
ที่ ชือ่ - สกลุ สงักดั ที่ ชือ่ - สกลุ สงักดั

1 นางศลษิา  ผลาจันทร์ นครพนม-1 45 นางองัคณา  แกว้ไชย อดุรธานี-3

2 นางอนิทริา  พอใจ สรุนิทร-์3 46 นายกรช  โพธิส์ม โคราช-7

3 นางรัดดา  วทิยากร อดุรธานี-2 47 นางเรณู  ตระกลูทองเสน สพม.19

4 นายณัฐพงศ ์ ฉลาดแยม้ หนองบัวล าภ-ู1 48 นางภญิญตา  พันธรักษา นครพนม-1

5 นางวงศส์ริ ิ เถนิมงคล สรุนิทร-์1 49 นางบัวทอง  ทองรักษ์ ขอนแกน่-2

6 นายส าเร็จ  เถนิมงคล สรุนิทร-ื1 50 รร.บา้นหนองหอย ชัยภมู-ิ1

7 นางกาญจนา  ปานเพชร สพม.-26 51 นางนวพรรดิ ์ นามพทุธา สพม.-21

8 นางกนษิฐา  ทรัพยป์ระเสรฐิ สพม.-23 52 นายภมูภัิทร  มาลี สพม.-28

9 นายอศัเรศร  รรีมย์ อดุรธานี-1 53 นางนภาพร  วงศอ์ดุมศลิป์ สกลนคร-1

10 ดร.จารณีุ  เสรรัีตน์ รอ้ยเอ็ด-1 54 นายทนิกร  นนทการ สพม.-19

11 นายวันชัย  คชเรนทร์ สพม.-31 55 นายวทิลูย ์ ดอนพรทัน สพม.-24

12 นางสริพิร  ภหูัวดอน สพม.-26 56 นางสภุญิญา  กญัญาสาย ชัยภมู-ิ3

13 นายศักดิน์ริทุร  สขุประเสรฐิ สพม.-28 57 น.ส.นติยา  เทพาขนัธ ์ ขอนแกน่-2

14 นางยพุนิ  กองรักษา สพม.-28 58 นางจันดา  ทัพละ รอ้ยเอ็ด-3

15 นางพจิติตรา  วชิะนา สพม.-22 59 ส.ต.ท.หญงิมนวรรณ์  บญุศรี สพม.-30

16 นายสมนกึ  พรมจันทร์ ศรสีะเกษ-1 60 นางราษี  สบืโมรา สพม.-26

17 นางขวัญจริา  วงแหวน สพม.-33 61 นางชมพลอย  ชตุแิพทยว์ภิา สพม.-33

18 นางดาวใจ  ศรสีองเมอืง สพม.-26 62 นางสภุาวด ี พันธแ์ซง สพม.-26

19 น.ส.กรรณกิาร ์ ตสินัเทยีะ โคราช-5 63 นายพษิณุวัชร ์ สวัสดิ์ สพม.-19

20 นางสดุถวลิ  ปัดถาทมุ หนองคาย-2 64 นางมนัส  แสงขนั หนองคาย-2

21 นางวไิลลักษณ์  ศรแีกว้ กาฬสนิธุ-์3 65 นายสฤษดิ ์ ววิาสขุุ สพม.-33

22 น.ส.หทัยทพิย ์ สกุใส สพม.-19 66 น.ส.นรนิทร  สารบรูณ์ สพม.28

23 น.ส.กชกร  พนิจิมนตรี อดุรธานี-3 67 นางพรทพิย ์ โมกศรี มหาสารคาม-2

24 นางละเอยีด  ปู่ หลุน่ หนองบัวล าภ-ู2 68 นางนงนาถ  เอกา สรุนิทร-์2

25 นางเพ็ญนภา  บ ารงุสขุ สพม.-22 69 นางสมุาล ี นาคกระโทก สพม.-28

26 นายชาญชัย  ปานเดชา อดุรธานี-3 70 นางสมทรง  เอีย่มไธสง บรุรัีมย-์3

27 นางสชุาวด ี พรหมทา สพม.-26 71 น.ส.อดุม  ประเสรฐิ บรุรัีมย-์3

28 นายสมหมาย  เวยีงสมิา สพม.-28 72 นายประทปีแสง  พลรักษา สพม.-19

29 นางธนัญญฎ์า  บงึไกร สพม.-28 73 นายสรุศักดิ ์ เมตตาวมิล สพม.-23

30 นางนันทยิา  หงษ์จมุพล อดุรธานี-3 74 นายสมัฤทธิ ์ บญุเฉลยีว อบุล-1

31 นางสมฤด ี คะโยธา กาฬสนิธุ-์3 75 นางกาญจนา  วเิศษรนิทอง สารคาม-1

32 นายนคิม  บญุเรอืงศรี สพม.-19 76 นายสงกรานต ์ บตุตะวงค์ สพม.-19

33 น.ส.สภุาวด ี ผาตะเนตร สพม.-21 77 นายประหยดั  โมกศรี สารคาม-2

34 นายทว ี ขาวผอ่ง กาฬสนิธุ-์3 78 นางณัฐชยา  พรหมสงิห์ อดุรธานี-2

35 นางโอสา  โรบนิสนั กาฬสนิธุ-์3 79 นายบรรจงศักดิ ์ งามประเสรฐิ โคราช-5

36 นายนคิม  วทิาโน สพม.-26 80 นางสถาพร  ศักดิช์ัยพานชิกลุ สพม.-28

37 นายวทิยา  นาศฤงคาร หนองคาย-2 81 นางดวงจันทร ์ อาจศัตรู สพม.-19

38 นางวรนุช หน่างเกษม สพม.-28 82 นางมณีรัตน ์ เถือ่นแกว้ บรุรัีมย-์1

39 นายไพบลูย ์ ตักกศลิาพันธ์ บรุรัีมย-์3 83 นางวัชราภรณ์  ทสีกุะ นครพนม-2

40 นายสรุพล  พลนาคู กาฬสนิธุ-์3 84 น.ส.นงนุช  ปัญญาศรี สพม.-26

41 นางพรรณพิา  บรรใดทอง ยโสธร-2

42 น.ส.พรทพิย ์ พจุารย์ โคราช-3

43 นายวรีะศักดิ ์ จันทะรัตน์ สพม.-28

44 นางสธุาร ี แสงกลา้ อดุรธานี-2

เอกสารทีข่อเปลีย่นแปลงจากระดบัภาค สูร่ะดบัชาต ิโดยไดร้บัเรยีบรอ้ยแลว้ 

"ดา้นวชิาการ"


