
ที่ ชือ่ - สกลุ สงักดั ที่ ชือ่ - สกลุ สงักดั

1 ดร.ดวงพร  ศรธีงทอง สพม.-30 45 นายประจวบ  ผดงุโชค โคราช-6

2 นางสขุมุาลย ์ อนุเวช สพม.-27 46 นายทวศีักดิ ์ สกุใส สรุนิทร-์2

3 นางสรัุตนต์กิานต ์ บรอดสกี้ รอ้ยเอ็ด-2 47 น.ส.เพ็ญนภา  วมิล โคราช-5

4 นางสนุทราภรณ์  ธรรมวเิศษ สพม.-28 48 น.ส.เพ็ญนภา  ยางนอก สพม.-28

5 นายโสภณ  อดุรสรรพ์ สพม.-23 49 นางวชริาพร พมิพเ์ภา กาฬสนิธุ-์3

6 น.ส.รนิภัทร  บตุรศรภีมู ิ สพม.-31 50 นายสชุาต ิ อาจศัตรู สพม.-19

7 นางสปุราณี  ชมศริิ กาฬสนิธุ-์3 51 นางแหวนเพชร  ทวศีักดิส์มบรูณ์ สกลนคร-2

8 นางปิยะพร  บญุสอด อดุรธานี-2 52 นายเสกสทิธิ ์ สงัฆะมณี สพม.-26

9 นายอาวธุ  กตัตะโร สพม.-20 53 นางเพ็ญประภา  ศรทีอนสทุธิ์ อดุรธานี-2

10 นางวราภรณ์  โสภักดี โคราช-3 54 น.ส.โนร ี บอ่เงนิ สพม.-31

11 นางนติยาปภา  จันทะปัสสา สพม.-26 55 รร.บา้นหนองหอย ชัยภมู-ิ1

12 นายชติเมธา  ทาสมบรูณ์ ขอนแกน่-1 56 นายรัตนศักดิ ์ ลวดเงนิ สรุนิทร-์2

13 นางดาราพร  บตุรสวุรรณี กาฬสนิธุ-์3 57 นายสมพร  ศรวีพัิฒน์ โคราช-5

14 นางสมบรูณ์  เกลีย้งพรอ้ม สรุนิทร-์2 58 นายสมัฤทธิ ์ เสาทอง สพม.-33

15 นางสมทรง  ลาหนองแคน สพม.-26 59 นางมณีรัตน ์ กายราช สพม.-22

16 นายสมศักดิ ์ จักรสาน โคราช-1 60 รร.ปรางคก์ู่

17 นางกองใจ  ศริกิลุ กาฬสนิธุ-์3 61 นางปัทมา  พทุธแสน ชัยภมู-ิ1

18 นายชัยสทิธิ ์ คณุสวัสดิ์ สพม.-33 62 นางยพุนิ  กองรักษา สพม.-28

19 วา่ที ่พต.เทพรังสรรค ์ศรนัีครนิทร์ สพม.-23 63 นายเดอืน  ทองกลุ อดุรธานี-1

20 นางแสงเดอืน  ปากเมย อดุรธานี-2 64 นายธวัชชัย  จันทะนะ นครนพม-1

21 นายสชุนิ  คุม้ศริ ิ สรุนิทร-์1 65 น.ส.อมรา  จันทะไทย อดุรธานี-4

22 นางพรชนก  รัตนโกศล โคราช-3 66 นางลักขณา  บัวชว่ย สพม.-25

23 นางล าใย  ทานวชิา สพม.-26 67 นางอารวีรรณ  ธาตดุี สพม.-26

24 สพป.ขอนแกน่ 4 สพป.ขอนแกน่ 4 68 นายจาร ุ ทองประกอบ สกลนคร-2

25 น.ส.มณีรัตน ์ กวดขนุทด โคราช-5 69 นางปราณี  พาโส หนองคาย-2

26 นางปิยนาถ  วัฒนสาครศริิ สพม.-31 70 นางรัชฎาภรณ์  สงหเ์ดช สพม.-31

27 นายอเุทน  แหลง่สทา้น รอ้ยเอ็ด-1 71 นางหยาดทพิย ์ ซซีอง มกุดาหาร

28 นางฉววีรรณ  โพธิว์ัฒน์ สพม.-28 72 นายบัญชา  วงคเ์สนา สพม.-27

29 น.ส.สภุาวด ี ศรสีชุาติ สกลนคร-1 73 วา่ที ่รท.วัฒนสาร  ปานเพชร สพม.-26

30 นางล าพนู  ประธเิตสงัข ์(002-142) สรุนิทร-์2 74 นางธัญยธรณ์  สวโรจนเ์ตโชกจิ ชัยภมู-ิ1

31 นางล าพนู  ประธเิตสงัข ์(002-143) สรุนิทร-์2 75 นางพัฒนา  ค าผยุ สรุนิทร-์1

32 น.ส.ศภุกานต ์ นาสมฝัน สพม.-20 76 นายธราดล  บญุยาพงษ์ สพม.-33

33 น.ส.นติยา  เกดิคลา้ย โคราช-5 77 นายศรายทุธ  นาคนิชาติ บรุรัีมย-์2

34 นางเพ็ญภักดิ ์ นยิมญาติ หนองคาย-2 78 นางอรโุณทัย  ปะเสทะกงั สพม.-26

35 นายพรีะพงษ์  วงศศ์รจัีนทร์ ชัยภมู-ิ3 79 นางจฬุาภรณ์  จันชารี หนองคาย-2

36 น.ส.ขวัญสริ ิ กลิน่พยอม บรุรัีมย-์3 80 นางอนงนาฏ  สขุนาแซง ชัยภมู-ิ1

37 นายอดุม  นาคหนองหาญ โคราช-3 81 ผอ.สถานศกึษายอดเยีย่ม สพม.-22

38 นายชนาธปิ  ส าเรงิ ขอนแกน่-4 82 สพม.ยอดเยีย่ม สพม.-32

39 นายพพัิฒน ์ ศรสีขุพันธ์ สพม.-21 83 นางอาโนมา  ไตรยขนัธ์ สพม.-23

40 นางอภสิรา  ชนิเม สพม.-20 84 นางสกลรัตน ์ สวัสดิม์ลู สพม.-23

41 นางกนัยา  โพธรินิทร์ อ านาจเจรญิ 85 นางสปุราณีย ์ เพ็งธรรม สพม.-28

42 นางเอมอร  จันทนนตรี สพม.-26 86 นางอจัฉรา  คะษาวงค์ นครนพม-1

43 น.ส.สม้ลิม้ สะเมนรัมย์ บรุรัีมย-์1 87 น.ส.กนกวรรณ  แมดสถาน อดุรธานี-3

44 นายประจวบ  ผดงุโชค โคราช-6

เอกสารทีข่อเปลีย่นแปลงจากระดบัภาค สูร่ะดบัชาต ิโดยไดร้บัเรยีบรอ้ยแลว้ 

"ดา้นบรหิารจดัการ"


