสอน ๑.  นายสินาท   ศรีสุวรรณ  
             ๒.  นางจรรยา   ทอดสนิท  
๑๖๙. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นายเจริญศักดิ์   ดีแสน  
 ๒.  วาท่ีรอยตรี อัครพล   รองโสภา  
          ประเภทผูสอน ๑.  นางสาวทิศากร   กลิ่นบุบผา  
 ๒.  นายวรกิจ   อันโน  
          ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายไพฑูรย   ลิศนันท  
           ๒.  นางสาววารีทิพย    อินบัว  
๑๗๐.  สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
          ประเภทผูสอน       นายบุญธรรม   เริ่มคิดการณ  
๑๗๑.  สํานักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร 
          ประเภทผูบริหาร ๑.  นางเครือวัลย   จอยศรีเกตุ  
 ๒.  นายสุรัช   เภาเพ่ิม  
 ๓.  นางวราภรณ   ทองบุ  
          ประเภทผูสอน ๑.  นางสาวจินตนา   ทับทิมทอง  
 ๒.  นางอุบลวรรณ   เกตุแกวมณี  
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 ๓.  นายจิรศักดิ์   บุญยะแสงสวัสดิ์  
 ๔.  นายจรัส   แสงเงิน  
 ๕.  นายสมบัติ   จันทรพิพัฒน  
         ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายนคร   บุญยธนะ  
 ๒.  นายสมานมิตร   แยงไธสง  
๑๗๒.  ศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบาน ในพระบรมราชานุเคราะห 
           ประเภทผูบริหาร ๑.  พลตํารวจตรี โกสินธ   บุญสราง  
 ๒.  พันตํารวจเอก เรืองศักดิ์   อยูเมี่ยง  
 ๓.  นายนิวัฒน   กลิ่นรอด  
           ประเภทผูสอน ๑.  นางสถาพร   ศรีกิจการ  
 ๒.  นางเอมอร   ศิริวรรณ  
 ๓.  นางพรศิริ   ดาโรจน  
 ๔.  นางเสาวคนธ   ขันธราช  
 ๕.  นางสมใจ   บุญหวังชวย  
           ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นางไพฑูรย   กระจางศิลป  
           ๒.  นางประยงค   กิตติถาวร  
๑๗๓.  สํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
            ประเภทผูสนับสนุน ๑.  นายอมร   อภิธนาคุณ  
 ๒.  นายพีรศักดิ์   ศิริพานิชกร  
 ๓.  นางสาวสดศรี   คุมทรัพย  
 ๔.  นายเกลา   เหลืองสีนาค  
 ๕. นายอรรถจิต   ธรรมเกษตร  
 ๖.  นายศุภโชค   เกษมจิต  
 ๗.  นายเกียรติ   กาญจนศิริ  
 ๘.  นางสุมาลี   นาคะลักษณ  
 ๙. นายสุเทพ   สุวรรณนอย  
 ๑๐.  นายทวีศักดิ์   ทวีรัตนธรรม  

       
           ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๒๕   มิถุนายน    ๒๕๕๑ 
 
 

    (นายบุญรัตน   วงศใหญ) 
    รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

                      เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาต ิ
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