
ที่ ชือ่ - สกลุ สงักดั ที่ ชือ่ - สกลุ สงักดั

1 ร.ร.บา้นจกิ 44 วา่ที ่ร.ต.พชิติ  แกว้สรุวิงษ์ ชัยภมู-ิ1

(หจก.วบิลูยพ์าณชิยอ์นุเคราะห)์ 45 น.ส.รุง่นภา  ไรก่ระโทก โคราช-3

2 นายอนุศาสตร ์ สอนศลิปพงษ์ ขอนแกน่-4 46 นายยอดยิง่  ราชวิงค์ นครพนม-1

3 นายภัทธศาสน ์ มาสกลุ สพม.-28 47 น.ส.โสภา  พรหมสวัสดิ์ โคราช-5

4 นางยพุนิ  กองรักษา สพม.-28 48 นางละมยั  ทมุลา รอ้ยเอ็ด-1

5 นางอรณุรัตน ์ รัตนมนตรี มหาสารคาม-1 49 นางพรทพิย ์ โสรถาวร รอ้ยเอ็ด-2

6 น.ส.เทพรัตน ์ เสนาฤทธิ์ ขอนแกน่-2 50 นางรุง่รัตน ์ ชาตชิ านิ นครพนม-1

7 นางกสุมุาลย ์ ถนิอภัย สพม.-24 51 น.ส.นภาพร  ชา่งท า โคราช-5

8 นายศักดิน์ริทุร สขุประเสรฐิ สพม.-28 52 นางมาฆวรรณ  ค าพลู สมพ.-21

9 นางล าใย  พรหมคณุ ศรสีะเกษ-2 53 นางศภุวรรณ  บัวบญุ ลิม้มั่น สพม.-26

10 นายมงคลชัย  รัตนออ่น อดุรธานี-1 54 นายศักดิร์ะพ ี ศรภีริมย์ อ านาจเจรญิ

11 นายเรงิศักดิ ์ หาญมานพ สรุนิทร-์3 55 น.ส.ภารณีิ  สวุรรณศรี สพม.-26

12 นายวศิษิฎ ์ มุง่นากลาง สกลนคร-1 56 นางอภชิญา  ยะไวทย์ สพม.-20

13 วา่ที ่รต.พพัิฒน ์ ประดับเพชร ชัยภมู-ิ2 57 นายสมชาต ิ ไทยปราณีต โคราช-5

14 นายวเิชยีร  ทองคลี่ สพม.-31 58 นายวารนิทร ์ บัวภาค า สพม.-23

15 นายสมศักดิ ์ บญุโต สพม.-33 59 นางศตีลา  สนทิโกศัย สพม.-25

16 นายสมทรัพย ์ ภโูสดา สพม.-26 60 นายชษิณุพงศ ์ ทวเีสรญิมเีหงา้ สพม.-31

17 น.ส.ธรชญา  ไพพา โคราช-3 61 นางอ าพา  ปรากฎชือ่ สพม.-33

18 นายสวัสดิ ์ นาปองสี รอ้ยเอ็ด-2 62 นายไพฑรูย ์ ศรสีขุา สพม.20

19 นางสกุญัญา  จ าปาทพิย์ ศรสีะเกษ-4 63 นายประภาษ  สมยาภักดี สพม.-23

20 นายอคัรเจตน ์ สหีะวงษ์ สพม.-28 64 นายสายชล  ศรวีเิศษ สพม.-33

21 นางดารา  วมิลอกัษร อดุรธานี-1 65 นางอจัฉรา  วงศอ์ามาตย์ สพม.-32

22 น.ส.รัตตยิา  แถมศริิ บงึกาฬ 66 นางวไิล  พันชนกกลุ อดุรธานี-3

23 นางชมนาด  วเิชยีรสาร กาฬสนิธุ-์1

24 นายจักรพันธ ์ นาทองไชย กาฬสนิธุ-์2

25 นางลัดดาพร  สมิมา รอ้ยเอ็ด-1

26 นายวรีชัย  มาตรหลบุเลา รอ้ยเอ็ด-2

27 นางปัญญลักษณ์  สงีาม สรุนิทร-์2

28 นายฤทธวิัตร ์ ทองสกุธัญสทิธิ์ สรุนิทร-์1

29 นางเนาวรัตน ์ พมิเภา มกุดาหาร

30 นายอ านาจ  ธารบญุ กาฬสนิธุ-์2

31 จ.ส.ท.สมบรูณ์  โลห่ค์ า บงึกาฬ

32 นางวรียีา  มาตะรักษ์ อดุรธานี-3

33 น.ส.พัสวรรณ  มาตยแ์ทน่ กาฬสนิธุ-์2

34 นายสรุชัย  งามชืน่ สรุนิทร-์1

35 น.ส.นัชชา  โสพฒุออ่น บงึกาฬ

36 นางอารยิา  เลดเบทเทอร์ อดุรธานี-3

37 นายไพบลูย ์ โสภากลุ หนองคาย-2

38 นายกฤษขจร  ศรถีาวร บรุรัีมย-์3

39 นายจักรพันธ ์ นาทองไชย กาฬสนิธุ-์2

40 นางรัตนา  จงคณูกลาง โคราช-5

41 นางเพ็ญสรุยี ์ เสงีย่มวัฒนะ สกลนคร-1

42 นางพรเพชร  เพยีสรุะ หนองคาย-2

43 นางล าเพย  ไชยสาร ศรสีะเกษ-4

เอกสารทีข่อเปลีย่นแปลงจากระดบัภาค สูร่ะดบัชาต ิโดยไดร้บัเรยีบรอ้ยแลว้ 

"ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน"


