
สรุปประเด็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล   
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน   

ตามโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศกัยภาพและประสิทธิภาพสาํหรับผู้บรหิารการศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษาและบคุลากรทางการศึกษา 

ในสงักัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1 
วันที่  13  มิถุนายน  2561 

ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
เวลา 09.00 น. 
ประธานในที่ประชุม : (นายชูศักด์ิ  ชูช่วย)  ผู้อํานวยการสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

1. จุดเทียน-ธุปบูชาพระรัตนตรัย 
2. ที่ประชุมร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ 
3. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารม ี

เวลา 09.25 น. 
นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี    

พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                
สุราษฎร์ธานี เขต 1 สรุปประเด็นสําคัญได้ดังน้ี 

เน้นยํ้าให้ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูฯ ได้ปฏิบัติราชการให้ยึดแนวทางตามหลักเกณฑ์  
ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นไปอย่างถูกต้อง  โปร่งใส  ปราศจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน เช่น  

* การจัดโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน กรณีโรงเรียนบ้านท่าใหม่ ตามที่เป็นข่าว ขนมจีนคลุก
นํ้าปลา ขณะน้ีผู้บริหารสถานศึกษาบุคคลดังกล่าว ได้รับโทษให้ออกจากราชการไว้ก่อน และอยู่ในขั้นตอน               
ต้ังคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง  

จากกรณีดังกล่าว โรงเรียนควรดําเนินการจัดอาหารให้กับนักเรียน  ให้ได้คุณภาพ มีสารอาหารครบ  
5 หมู่  ควรจัดทําเมนูอาหารใน 1 สัปดาห์ ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากงบประมาณไม่เพียงพอควรดึงชุมชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ ได้แก่  โรงเรียน               
นิคมสร้างตนเอง,  วัดเขาพระนิ่ม,  บ้านกําสนประชาสรรค์  โรงเรียนดังกล่าวได้นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
(ปลูกผักสวนครัว, เลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่, หมู, ปลา)) เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน วัตถุดิบ
เหลือจากการจัดอาหารกลางวัน โรงเรียนนําไปจําหน่าย  

* อาหารเสริมนมโรงเรียน  ก็เช่นกันให้ทุกท่านได้สอดส่อง/ดูแล ช่วยเหลือตรวจสอบด้วย 

ทําอย่างไรให้เด็กนักเรียนได้รับประทานให้มีคุณภาพ รวมทั้งบ้านพักเด็ก เรือนจํา คนไร้ที่พึง มิให้เกิด
เหตุการณ์ที่เป็นข่าวเช่นน้ี ขอให้กรณีโรงเรียนบ้านท่าใหม่ เป็นกรณีสุดท้ายของจังหวัดสุราษฎร์ธานี หากพบ            
การทุจริตให้แจ้งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ หรือสามารถแจ้งโดยตรงที่ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทราบได้ทันที  การมาพบปะทุกท่านในครั้งน้ีมาให้กําลังใจ ทุกท่านต้องช่วยเหลือ สอดส่อง/ดูแล ปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลาด ทุกท่านเป็นความหวังและพลังในสร้างบ้านเมือง ครูคือผู้ให้ ขอฝากอนาคตของชาติไว้กับทุกท่าน  
และขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดให้สมหวัง และขอให้มีความสุขมาก ๆ                
ในการดํารงชีวิต 
 
 
 



 2

 
เวลา 10.15 น.  
นายชูศักด์ิ  ชูช่วย  ผู้อํานวยการสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  กล่าวพบปะข้าราชการครูฯ  และมอบนโยบาย                           

การปฏิบัติราชการ สรุปประเด็นสําคัญได้ดังน้ี 

1.  การดําเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน, อาหารเสริมนม  โดยเงินงบประมาณจะโอนผ่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดําเนินการอาหารกลางวันของโรงเรียน ขอให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ถูกต้อง  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ได้แก่ 

-  การนับจํานวนนักเรียน กับการเบิกเงินงบประมาณโครงการฯ ให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง 
-  การจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน ระดับประถมฯ ได้รับประทาน และจัดให้กับนักเรียน ระดับ

มัธยมฯ ได้รับประทานด้วย ขอให้โรงเรียนได้ทําหลักฐานไว้ด้วย 
-  ไม่ควรนําเงินประมาณโครงการฯ ไปดําเนินการที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
-  ให้ศึกษาแนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน ในการปรุงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ควรดึงชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วม 

2.  การปฏิบัติตนของข้าราชการครู 
- คําสั่งในการปกครอง สั่งด้วยวาจา ตามอํานาจหน้าที่ – ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องปฏิบัติ และมีคําสั่ง

เป็นลายลักษณ์อักษร 
- การรับคําสั่งของผู้ใต้บังบัญชา ถ้าไม่ถูกต้อง ให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษร ทุกอย่างกฎหมาย               

มีทางแก้ไขเสมอ ขอให้ทุกคนดูแลซึ่งกันและกัน 

3.  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงิน 

ของโรงเรียน ไปเมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2561 ขอให้ผู้เก่ียวข้องได้ไปศึกษารายละเอียด และดําเนินการที่เก่ียวข้อง
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ด้วย  

4.  การจัดทําและรายงานขอ้มูล 10 มิถุนายน  
-  เลื่อนกําหนดรายงานข้อมูล จากเดิมเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2561 
-  การดําเนินการกรอกข้อมูล การคัดกรองนักเรียนพิเศษ เพ่ิมขึ้นทุกปี  เช่น  โรงเรียนรายงาน

นักเรียนคนหนึ่ง เรียนอยู่ช้ัน ป.1 เป็นเด็กปกติ, ช้ัน ป.2 เป็นเด็กปกติ, ช้ัน ป.3 เป็นเด็กพิเศษ ขอให้โรงเรียนได้
ตรวจสอบข้อมูลในกรณีดังกล่าวให้ละเอียด รอบคอบ (เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหา หากเกิดกรณีผู้ปกครองร้องเรียน
ว่า บุตรของตนเองเป็น เด็กปกติ) ขณะนี้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียน 
และให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลแล้ว  

หรือกรณีข้อมูลนักเรียน ป.3 ทั้งหมด 19 คน คัดกรองเป็นเด็กพิเศษ 14 คน เป็นเด็กปกติ 5 คน            
ต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้พิเศษ 14 แผน ให้ศึกษานิเทศก์ ตรวจสอบการประเมิน  จัดทําข้อมูลดังกล่าว  

5.  เรื่องที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ 
คุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องของเราทุกคน เด็กไทยจะมีคุณภาพอย่างไร ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน 

เป็นหน้าที่ทุกกระทรวง เมื่อผลการเรียนออกจะโทษครู ขอทําความเข้าใจ ระบบการวัดประเมินผล                 
มีการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง  (จํา เข้าใจ นําไปใช้ –วัดผลน้อยลง ) ที่ วัดเพ่ิมขึ้น เน้นกระบวนการคิด                
วิธีจัดการเรียนรู้ วิธีคิด กับวิธีสอนคนละแบบ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ปัจจุบันสอนแบบ Active Leaning                
เราจะคิดแบบเดิม อยู่แบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว และให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้  ครู-ผู้บริหารสถานศึกษา-
ศึกษานิเทศก์  ไม่ควรยึดผล O-NET การพัฒนาที่ดีขึ้น เริ่มต้ังแต่ช้ันอนุบาล-ป.6 ขึ้นอยู่กับทุกส่วน วัดสมรรถนะ  
ป.3 ได้นําผลไปวิเคราะห์หาข้อที่ต้องปรับปรุง/แก้ไขหรือไม่  
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ที่ประชุม : รับทราบ 
 
 

ผู้จดบันทึกประเด็นการประชุม : นางดวงมณี  ฉมิพล ี
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 

ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม : นายสมชาย  สาํอางค์กาย 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
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รายช่ือผู้เข้าประชุมช้ีแจงการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล   
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ตามโครงการประชุมสัมมนา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสําหรับผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา  
และบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

วันที่  13  มิถนุายน  2561 
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าประชุม 
1 นายชูศักด์ิ  ชูช่วย ผอ.สพป.สฎ.1 
2 นายสัญญานนท์  พรหมมณี รอง ผอ.สพป.สฎ.1 
3 นายผัน  หอมเกตุ รอง ผอ.สพป.สฎ.1 
4 นายสุมนต์  ศิริธรรม รอง ผอ.สพป.สฎ.1 
5 นายไพจิตร  รักษาสรณ์ รอง ผอ.สพป.สฎ.1 
6 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สฎ.1 
7 น.ส.พิณิวรรณ  อินทเช้ือ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ 
8 นายสมชาย  สําอางค์กาย ผู้อํานวยการกลุ่มอก. 
9 นางอารีย์  นิลเอก ผู้อํานวยการกลุ่มกง. 
10 นางศิริพร  หนูช่วย ผู้อํานวยการกลุ่มบุคคล 
11 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ ผู้อํานวยการกลุ่มสจ. 
12 นางนิภาภรณ์  ประพันธ์ ผู้อํานวยการกลุ่มตสน.  
13 นายชูศักด์  แก้วนุ่น ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายฯ 
 
 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี
14 น.ส.สุพรรณี  หิริศักด์ิสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยูง 
15 นางเรวดี  เมืองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านควนยูง 
16 นางรัชดา  จิ้วไม้แดง ครูโรงเรียนบ้านควนยูง 
17 นายโชค  ใจจอ้ง ครูโรงเรียนบ้านควนยูง 
18 นางอมรพันธ์  รัตนพันธ์ุ ครูโรงเรียนบ้านควนยูง 
19 น.ส.ณัฐกานต์  นุ้ยหีต ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านควนยูง 
20 นางจีระพร  ศรีประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านควนยูง 
21 น.ส.อาริสา  หนูกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านควนยูง 
22 น.ส.กมลทิพย์  โมรา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านควนยูง 
23 นายชํานาญ  หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย10 
24 นายเนตรพันธ์ุ  พรหมมณี ครูโรงเรียนบ้านซอย10 
25 นายทวีวัฒน์  สุขแก้ว ครูโรงเรียนบ้านซอย10 
26 นางวันเพ็ญ  ทองนวล ครูโรงเรียนบ้านซอย10 
27 นายโกศล  หนูช่วย ครูโรงเรียนบ้านซอย10 
28 นายอโณชัย  วิเศษกลิ่น ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
29 นางทิพย์วรรณ  อมรมณีทิพย์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
30 นางปิยะนารถ  เกตุแก้ว ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
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31 น.ส.ณัฏฐิณ ี วงศ์สันติวัฒน์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
32 น.ส.จิราวดี  บุญเลื่อง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
33 นางดวงกมล  เล็กสวาสด์ิ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
34 นางสมคิด  ชูหนู ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
35 นางนงนารถ  ทองมา ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
36 นางลัดดาวรรณ  โรจนรัตน์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
37 นางนิตยา  ถาวรรัตน์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
38 นางพัชญ์สิตา  ทองสีทอง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
39 น.ส.มนันยา  ชินดู ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
40 นางอรัญญา  อินทปัน ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
41 น.ส.ศิริโฉม  หนูมี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
42 นายสืบพงศ์  ซ้วนลิ่ม ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
43 นางสุกัลยา  อินทร์สม ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
44 น.ส.วิลัย  เกลี้ยงเสน ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
45 นางวารุณี  สังขผล ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
46 นายชิติสรรค์  เหลือบุญ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
47 นางณัฐสิมา  ณ พัทลุง ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
48 นางพวงทิพย์  สมศักด์ิ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
49 นางวรรณวิสา  วิปุลากร ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
50 นางทิฆัมพร  บุราคร ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
51 น.ส.นฤมล  องอาจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
52 น.ส.แวรอฮานี  กามะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
53 นายศุภกิจ  ภูวรกิจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
54 น.ส.ณัฐฎาภรณ์  สุรินทร์งาม ครูผู้ช่วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
55 น.ส.อิศราพร  เสนพริก ครูผู้ช่วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
56 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย2 
57 นางธนิกานต์  กาฬวัจนะ ครูโรงเรียนบ้านซอย2 
58 นางปรียา  แซซ่ิ้ม ครูโรงเรียนบ้านซอย2 
59 นางวิรําไพ  เพชรยอด ครูโรงเรียนบ้านซอย2 
60 นางสําอางค์  จินตนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซอย2 
61 นางมณฑาทิพย์  ไตรอนุเชษฐ ครูโรงเรียนบ้านซอย2 
62 นางกาญจนา  เพ็ชร์ศรี ครูโรงเรียนบ้านซอย2 
63 นายสฤษด์ิ  สขุสวัสด์ิ ครูโรงเรียนบ้านซอย2 
64 นางมยุรี  กองประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านซอย2 
65 น.ส.อุมาพร  พุฒทอง ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านซอย2 
66 ว่าที่พ.ต.มนตรี  อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร 
67 น.ส.นิศานาถ  แย้มแสง ครูโรงเรียนบ้านท่าเพชร 
68 นางศิรินาฏ  ทองเหลือ ครูโรงเรียนบ้านท่าเพชร 
69 นางมิณฑิตา  สิทธิฤทธ์ิ ครูโรงเรียนบ้านท่าเพชร 
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70 นางวิมลลักษณ์  นาคะวิโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเพชร 
71 นางพรรนิภา  รอดมา ครูโรงเรียนบ้านท่าเพชร 
72 น.ส.จริยา  อ่อนละมุน ครูโรงเรียนบ้านท่าเพชร 
73 นางปรีย์กมล  เวชกุล ครูโรงเรียนบ้านท่าเพชร 
74 นางอลิตษา  ชนะทัพ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าเพชร 
75 น.ส.ธัญญลักษณ์  น้อยนารถ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าเพชร 
76 นายโกเมศ  จันทร์ทอง ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านท่าเพชร 
77 นายสุนัย  ตรียุทธ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ ่
78 นายประมวล  ศรีแสง รอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
79 นางจุไร  วาณิชย์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
80 น.ส.อุทุมพร  ทองเทพ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบางใหญ ่
81 นางมนพัทธ์  สินธนามราพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
82 นายอุทัย  พิบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
83 นางเยาวดี  รอบคอบ ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
84 นางจิดาภา  พัฒนศรี ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
85 นางสุปรีดา  เกตุประกอบ ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
86 น.ส.อรอุมา  ไหมทอง ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
87 นางวนิดา  คําเงิน ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
88 นางยุพาวดี  สมเศรษฐ ์ ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
89 นางการดา  จันทร์ยืนยง ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
90 นางพรรณี  ประสารวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
91 น.ส.ชุติมา  แซต้ั่ง ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
92 นางประทีป  ศรัทธาสุข ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
93 นายอดิศักด์ิ  ลักษณะกุล ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
94 นางสุธิดา  ปันพรม ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
95 นางปราณี  รัตนากร ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
96 น.ส.วาสนา  ฟองฟุ้ง ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านบางใหญ ่
97 นางขวัญใจ  บุญสินธ์ุ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 
98 นางจารีต  ถิ่นบ้านใหม ่ ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 
99 นางพิไลลัคน์  เพชรสุข ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 
100 นางถนอมศรี  รักษ์หนู ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 
101 นางอุทิศ  ศิริสุข ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 
102 นางพรทิพย์  ภาราทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 
103 นางวนิดา  จันทร์แสง ครูโรงเรยีนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 
104 นางจุราภรณ์  คงเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมหวัง 
105 น.ส.อนุธิดา  อักษรกูล ครูโรงเรียนวัดสมหวัง 
106 นายจาตุรนค์  แก้วรักษา ครูโรงเรียนวัดสมหวัง 
107 น.ส.พวงรัตน์  จันทร์เอียด ครูโรงเรียนวัดสมหวัง 
108 น.ส.ทิพวรรณ  จันทร์ศร ี ครูโรงเรียนวัดสมหวัง 
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109 นายธีรพร  จันทรโชตะ ครูโรงเรียนวัดสมหวัง 
110 น.ส.อัจฉรา  จุติอมรเลิศ ครูโรงเรียนวัดสมหวัง 
111 นางสุวาณี  มัน่เรืองเดช ครูโรงเรียนวัดสมหวัง 
112 นางมาลินี  เจนจิตรศิลป์ ครูโรงเรียนวัดสมหวัง 
113 นางมารศรี  ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนวัดสมหวัง 
114 นางกาญจนา  โกละกะ ครูโรงเรียนวัดสมหวัง 
115 นางริญญภัสร ์ ชัยรัตนรังสี ครูโรงเรียนวัดสมหวัง 
116 นางวราพร  สุวรรณสมุทร ครูโรงเรียนวัดสมหวัง 
117 นางศิรินันท์  เทียนแก้ว ครูโรงเรียนวัดสมหวัง 
118 นางลดาวัลย์  ทรัพย์เจริญ ครูโรงเรียนวัดสมหวัง 
119 นางพัฒนา  อินทรกําเนิด ครูโรงเรียนวัดสมหวัง 
120 นางชะอ้อน  ช่วยบํารุง ครูโรงเรียนวัดสมหวัง 
121 ว่าที่ร.ต.หญิงมัลลิกา  ชุมทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสมหวัง 
122 น.ส.ภัทรา  ดําคง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสมหวัง 
123 น.ส.สุกัญญา  อนันตกระจาย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสมหวัง 
124 น.ส.ชินภัค  ณ ระนอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสมหวัง 
125 นางปภาดา  สุภาพรเหมินทร์ ครูโรงเรียนวัดสมหวัง 
126 นายโสรธัส  ปุ่นสุวรรณ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสมหวัง 
127 น.ส.ศศิธร  แซต๋ั่น พนักงานราชการโรงเรียนวัดสมหวัง 
128 นางจริยา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุชน 
129 นางคนึงนิจ  ธรรมสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสุชน 
130 นางมาลี  กุลวดีวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านสุชน 
131 นางวราภรณ์  ด้วงกูล ครูโรงเรียนบ้านสุชน 
132 น.ส.ธาดารัตน์  ดําคชรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสุชน 
133 นายสุรพล  สปัุนตี ครูโรงเรยีนบ้านสุชน 
134 น.ส.ริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกลางใหม ่
135 นายมานะ  วิปุลากร ครูโรงเรียนวัดกลางใหม ่
136 นางทองใบ  ชุมศร ี ครูโรงเรียนวัดกลางใหม ่
137 นายโกมินทร์  คนซื่อ ครูโรงเรียนวัดกลางใหม ่
138 น.ส.จารุวรรณ  ช่วยมี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดกลางใหม่ 
139 นางศุภนาฏ  ไชยามาตย์ ครูโรงเรียนวัดกลางใหม ่
140 นางน้อมจิต  พันธ์ุรกัษาณรงค์ ครูโรงเรียนวัดกลางใหม ่
141 น.ส.กนกวรรณ  สุขาภิรมย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดกลางใหม่ 
142 นางอธิตยา  ศรีสังข์ ครูโรงเรียนวัดกลางใหม ่
143 นางสุพรรัตน์  บุญญาปฎิภา ครูโรงเรียนวัดกลางใหม ่
144 น.ส.ปรียาภรณ์  กัณรงค์ ครูโรงเรียนวัดกลางใหม ่
145 นางราตรี  นาสุย ครูโรงเรียนวัดกลางใหม ่
146 น.ส.จิรัฐติ  ช่วยคง ครผูู้ช่วยโรงเรียนวัดกลางใหม่ 
147 นางเนตรนภา  วีระกุล ครูโรงเรียนวัดกลางใหม ่
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148 นางจันทิมา  ปิยะทัต ครูโรงเรียนวัดกลางใหม ่
149 นางดารุณี  เครือหงษ์ พนักงานราชการโรงเรียนวัดกลางใหม ่
150 น.ส.สายชล  พันธ์ุเจริญ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนวัดกลางใหม ่
151 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนิตย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
152 นางประเทือง  วีระสมบูรณ ์ ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
153 นายวันชนะ  คชฤทธ์ิ ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
154 น.ส.ณัฐรินีย์  เสมสันต์ ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
155 นางอารีญา  พูลผล ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
156 นางกาญจนา  ทองเสริม ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
157 นางกิตติมาพร  พูลผล ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
158 นางวัชนี  เพลงสันเทียะ ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
159 นางพิลาศลักษณ์  แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
160 นางจุริญ  คิดดี ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
161 นางมนฤทัย  แพศักด์ิ ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
162 นางปราณี  หมื่นระย้า ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
163 น.ส.ธนิดา  รามรงค์ ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
164 ว่าที่ ร.อศุภชัย  หวังสุด ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
165 นางกฤษณา  ไชยหาญ ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
166 นางสุจิรา  ศรีแสง ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
167 นางอุบลวรรณ  ไทยนุกูล ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
168 นางจันทนา  บุญประถม ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
169 นางจิรานันต์  แก้วมีศร ี ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
170 นางชูศรี  หลีวิทยานนท์ ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
171 นางกุหลาบ  สขุสวัสด์ิ ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
172 นางวนิดา  คงท่าฉาง ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
173 นางมุกดา  หนูเล็ก ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
174 น.ส.ดารินา  คงสง ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
175 นางราตรี  ธรรมรัฐกานต์ ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
176 นางพรรณวดี  บูรพา ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
177 นางบุญสํารวย  กฤตานุพงศ์ ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
178 นางนิตยา  นวลละออง ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
179 นางรุ่งอรุณ  หว่ังประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
180 น.ส.จินดา  อัครกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
181 นายสัมพันธ์  สุขแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
182 น.ส.พรพิมล  คงจําเนียร ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
183 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าทอง 
184 นางปพิชญา  เน่ืองเยาว์ ครูโรงเรียนวัดท่าทอง 
185 น.ส.พนิดา  อํ่ารุ่ง ครูโรงเรียนวัดท่าทอง 
186 น.ส.เบญจมาศ  มณีโชติ ครูโรงเรียนวัดท่าทอง 
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187 นางมยุรี  แก้วศรีมล ครูโรงเรียนวัดท่าทอง 
188 นางเรไร  ศิริยงค์ ครูโรงเรียนวัดท่าทอง 
189 นางวีณา  รุ่งฟ้า ครูโรงเรียนวัดท่าทอง 
190 นางจินตนา  ไชยจิตร ครูโรงเรียนวัดท่าทอง 
191 นางเบญจา  แผ่แสงจันทร ์ ครูโรงเรียนวัดท่าทอง 
192 นางอุทุมพร  ภักดี ครูโรงเรียนวัดท่าทอง 
193 น.ส.ศิริวรรณ  ชูเสน่ห์ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนวัดท่าทอง 
194 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข 
195 น.ส.ชนัญญา  พลภักดี ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข 
196 นางวาสนา  ชุมทอง ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข 
197 นางอรษา  บุญยะโพธ์ิ ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข 
198 น.ส.ศินีนาถ  แซ่ต้ัง ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข 
199 น.ส.สาธิยา  ไทยเกิด ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข 
200 นางพัชรี  สุขสวัสด์ิ ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข 
201 น.ส.นันทนา  เดชสองแพรก พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสันติสุข 
202 นายธีรยุทธ์  สทิธิเกษมกิจ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านสันติสุข 
203 น.ส.ปิยะดา  แก้วพิชัย ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านสันติสุข 
204 นางปุญชรัศมิ์  ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีคมเขต 
205 นางรัชนี  รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนวัดนทีคมเขต 
206 น.ส.สายฝน  พันธ์ทองดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนทีคมเขต 
207 น.ส.รอดีมะห์  ยีเจ๊ะสะมะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนทีคมเขต 
208 น.ส.กาญจนา  ณะเตีย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนทีคมเขต 
209 น.ส.จารุวรรณ  เช่ียวชล ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนวัดนทีคมเขต 
210 นายวัฒนา  ชัยสวัสด์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแหลมทอง 
211 น.ส.นงนุช  เก้ือสม ครูโรงเรียนวัดแหลมทอง 
212 นางมาลี  เดชวงษา ครูโรงเรียนวัดแหลมทอง 
213 นางเกศินี  เรียงรุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนวัดแหลมทอง 
214 น.ส.ปณิญา  เอมเอก ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดแหลมทอง 
215 นางจิรัชยา  สุทธิราช ครูโรงเรียนวัดแหลมทอง 
216 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
217 นางศิริพร  ประสิทธิกุล รอง ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
218 นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสด์ิ รอง ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
219 น.ส.ศิรยาศ์  อสิอุโค รอง ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
220 น.ส.ชนิดา  ชะตา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
221 นางรัชนี  พาลเสือ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
222 น.ส.กลอยใจ  นาคทุ่งเตา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
223 นางรุจิระ  รุ่มจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
224 น.ส.พิชญาดา  ธราพร ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
225 นางวัลภา  นิลสม ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
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226 นางรวิวรรณ  เกียรติอังกูร ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
227 นางวิมลศิริ  รักษ์เจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
228 นางณัฏฐากร  แก้วเช้ือ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
229 นางปัทมา  ทองถึง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
230 น.ส.วรลักษณ ์ สุขเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
231 นายวสิน  หนุนพล ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
232 น.ส.ซากีนะ  อาลีเยาะ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
233 นางราศรี  วิเศษสรพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
234 นางพัชราภรณ์  วิชิตเช้ือ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
235 น.ส.ศุภรัตน์  วัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
236 นางมณฑา  เลื่องตระกูล ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
237 นางฉายา  ลาชโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
238 นางเยาวภา  ฉิมวารี ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
239 นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
240 น.ส.วนิดา  เสือทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
241 น.ส.จิตรา  สัมพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
242 นางกรองแก้ว  ทิพย์วงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
243 น.ส.ป่ินมณี  ขวัญเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
244 นางวนิชา  ศรสีุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
245 น.ส.กวิสรา  อินทร์เทพ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
246 น.ส.พัชรินทร์  เจริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
247 น.ส.จันจิรา  ชูเมฆ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
248 นางมนธิรา  ปันทะวัง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
249 นางศิวพร  พันธ์ลําภักด์ิ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
250 นางเอมอรณ์  ชูจิต ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
251 นายเสริมศักด์ิ  ศรีวิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
252 นางสุพัตรา  พาหะมาก ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
253 นางสาวิตรี  ผกามาศ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
254 นางนิลุบล  เห่งเส็ง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
255 นายอภินันท์  บัณฑิตพนา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
256 นางธราภัสสร์  จรรยา ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
257 น.ส.รัตนา  ลิมปนะรังสฤษฏ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
258 นางปาริชาต  กลับกลาย ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
259 น.ส.ภูริดา  โกลาหล ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
260 นางอรวรรณ  ชุมขวัญ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
261 น.ส.ดวงเดือน  กิติโส ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
262 นางกุศล  ขุนศรี ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
263 นางสุภาภรณ์  ศานติพิบูล ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
264 น.ส.วาสนา  พัฒนภากรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
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265 นางรัศมี  หอมเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
266 นายอภินันท์  เหล่าพราหมณ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
267 นางเอ้ือมพร  สุขัมศร ี ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
268 นางสําลี  วันคง ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
269 นายจตุพร  ทอ่นทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
270 นายภูเบศร์  เจษฎาพงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
271 นายนัฐพล  ลิม้ศรัทธา ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
272 น.ส.วรรณวจี  แดงมา ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
273 น.ส.เบญญาดา  รัตนจินดาศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
274 น.ส.เรวดี  อังกาพย์ละออง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
275 น.ส.เด่นนภา  พูลต้ิม ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
276 น.ส.จิรารัตน์  อภิชนังกูร ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
277 นางช่ืนฤดี  ทองศรี ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
278 นางวันวิสาข์  จูตระกูล ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
279 นางจารีย์  ศรปีระวรรณ พนักงานราชการโรงเรียนร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี 
280 น.ส.กัณวัล  สวัสดี พนักงานราชการโรงเรียนร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี 
281 น.ส.ชนิสรา  ต่อโชติ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
282 นางอรรถพร  ช่วยพิทักษ์ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
283 นายวีระพงค์  ไชยามาตย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย 
284 นางรมณณัฐกันย์  โยนิโสกลทีป์ ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
285 น.ส.พิชญานันท์  เลอมาน  ราษฎร์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
286 น.ส.สุภาภรณ์  นิลเวช ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
287 นางสุภิญ  สาระกูล ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
288 นางกรรณิการ์  ชัยณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
289 น.ส.พุทธรักษา  ก้อนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
290 นางปาณิศา  ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
291 นางนิภา  คนซื่อ ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
292 นางพรพิมล  ถาวรพงศ์สถิต ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
293 นายเมธี  ศรีสกุใส ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
294 นางอณิสรา  พรหมเกิด ครโูรงเรียนบ้านโพหวาย 
295 น.ส.สุภา  ยามาเจริญ ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
296 นางวรรณา  ฤทธิภักดี ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
297 น.ส.รุ่งทิวา  โกดี ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
298 นางนฤมล  อนุกูล ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
299 นางเสาวณิต  ภูมิสถิตย์ ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
300 นางเฉลิมศร ี หะวานนท์ ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
301 นางวัญญา  วิริยะจรรยงค์ ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
302 นางมณฑิพย์  บุณยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
303 น.ส.สุภาพ  โภชนิกร ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
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304 นางเกษร  ภัทธิยธนี ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
305 นางภิญญรัตน์  เพชรทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโพหวาย 
306 น.ส.นันทิตา  โพธ์ิเพชร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโพหวาย 
307 น.ส.ภัทรธิตา  นพรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโพหวาย 
308 น.ส.ทิพวรรณ  วรรณทอง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโพหวาย 
309 นายมีศักด์ิ  ศรีรักษา ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
310 นางนภาพร  ศรีทองกุล ครูโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
311 นางสมจิตต์  ทิพย์บุญทอง ครูโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
312 น.ส.สุธัญญา  ยมพุก ครูโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
313 นางสุจิตรา  บางโรย ครูโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
314 นางจงกล  มะอนันต์ ครูโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
315 น.ส.อภิญญา  เจนธนานุวงศ์ ครูโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
316 นางสุวดี  ชํานาญเนตร ครูโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
317 นายเกริกฤทธ์ิ  นิลอุบล ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
318 นางคมคาย  พิสุทธิโกศล ครูโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
319 นางรัษฎา  วิชัยดิษฐ ครูโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
320 น.ส.สุวิดา  นิติไชย ครูโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
321 นายพิสิฐ  สวยล้ํา ครูโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
322 นายพิษณุศักด์ิ  เอียดแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
323 น.ส.นีรมล  ดาบเงิน ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
324 นางกฤษณี  กาฬจันโท พนักงานราชการโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
325 นางฐิติรัตน์  อุทัยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านคลองสุข 
326 นางมิ่งขวัญ  ภูริวิทยาธีระ ครูโรงเรียนบ้านคลองสุข 
327 นางวราพร  โนจ๊ะ ครูโรงเรียนบ้านคลองสุข 
328 นางจุรีรัตน์  ไชยวรรณ ครูโรงเรียนบ้านคลองสุข 
329 น.ส.สุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชลธาร 
330 น.ส.จตุพร  วาทีเส้ง ครูโรงเรียนวัดชลธาร 
331 น.ส.พลอยชมพู  บํารุงจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดชลธาร 
332 น.ส.ชุติกาญจน์  บุญช่วย ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนวัดชลธาร 
333 นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุญบันเทิง 
334 นางดวงพร  สฤษดิสุข ครูโรงเรียนวัดบุญบันเทิง 
335 นายขนบ  กลับยอด ครูโรงเรียนวัดบุญบันเทิง 
336 นายกฤษณะ  นิคมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 
337 นางนันทกา  คงช่วย ครูโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปลอ้ง 
338 ว่าที่ร.ต.หญิงจารี  วงค์สวัสด์ิ ครูโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปลอ้ง 
339 น.ส.นภาพร  ชูทอง ครูโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปลอ้ง 
340 นางพัสตราภรณ์  ปานกลัด ครูโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปลอ้ง 
341 นางสมนึก  อินทรเทพ ครูโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปลอ้ง 
342 น.ส.ศิรินยา  จีระเจริญพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปลอ้ง 



 13

343 น.ส.ศรัณรัชต์  เก้ือเกียรติวรากร ครูโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปลอ้ง 
344 นางนิตยา  ทองปัสโนว์ ครูโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปลอ้ง 
345 นางวงศ์จันทร์  แก้วสีนวล ครูโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปลอ้ง 
346 นางสุกัลยา  วิชิต ครูโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปลอ้ง 
347 นางบุญช่วย  กังสุกุล ครูโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปลอ้ง 
 
 อําเภอกาญจนดิษฐ์ 
348 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ 
349 น.ส.สุชาดา  ยอดวารี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองสระ 
350 น.ส.มุทิตา  ย่านวารี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองสระ 
351 น.ส.อารีรัตน์  ปลอดนคร ครูโรงเรียนบ้านคลองสระ 
352 นางจิรัฎฐ์ธรณ์  แก้วทองเมือง ครูโรงเรียนบ้านคลองสระ 
353 น.ส.จิราภรณ์  จัตุรงค์แสง ครูโรงเรียนบ้านคลองสระ 
354 น.ส.จินตนา  เลิศศักด์ิ ครูโรงเรียนบ้านคลองสระ 
355 น.ส.ภิญญดา  แผ้วสมบัติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองสระ 
356 นางพรพิมล  สาริขา ครูโรงเรียนบ้านคลองสระ 
357 น.ส.บุณฑริกา  พรหมศิร ิ ครูโรงเรียนบ้านคลองสระ 
358 นางวนิดา  นิลสังข์ ครูโรงเรียนบ้านคลองสระ 
359 นายณัฐวุฒิ  รอดภัย ครูโรงเรียนบ้านคลองสระ 
360 นายปรีชา  พูลต้ิม ครูโรงเรยีนบ้านคลองสระ 
361 นางคีรยา  ศรรีัตนกุล ครูโรงเรียนบ้านคลองสระ 
362 นางกมลทิพย์  ทองน้อย ครูโรงเรียนบ้านคลองสระ 
363 น.ส.หน่ึงฤทัย  อินทร์ชนะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองสระ 
364 น.ส.ภาวนี  ไชยศรีมาลย์ ครูโรงเรียนบ้านคลองสระ 
365 น.ส.วนิดา  งามขํา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองสระ 
366 น.ส.พณณกร  วิชัยดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองสระ 
367 นายมนะธีร์  วรรณะ ครูโรงเรียนบ้านคลองสระ 
368 นางวันเพ็ญ  เห็นพร้อม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองสระ 
369 น.ส.ฐิตาภัทร์  กุลน้อย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองสระ 
370 น.ส.ศิริวรรณ  น้อยเต็ม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองสระ 
371 น.ส.ปาริฉัตร  บินสัน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองสระ 
372 น.ส.ศิราณี  ชูมี ครูโรงเรียนบ้านคลองสระ 
373 นายพงษ์ศักด์ิ  มีเสน ครูโรงเรียนบ้านคลองสระ 
374 น.ส.วรรณา  เสมรึก ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองสระ 
375 น.ส.เนตรชนก  วิรุฬห์รัตกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองสระ 
376 น.ส.รุ้งลาวัลย์  ไทรทรัพย์ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านคลองสระ 
377 นางสุนิษา  ชูพัฒน์พงศ์ ครูโรงเรียนวัดคงคาล้อม 
378 นางอวยพร  จิตรรักษ์ ครูโรงเรียนวัดคงคาล้อม 
379 นางกนกรัตน์  นกเพชรทอง ครูโรงเรียนวัดคงคาล้อม 
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380 นางอภิวรรณ  กิติยะวงษ์ ครูโรงเรียนวัดคงคาล้อม 
381 นายเศวต  สิมประดิษฐ์พันธ์ ครูโรงเรียนวัดคงคาล้อม 
382 น.ส.พจพร  เสพแดงเกื้อ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนวัดคงคาล้อม 
383 นางพูนสุข  เผือกเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 
384 นางอุรา  รักหนก ครูโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 
385 น.ส.กรรณิการ ์ ทองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 
386 นางขนิษฐา  ทองปลอด ครูโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 
387 น.ส.พิมพ์วิไล  คณาญาติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 
388 น.ส.เสาวณี  ชัยจันทร ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 
389 นางเบญจวรรณ  ยะฝา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 
390 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค์ 
391 นางปัญจะ  เมฆเมือง ครูโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค ์
392 นางวันดี  พรหมเมศร์ ครูโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค ์
393 นางศิริรัตน์  เสียงเพราะ ครูโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค ์
394 นางปรีดา  พรหมเพชร ครูโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค ์
395 นางนิสากร  บัวทอง ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค์ 
396 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อุทิศ 
397 นางลาวัลย์  พัฒนเพชร ครูโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อุทิศ 
398 น.ส.วารุณี  เมืองศรีทอง ครูโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อุทิศ 
399 นายวิชิต  ยะพงค์ ครูโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อุทิศ 
400 นายพิชัยยุทธ  พิชัยสงคราม ครูโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อุทิศ 
401 นายกุศล  พัฒนเพชร ครูโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อุทิศ 
402 นางพัชราภรณ์  จีนหีต ครูโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อุทิศ 
403 น.ส.สาลินี  จนัทระคูณ ครูโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อุทิศ 
404 นางนิรมล  พัฒน์คล้าย ครูโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อุทิศ 
405 น.ส.จันทนา  เก้าเอ้ียน ครูโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อุทิศ 
406 น.ส.สุนารี  สินตุ้น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อุทิศ 
407 นายพีระยศ  แท่นจันทร ์ ครูโรงเรียนวัดเขานางเภา 
408 นางภัทรียา  ศรีเมือง ครูโรงเรียนวัดเขานางเภา 
409 นางสมใจ  เผือกเหล็ก ครูโรงเรียนวัดเขานางเภา 
410 น.ส.สุมณฑา  รักษายศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเขานางเภา 
411 นางเสาวนีย์  นุ้ยบุตร ครูโรงเรียนวัดเขานางเภา 
412 น.ส.ปาริชาต  หวานดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเขานางเภา 
413 น.ส.วาสนา  นวลน่ิม ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเขานางเภา 
414 นายจรัญ  คิดขยัน ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนวัดเขานางเภา 
415 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังไทร 
416 นายธีระศักด์ิ  ล่องสุนทร ครูโรงเรียนวัดวังไทร 
417 นางเบญจวรรณ  พรหมจันทร์ ครูโรงเรียนวัดวังไทร 
418 นายสาเรศ  ศรีเมือง ครูโรงเรียนวัดวังไทร 
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419 น.ส.ฐิติภรณ์  เพิงใหญ ่ ครูโรงเรียนวัดวังไทร 
420 นางวนิดา  เมษสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดวังไทร 
421 นางอุมารี  ยุธิษยานุวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดวังไทร 
422 นายลือชาย  จิตรรักษ์ ครูโรงเรียนวัดวังไทร 
423 น.ส.วรรณลดา  เชาว์เหม ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดวังไทร 
424 นางกิ่งแก้ว  กล่ํานคร ครูโรงเรียนวัดวังไทร 
425 นายสุรวุฒิ  อารีชล ครูโรงเรียนวัดวังไทร 
426 น.ส.กรกฎ  ชูทวด ครูโรงเรียนวัดวังไทร 
427 นายทิวา  วงศ์สวัสด์ิ ครูโรงเรียนวัดวังไทร 
428 นางสุดารัตน์  อินริสพงค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดวังไทร 
429 น.ส.ปิยดา  สุขศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดวังไทร 
430 น.ส.พิมพ์ขวัญ  บุญชูวงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดวังไทร 
431 น.ส.สิรินาฎ  จันทร์สว่าง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดวังไทร 
432 นายประพฤติ  สายฟ้า ครูโรงเรียนบ้านคีรีรอบ 
433 นางสินาภา  ธรรมภัทรกุล ครูโรงเรียนบ้านคีรีรอบ 
434 นายสมโชค  นกเพชรทอง ครูโรงเรียนบ้านคีรีรอบ 
435 นางเพ็ญประภา  พรหมมณี ครูโรงเรียนบ้านคีรีรอบ 
436 นายศิลปชัย  เผือกเหล็ก ครูโรงเรียนบ้านคีรีรอบ 
437 น.ส.สุพาณี  มีเลิศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคีรีรอบ 
438 น.ส.ณัฐสุดา  ชโลธร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคีรีรอบ 
439 น.ส.นันทรัตน์  เกตุพงษ์พันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคีรีรอบ 
440 นายเกรียงศักด์ิ  แดงประเทศ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านคีรีรอบ 
441 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใสใน 
442 นายปัญจพงศ์  สังข์เถี่ยว ครูโรงเรียนบ้านใสใน 
443 นายชูศักด์ิ  ลัน่นาวา ครูโรงเรียนบ้านใสใน 
444 นางวรรณี  ณ สมาน ครูโรงเรียนบ้านใสใน 
445 นางสุภาพร  พินิจ ครูโรงเรียนบ้านใสใน 
446 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข ์
447 น.ส.จิราวรรณ  สุทธินุ้ย ครูโรงเรียนบ้านแม่โมกข ์
448 นางเบ็ญจา  พูลสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านแม่โมกข ์
449 นางนูไฮนี  เจ๊ะมะสาแล ครูโรงเรียนบ้านแม่โมกข ์
450 น.ส.จิราวรรณ  หนูแปลก ครูโรงเรียนบ้านแม่โมกข ์
451 นางสุภาภรณ์  สงพรหม ครูโรงเรียนบ้านแม่โมกข ์
452 น.ส.จิรัฐติกาล  ชาสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านแม่โมกข ์
453 นางปิยะรัตน์  ไทยพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านแม่โมกข ์
454 น.ส.สายฝน  บุญดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 
455 นางประดับ  พรหมพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านแม่โมกข ์
456 น.ส.ปาจรีย์  คะประสิทธ์ิ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 
457 น.ส.ลัดดาวัลย์  สุทธินุ่น ครูโรงเรียนบ้านแม่โมกข ์
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458 น.ส.มูนีเร๊าะ  หมาดง๊ะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 
459 นางสุภาพ  รินเกลื่อน ครูโรงเรียนบ้านแม่โมกข ์
460 นางเนาวเรศ  สุขสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านแม่โมกข ์
461 น.ส.อุไรวรรณ  ชูมี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 
462 น.ส.จิรวรรณ  แก้วเพชร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 
463 นายจิตติ  เพ็ชรไฝ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านแม่โมกข ์
464 น.ส.สาวิตรี  สุขภักดี ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านแม่โมกข ์
465 นายอมรพจมาน  พรหมพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อนํ้าร้อน 
466 นางดาราณี  อินหญีต ครูโรงเรียนบ้านบ่อนํ้าร้อน 
467 นางนิตยา  ศรีวัลลภ ครูโรงเรียนบ้านบ่อนํ้าร้อน 
468 นายรัฐพงษ์  พงศาปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง 
469 น.ส.สุธิศา  ศรีกลับ ครูโรงเรียนบ้านกงหนิง 
470 นายปฏิวัติ  แก้วรัตนะ ครูโรงเรียนบ้านกงหนิง 
471 นางวาธิณี  รักชาติ ครูโรงเรียนบ้านกงหนิง 
472 ว่าที่ร.ต.เกรียงศักด์ิ  แนบนิรมิตร ครูโรงเรียนบ้านกงหนิง 
473 นายเสวก  เอียดนิมิตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม 
474 นายบรรพต  เจริญพร ครูโรงเรียนบ้านศิลางาม 
475 นางมาลี  แกะประจักษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศิลางาม 
476 นางวนัสนันท์  แก้วโรย ครูโรงเรียนบ้านศิลางาม 
477 นางปุณิกา  วงศ์วานิช ครูโรงเรียนบ้านศิลางาม 
478 นางอรอุมา  ช่ืนเสนาะ ครูโรงเรียนบ้านศิลางาม 
479 น.ส.วิภารัตน์  ศรีพุฒ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศิลางาม 
480 น.ส.สุชล ี สวัสดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศิลางาม 
481 นายยุทธนา  ฉมิยินดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศิลางาม 
482 นางอุไรวรรณ์  ยังมณ ี ครูโรงเรียนบ้านศิลางาม 
483 น.ส.ทิพวรรณ  ขาวกริบ ครูโรงเรียนบ้านศิลางาม 
484 น.ส.อรวรรณ  ด้วงทอง ครูโรงเรียนบ้านศิลางาม 
485 น.ส.วรรณา  บรรณรน ครูโรงเรียนบ้านศิลางาม 
486 นางสายชล  ไชยธวัช ครูโรงเรียนบ้านศิลางาม 
487 นางรัฐวรรณ  คชสวัสด์ิ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านศิลางาม 
488 นายประวิทย์  เพชรรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านใน 
489 นางละม้าย  โนนใหญ ่ ครูโรงเรียนวัดบ้านใน 
490 นางดวงลัดดา  แก้วเทศ ครูโรงเรียนวัดบ้านใน 
491 นางสุจิรา  สังขรัตนบวร ครูโรงเรียนวัดบ้านใน 
492 นางวาสนา  แซ่ก่ี ครูโรงเรียนวัดบ้านใน 
493 นางกานดา  เอ่ียมเบญจพล ครูโรงเรียนวัดบ้านใน 
494 น.ส.พรพิมล  เบ้าวงศ์สกุล ครูโรงเรียนวัดบ้านใน 
495 น.ส.อมรรัตน์  สวัสดิรักษ ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านใน 
496 น.ส.ตาลตะวรรณ  เลื่อนลอย ครูโรงเรียนวัดบ้านใน 
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497 น.ส.เดือน  ชุมสีวัน ครูโรงเรียนวัดบ้านใน 
498 ว่าที่ร.ต.หญิงวรรญารัตน์  แก้วหีต ครูโรงเรียนวัดบ้านใน 
499 นายจรัญ  เสียงใหญ ่ ครูโรงเรียนวัดบ้านใน 
500 นายสมมาศ  กลิ่นถือศีล ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบ้านใน 
501 นายตะวัน  หลงกูนัน พนักงานราชการโรงเรียนวัดบ้านใน 
502 น.ส.วาสนา  คล้ายรักษ ์ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนวัดบ้านใน 
503 น.ส.ปิยดา  ดํามี ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนวัดบ้านใน 
504 นายสุริยา  จันทร์สงค ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี201 
505 น.ส.พิมพ์ใจ  เพชรฤทธ์ิ ครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 
506 น.ส.สุพิชฌาย์  จันทร์ส่งแสง ครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 
507 นางวลัยรัตน์  เมฆมีเดช ครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 
508 นางสิริเพ็ญ  ปลื้มใจ ครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 
509 น.ส.สุนิสา  ทบัทิมทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 
510 น.ส.สาคร  เทพทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 
511 น.ส.จุฑามาศ  ศรีวิมล ครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 
512 น.ส.ศรัญญา  พิมเสน ครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 
513 นายพงษ์ศักด์ิ  พินิจ ครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 
514 น.ส.กนกพร  ปรีชาปัญญากุล ครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 
515 น.ส.สุพรรณี  สุทธินุ่น ครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 
516 นางกัญญาภิญญ ์ สีรัตน์เจรญิ ครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 
517 นางพรพรรณ  ใจซื่อ ครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 
518 นายจีระศักด์ิ  นิธิพัฒนานนท์ ครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 
519 นางศิริพร  รามสันเทียะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 
520 น.ส.วิภาวดี  ชูทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 
521 น.ส.ภัทรทิพา  จําเนียร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 
522 นางสุภารัตน์  ฤทธิสุนทร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201 
523 ว่าที่ร.ต.ทนงศักด์ิ  ธาตุไพบูลย์ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพท่ี201 
524 ว่าที่ร.ต.อัมโร  รักช่วย ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 
525 นายอดุลย์  ธรรมเจริญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 
526 นายพีระพร  โอมี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 
527 นางยุพดี  มีแก้ว ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 
528 นางสุดา  นํ้าเงิน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 
529 นายประโยชน์  ผดุงอัฐ ครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 
530 น.ส.ทิพวัลย์  สังข์โชติ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 
531 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอุทยาราม 
532 นางจีราวรรณ  เส้งคิ้ว ครูโรงเรียนวัดอุทยาราม 
533 นางอุมาพร  รักษ์บํารุง ครูโรงเรียนวัดอุทยาราม 
534 น.ส.สุธิดา  เนียมมูสิก ครูโรงเรียนวัดอุทยาราม 
535 นางสุภาวดี  กาฬสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดอุทยาราม 
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536 นายชาตรี  จิตรมุ่ง ครูโรงเรียนวัดอุทยาราม 
537 นายจิตณรงค์  ชัยชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง 
538 น.ส.สุมิตรา  บริสุทธ์ิ ครูโรงเรียนบ้านดอนหลวง 
539 นางกรชวัล  นาคขวัญ ครูโรงเรียนบ้านดอนหลวง 
540 นางเบญจมาศ  วงศ์พงษ์คํา ครูโรงเรียนบ้านดอนหลวง 
541 น.ส.สารี  มีเดช ครูโรงเรียนบ้านดอนหลวง 
542 น.ส.บุญพา  พรหมณะ ครูโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 
543 น.ส.ซึ้งกมล  พิรุณกาญจน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังทองสามัคค ี
544 น.ส.นวรัตน์  เฉลิมวิทยากุล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 
545 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประสพ 
546 นางศุภจิตรา  รักช่วย ครูโรงเรียนวัดประสพ 
547 นายอรัญ  ปลื้มพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดประสพ 
548 นางอัมรา  จันทร์จํารูญ ครูโรงเรียนวัดประสพ 
549 นางเพ็ญพรรณ  จันทร์ภูชงค์ ครูโรงเรียนวัดประสพ 
550 นางจินตนา  เพชรมณี ครูโรงเรียนวัดประสพ 
551 นางเบญจวรรณ  ยวนเกิด ครูโรงเรียนวัดประสพ 
552 น.ส.โสรญา  สีพุฒ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดประสพ 
553 น.ส.รติพร  เพชรพูนทรัพย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดประสพ 
554 นายยุทธนา  พันธ์คีรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดประสพ 
555 นายวรรัฐ  หิรัญ พนักงานราชการโรงเรียนวัดประสพ 
556 นายบุญจันทร ์ รุ่งฟ้า ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน 
557 นางวรุณยุพา  อิสระนูวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านดอนสน 
558 น.ส.นันทยาภรณ์  ซ้ายพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านดอนสน 
559 นางศิริ  ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านดอนสน 
560 ว่าที่ร.ต.หญิงจุฑาทิพย์  พิภัทร์นันทกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนสน 
561 นายพงษ์ศักด์ิ  เจ๊ะยะหล ี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนสน 
562 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนยาง 
563 นางสมศรี  ชูพิน ครูโรงเรียนวัดดอนยาง 
564 นางสมฤดี  ชัยปิตินานนท์ ครูโรงเรียนวัดดอนยาง 
565 น.ส.จันทรัตน์  จันทร์อินแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดดอนยาง 
566 นายอุทัย  ภูริปัญญานันท ์ ครูโรงเรียนวัดดอนยาง 
567 น.ส.พจชนาวรรณ  แท่นประมูล พนักงานราชการโรงเรียนร.วัดดอนยาง 
568 น.ส.เพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ครูโรงเรียนบ้านท่าโพธ์ิ 
569 นายอานุภาพ  อะหลีแอ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าโพธ์ิ 
570 นางเครือวัลย์  แย้มเนตร ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านท่าโพธ์ิ 
571 นางดาวรัตน์  ศรีภักดี ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
572 น.ส.จรัสศร ี เพ็ชรโกมล ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
573 นายวรุต  อนุรักษ์ ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
574 นางนิรมล  อนุรักษ์ ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
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575 น.ส.ศันสนีย์  ชลีกรชูวงศ์ ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
576 นางจิรัชยา  แดงเก้ือสกุล ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
577 นางนุชนาฏ  วิชัยดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
578 นายวิชาญ  วิชัยดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
579 นายวิชัย  ยมกลาง ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
580 น.ส.ศรีสุดา  สุขสนิท ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
581 นายวริทธิ  เพ็งมาก ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเขาพระน่ิม 
582 นางนงนภัส  ปานสมุทร ์ ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
583 น.ส.สุจิตรา  บุญช่วย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเขาพระน่ิม 
584 น.ส.ชฎาพร  สถิตเสถียร ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเขาพระน่ิม 
585 น.ส.ปาริชาติ  ไสยเกิด พนักงานราชการโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
586 นายพูนศักด์ิ  นาคคร้ืน ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
587 น.ส.อรทัย  นาคพันธ์ุ รอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
588 นางกนกรัตน์  อินทร์จันทร ์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
589 น.ส.ทิพย์ภวรรณ  เยาว์ด้วง ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
590 น.ส.อาภรณ์ศรี  ศรีตังนันท์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
591 นางณฐมน  แก้วอําดี ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
592 นางวรรณรัตน์  รัตนฉายา ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
593 นางวรนาถ  เพชรเก้ือ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
594 น.ส.ชุติมา  สปุระดิษฐ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
595 นางรัตติยา  ธีระเผ่าพันธ์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
596 น.ส.วิชชุดา  เสือแก้ว ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
597 น.ส.วิลัยลักษณ์  ดําคง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
598 นางจิราพร  ขอนแก้ว ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
599 นางนวลฉวี  ไทรบุรี ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
600 นายพงศกร  โสภา ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
601 น.ส.ปิยวรรณ  คีรีสทุธ์ิ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
602 น.ส.เพ็ญศร ี ชูแดง ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
603 ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ  โชติถิรสมพงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
604 นางณัฎฐนิภา  เสนทองแก้ว ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
605 น.ส.อัญชุล ี แพเพชรทอง ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
606 นางพัชรา  จามพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
607 นางเสาวลักษณ์  รักษานุ่น ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
608 นางอรวรรณ  พรหมสอน ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
609 น.ส.อรพรรณ  สุวรรณบุตร ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
610 นางถนอมทรัพย์  โรจนรัตน์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
611 นายศักด์ิชริน  อาจหาญ ครโูรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
612 นางศรีประพันธ์  คงเกตุ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
613 นางเสาวนิตย์  ทองกูล ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
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614 นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
615 นายพานุ  นราภัย ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
616 นางวลัดดา  คงนิล ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
617 นางพรรณี  คชสิทธ์ิ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
618 นางบุษบา  แก้วมหา ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
619 นางสุคนธ์  หนูจีนเส้ง ครูโรงเรยีนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
620 น.ส.สุภารัตน์  เพชรรอด ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
621 นางเรณู  สุทธินุ่น ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
622 นางราศรี  วิชัยดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
623 นายวีระพงษ์  รอดเมื่อ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
624 นางปัตมา  จินดากาญจน์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
625 น.ส.สุทธิดา  สุวรรณพิมาน พนักงานราชการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
626 นางรัตนา  เมฆเสน ครูโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก 
627 นายขวัญชัย  ชูช่อเกตุ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทับท้อน 
628 นางอาภา  ฉ่ํามะนา ครูโรงเรียนบ้านทับท้อน 
629 นางสมบุญ  บุญแก้ว ครูโรงเรียนบ้านทับท้อน 
630 นางชฎาพร  สพุรรณพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทับท้อน 
631 นางเกตุนภา  เรืองเดช ครูโรงเรียนบ้านทับท้อน 
632 นางวรณัน  กลับพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทับท้อน 
633 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
634 นางอาภรณ์  อ่ิมดม ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
635 น.ส.นัยนา  เครือสนิท ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
636 นางศิริพร  สุวรรณทอง ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
637 นางถาวร  ดําแก้ว ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
638 นางสุมาลี  อารี ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
639 นางปิยดา  สตันน๊อด ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
640 นางสุณี  สุรทนิ ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
641 นางละออง  เป็ดสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
642 นางสมนึก  ดุลยไพรี ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
643 นางศิริวรรณ  เริ่มฤกษ ์ ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
644 นางคนึงนิจ  แก้ววิจิตร ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
645 นางจุไรรัตน์  รอดภัย ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
646 นางปิยะนุช  โสตยิ้ม ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
647 นายอนันต์  หลีเส็น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
648 นางธนัญญา  พุทธิรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
649 น.ส.ชวนพิศ  คชริน ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
650 นางสุภาพร  ปานราม ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
651 น.ส.กาญจนา  รักษ์วงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
652 นางรัชนีย์  รอดนิตย์ ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
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653 น.ส.นุชรีย์  เชาวฤทธ์ิ ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
654 นางอุษา  อ่ึงสกุล ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
655 นางประไพ  ใจหาญ ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
656 นางจารีย์  อิสิงห์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
657 นายภาณุโรจน์  โสตยิ้ม ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
658 นางจิตรอําภรณ์  นนทฤทธ์ิ ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
659 น.ส.หยาดฝน  แสงแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
660 นายรชานนท์  เส็นหมาน พนักงานราชการโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
661 น.ส.พัชรา  ใจหาญ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
662 นายจรูญศักด์ิ  เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาแก้ว 
663 นายสุทีป  สุวรรณมณี ครูโรงเรียนวัดเขาแก้ว 
664 นายลออ  อินทร์จันทร ์ ครูโรงเรียนวัดเขาแก้ว 
665 นางอาภรทิพย์  บัลลังก์ ครูโรงเรียนวัดเขาแก้ว 
666 นางสุนันทิพย์  เรืองศรี ครูโรงเรียนวัดเขาแก้ว 
667 นางอรัญญา  คงเทพ ครูโรงเรียนวัดเขาแก้ว 
668 น.ส.ศศิเนตร  จันทร์เพชร ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเขาแก้ว 
669 นางจริยา  พรหมมณี ครูโรงเรียนวัดเขาแก้ว 
670 นางพิมพ์พรรณ  ปาลคะเชนทร์ ครูโรงเรียนวัดเขาแก้ว 
671 นางอารีย์  ชูจิตต์ ครูโรงเรียนวัดเขาแก้ว 
672 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 
673 นางปนัดดา  เรืองเกิด ครูโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ ์
674 นางรัชนี  ประสมกิจ ครูโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ ์
675 นางอรวรรณ  อินทร์ทองปน ครูโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ ์
676 นางวันเพ็ญ  ถ้ําจันทร์ ครูโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ ์
677 นางอังสนา  ทรายแก้ว ครูโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ ์
678 นางวัฒนาพร  แจ่มสุริยา ครูโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ ์
679 นางอรวรรณ  อินแพง ครูโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ ์
680 น.ส.จันทิมา  จันทร์แจ้ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 
681 น.ส.ซูไรยา  มสูามี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 
682 นางกฤตติยา  คงนุกูล ครูโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ ์
683 น.ส.จัตตาฬี  สมขันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ ์
684 นางปัทมา  มาลารัตน์ ครูโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 
685 น.ส.ปิยวรรณ  เพ็ชรเพ็ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 
686 น.ส.สาคร  สุทธิรักษ์ ครูโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 
687 นางเรวดี  แจ้งอักษร ครูโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 
688 นางดุษฎี  ขอประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 
689 นางจันทรา  จามพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 
690 น.ส.ชนิกานต์  พุทธารักษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 
691 น.ส.รัตน์เกล้า  จันทร ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 
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692 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนิกรประสาท 
693 นางมะลิวรรณ  รัตนจิตต์ ครูโรงเรียนวัดนิกรประสาท 
694 นางจันทณี  ศรีอุไร ครูโรงเรียนวัดนิกรประสาท 
695 นางสุพรรณี  สุทธิเนียม ครูโรงเรียนวัดนิกรประสาท 
696 น.ส.รัตนา  โอมี ครูโรงเรียนวัดนิกรประสาท 
697 นางพูลศิริ  คงไสยะ ครูโรงเรียนวัดนิกรประสาท 
698 นางทัศนียา  กิตติปรัชญากุล ครูโรงเรียนวัดนิกรประสาท 
699 น.ส.กรวีร์  ฉิมนวล ครูโรงเรียนวัดนิกรประสาท 
700 น.ส.จิตรา  รสเจริญ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนวัดนิกรประสาท 
701 นายพรทิพย์  เพชรเก้ือ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
702 นางจุธากร  ชูพิน ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
703 นางกัลยกร  มุขนาค ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
704 นางวิลาสินี  เทพนะ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
705 นายไกรสร  สวุรรณภักดี ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
706 นางอัญชนา  ขวัญยืน ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
707 นางเด่นนภา  แก้วสีทอง ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
708 น.ส.พรทิพา  หนูจุ้ย ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
709 นายชํานิ  เพชรรักษ ์ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
710 นางโสภนา  จันทร์เจริญ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
711 น.ส.เอมอร  แคล้วคลาด ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
712 น.ส.ศิริรัตน์  เพชรประภัสสร ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
713 น.ส.มยุร ี รัตนกาญจน์ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
714 นายณรงค์  ศรีทองกุล ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
715 นางบุบผา  จันทร์สงค ์ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
716 น.ส.พัชราภรณ์  เฉลิมพิพัฒน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
717 นางขนิษฐา  ด่านกุลชัย ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
718 นางอุษา  รอดนิตย์ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
719 น.ส.ดวงทิพย์  ใจยะส ุ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
720 น.ส.ฤทัย  มังกรรัตน์ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
721 นางบุญเรียม  แพรกสงฆ ์ ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
722 นางปาริชาต  รื่นรส ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
723 น.ส.อาภาภรณ์  คงนวล ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
724 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล 
725 นายสมภพ  ดํารงนิธิกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองเปล 
726 นางบําเพ็ญ  ปานแดง ครูโรงเรียนบ้านหนองเปล 
727 นางจุรี  วิชิตแย้ม ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพ่วง 
728 นางสุภัทตรา  รินเกลื่อน ครูโรงเรียนวัดพ่วง 
729 นายสุพัฒ  อินแพง ครูโรงเรียนวัดพ่วง 
730 นางนงลักษณ์  ปลื้มใจ ครูโรงเรียนวัดพ่วง 
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731 นางจินตนา  ฮ่งภู่ ครูโรงเรียนวัดพ่วง 
732 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 
733 นายอรัญ  หลมิทอง ครูโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 
734 นางพิกุล  เมืองน้อย ครูโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 
735 นางสุนันทา  สมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 
736 นายจีระพนธ์  รินเกลื่อน ครูโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 
737 น.ส.วิชชุณี  คงเอียง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 
738 นางอรพรรณ  ใต้ร่มบุญ ครูโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 
739 น.ส.กาญจนา  ไมอินทร ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 
740 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 
741 นางสุฎารัตน์  คลล้ํา ครูโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 
742 นางรัชณีย์  ทาบสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 
743 นางกิรณา  อ้ึงสกุล ครูโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 
744 นายวัชระ  ขวัญยืน ครูโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 
745 นายสุขสวัสด์ิ  จิตติอาภรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกงตาก 
746 น.ส.นํ้าฝน  ทองเกตุ ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
747 นางวาณิชา  พลดี ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
748 นางสุจิตรา  มงัคลาจารย์ ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
749 นายศรายุทธ  เกลี้ยงเกลา ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
750 น.ส.รุ่งนภา  สโมสร ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
751 นายสุรพันธ์  พลดี ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
752 นางปานทิพย์  เกลี้ยงเกลา ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
753 นายศักด์ิชัย  มังคลาจารย์ ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
754 น.ส.สุพรรษา  ทองพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
755 นางนิตยา  กอบวัฒนกุล ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
756 นางนิตยา  ตรีรัตน์ ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
757 นางสุพรทิพย์  สุวรรณพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
758 นางกานต์ชนก  นวลขาว ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
759 นายวิระวงค์  จันนาคิน ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
760 น.ส.นวรัตน์  รตัตะนอง ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
761 นางสุวิมล  แย้มยาสุจริต ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
762 น.ส.ณศิร ิ ย่ังยืน ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
763 นางพรพรรณ  พันธ์ุวิชาติกุล ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
764 นางกฤษณา  สาและ ครูโรงเรียนวัดกงตาก 
765 นายวิชวุฒิ  เพ็ชรรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดกงตาก 
766 น.ส.วิไลลักษณ ์ ศรีใหม ่ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดกงตาก 
767 นางมลฤดี  ศรพิชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดกงตาก 
768 นางเสาวนีย์  อินทสมบัติ พนักงานราชการโรงเรียนวัดกงตาก 
769 นายอัษฎากร  สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านควนราชา 



 24

770 นายทนงศักด์ิ  ถุงทอง ครูโรงเรียนบ้านควนราชา 
771 น.ส.พาตีเม๊าะ  กอและ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านควนราชา 
772 นายทนุพันธ์  หิรัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยด่าน 
773 นายทวีศักด์ิ  บุญคง ครูโรงเรียนบ้านห้วยด่าน 
774 นางมนิกา  บุญร่ม ครูโรงเรียนบ้านห้วยด่าน 
775 นางรัตนาภรณ์  อุดมศรีโยธิน ครูโรงเรียนบ้านห้วยด่าน 
776 น.ส.ปิยะมาศ  จันทสะโร ครูโรงเรียนบ้านห้วยด่าน 
777 นางวันวิสา  ทินบุตร ครูโรงเรียนบ้านห้วยด่าน 
778 นางพิทยา  บุญคง ครูโรงเรียนบ้านห้วยด่าน 
779 น.ส.นันทินี  อรรณพ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยด่าน 
780 น.ส.ชไมพร  บําเพ็ญ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านห้วยด่าน 
781 นายสุเชต  ศรกีวางทอง ครูโรงเรียนบ้านหัวหมากบน 
782 นางชวนพิศ  พัฒนพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวหมากบน 
783 นางผกามาศ  หนูแดง ครูโรงเรียนบ้านหัวหมากบน 
784 นางวรพร  ทนุศักด์ิ ครูโรงเรียนบ้านหัวหมากบน 
785 นางสหพร  สงนรินทร ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวหมากบน 
786 นางศริมา  เสนย้ิม ครูโรงเรียนบ้านหัวหมากบน 
787 นายธนภัค  แสงมุนี ครูโรงเรียนบ้านหัวหมากบน 
788 น.ส.จรียา  เกลี้ยงมุณ ี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหัวหมากบน 
789 น.ส.ศิโรรัตน์  ทนุศักด์ิ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านหัวหมากบน 
790 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 
791 นางมาดี  กุลมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 
792 นางพรทิพย์  ชาตะสุชาติ ครูโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 
793 นางศิริพร  พวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 
794 น.ส.ขนิษฐา  ชุมเขียว ครูโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 
795 นางสิริกร  แก่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 
796 น.ส.สุดาณี  ทับสวัสด์ิ ครูโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 
797 น.ส.จุฑามณี  เพ็งดํา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 
798 น.ส.สุรียา  วันทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 
799 น.ส.อุไรนา  บุตตะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 
800 นายสมพร  ศรสีุนทร ครูโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
801 นางสุภาภรณ์  ศรีทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
802 น.ส.สุรีพร  บุญรอด ครูโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
803 น.ส.สุดา  โสภา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
804 น.ส.สุดาทิพย์  เรืองโรจน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
805 นางนาถวิภา  ทิพย์บรรพต ครูโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
806 นางเรณู  หีตจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
807 นายมนต์ชัย  คงทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
808 นางฉวีวรรณ  ศรีกวางทอง ครูโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
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809 นางนวลทิพา  ชูช่วย ครูโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
810 น.ส.สุกัญญา  จับปลั่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
811 นายบัณฑิต  เพชรพงศ์พันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
812 นางจุฑาลักษม์  ลาภเกษร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
813 น.ส.รีซา  กาเจ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
814 น.ส.อุไรรัตน์  รักษ์จันทร ์ ครขูั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
815 นางสําอางค์  สมวงศ์ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
816 นายจตุฤทธ์ิ  ขวัญศรีสุทธ์ิ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
817 นายธงชัย  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 
818 นายสุวิชา  นุ้ยเส้ง ครูโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 
819 นายสุพรรณ  เสทิน ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 
820 น.ส.ศิวพร  ชูแสงศรี ครขูั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 
821 นายสิรวิชญ์  ทองปรีชา ผู้อํานวยการโรงเรียนไสขาม 
822 น.ส.พรรณระวินท์  สุดสวาสด์ิ ครูผู้ช่วยโรงเรียนไสขาม 
823 น.ส.ภัครดา  ปรีดาธีราทร ครูผู้ช่วยโรงเรียนไสขาม 
824 นายภาคภูมิ  นามไทย ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนไสขาม 
825 น.ส.พจนาฏ  มาศศรี ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนไสขาม 
826 นางศุภรัตน์  เทพเลื่อน ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปากคู 
827 นางทวีวรรณ  จันทนาคิน ครูโรงเรียนวัดปากคู 
828 นางศาริณี  แก้วประดับ ครูโรงเรียนวัดปากคู 
829 นางมาลี  เด็ดรักษ์ทิพย์ ครูโรงเรียนวัดปากคู 
830 นายกลยุทธ  สุทธินุ่น ครูโรงเรียนวัดปากคู 
831 นายสุทธิพงศ์  ตรีกําจร ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดปากคู 
832 นางอรจันทร์  สมทรง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดปากคู 
833 น.ส.ธิดารัตน์  เกิดสังข์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดปากคู 
834 นายสันติ  ฟุ้งเฟ่ือง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดปากคู 
835 น.ส.อรสุมา  ชิตกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดปากคู 
836 น.ส.ซารีดา  มามะ พนักงานราชการโรงเรียนวัดปากคู 
837 นางวนิดา  แก้วพิชัย ครูโรงเรียนบ้านไสตอ 
838 นางอรเพ็ญ  สทุธินุ่น ครูโรงเรียนบ้านไสตอ 
839 น.ส.ดารณี  สมพิชัย ครูโรงเรียนบ้านไสตอ 
840 นางปรีดา  ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนบ้านไสตอ 
841 นางอาภรณ์  จิตสงค์ ครูโรงเรียนบ้านไสตอ 
842 นางจิราภรณ์  ราชสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านไสตอ 
843 น.ส.นภสร  เพชร์กูล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านไสตอ 
844 นายภูวดล  จิตจารักษณ ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านไสตอ 
845 น.ส.ภิรมญา  รอดภัย ครูโรงเรียนบ้านไสตอ 
846 นางเจรวรรณ  วงศ์สวัสด์ิ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านไสตอ 
847 นายชูเกียรติ  ผาดศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านไสตอ 
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848 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกรูด 
849 นางสุจารี  แถมเงิน ครูโรงเรียนบ้านคลองกรูด 
850 นางอิชยา  รามแก้ว ครูโรงเรียนบ้านคลองกรูด 
851 นางดวงพร  ดุษฎี ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพุฒ 
852 นางชญาภา  ศรีทอง ครูโรงเรียนวัดพุฒ 
853 นางพรพิมล  หิรัญเรือง ครูโรงเรียนวัดพุฒ 
854 นางวิมล  เสถียรคุณ ครูโรงเรียนวัดพุฒ 
855 น.ส.กนกวรรณ  พวงประทุม ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพุฒ 
856 นางอรอุมา  สุขแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพุฒ 
857 นายทนงศักด์ิ  หิรัญเรือง ครูโรงเรียนวัดพุฒ 
858 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนนิมิต 
859 นางวงจันทร์  วงศ์สวัสด์ิ ครูโรงเรียนบ้านควนนิมิต 
860 นางสุนีย์  เวชกุล ครูโรงเรียนบ้านควนนิมิต 
861 นางวิไล  ใจดี ครูโรงเรียนบ้านควนนิมิต 
862 น.ส.นริศา  อินทรักษ ์ ครูโรงเรียนบ้านควนนิมิต 
863 นางเตือนใจ  บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านควนนิมิต 
864 น.ส.พรรษกร  คชชานุโรจน์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านควนนิมิต 
865 นางไพเราะ  ใจจ้อง ครูโรงเรียนบ้านวังหวาย 
866 นางฉลวย  อยู่ประสิทธ์ ครูโรงเรียนบ้านวังหวาย 
867 น.ส.กันต์ฤทัย  ถิ่นเทพา ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านวังหวาย 
 
 อําเภอดอนสัก 
868 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองคราม 
869 นางนาตยา  มะยะเฉียว ครูโรงเรียนบ้านคลองคราม 
870 น.ส.จันทร์จิรา  ชํานาญ ครูโรงเรียนบ้านคลองคราม 
871 นางวิไล  ตัดสายชล ครูโรงเรียนบ้านคลองคราม 
872 นายสุรชัย  จิตรโสภาส ครูโรงเรียนบ้านคลองคราม 
873 นางอาภรณ์  พิบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านคลองคราม 
874 นางสารภี  คงเรือง ครูโรงเรยีนบ้านคลองคราม 
875 นางศิริธร  อินพฤกษา ครูโรงเรียนบ้านคลองคราม 
876 นายวีรนันท์  เกลี้ยงขํา ครูโรงเรียนบ้านคลองคราม 
877 นางนงลักษณ์  ไชยศรีมาลย์ ครูโรงเรียนบ้านคลองคราม 
878 นายกระหรีม  ตัดสายชล ครูโรงเรียนบ้านคลองคราม 
879 นายบุญโชติ  คงเรือง ครูโรงเรียนบ้านคลองคราม 
880 น.ส.ณัฐสุภางค์  แซ่เจียม ครูโรงเรียนบ้านคลองคราม 
881 นางนันทนลิน  พรหมนิล ครูโรงเรียนบ้านคลองคราม 
882 น.ส.ปิยนุช  รตันพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองคราม 
883 น.ส.ณัฐณิชา  ขุนทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองคราม 
884 นายโสวัฒน์  เส้งประถม ครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้9 
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885 น.ส.เสาวลักษณ์  จันทร์ล่อง ครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้9 
886 นางรัตนา  เจริญธรรม ครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้9 
887 นายยูซบ  โต๊ะหีม ครูผู้ช่วยโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 
888 นายพงศ์ปกรณ์  เรืองเกิด ครูผู้ช่วยโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 
889 น.ส.ปอยฝน  สุขมาก ครูผู้ช่วยโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 
890 น.ส.สุภาพร  ขุมบัวมาศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 
891 น.ส.ณัฐสมุล  สวยงาม ครูผู้ช่วยโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 
892 น.ส.ศิริวรรณ  วงค์หงษ์ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 
893 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคค ี
894 นางจารีพร  รอดสุข ครูโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 
895 น.ส.ประครองขวัญ  หนูเอก ครูโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 
896 นางรัสวรรณ  เรืองศรี ครูโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 
897 น.ส.สิริกานต์  สุวรรณฉิม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคค ี
898 นางจันทศิลป์  ลักษณจันทร ์ ครูโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 
899 นางฉเณกกัญณา  พรหมอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 
900 น.ส.ณัฐณิชฌา  ทิพย์ชิต ครูโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 
901 น.ส.รัตนา  คลาดทุกข์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคค ี
902 น.ส.ณัฐกานต์  นาควงค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคค ี
903 น.ส.เยาวเรศ  นิสสระ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 
904 น.ส.ไพเราะ  ศรีพัฒน์ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคค ี
905 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคีรีวง 
906 น.ส.ชญาภา  อุบล ครูโรงเรียนวัดคีรีวง 
907 นางรัชนี  คงสุข ครูโรงเรียนวัดคีรีวง 
908 น.ส.เฌนิศา  อันวิชา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคีรีวง 
909 น.ส.สุภรัตน์  หาญจิต ครูโรงเรียนวัดคีรีวง 
910 นางถนอม  รามอินทร ์ ครูโรงเรียนวัดคีรีวง 
911 น.ส.ญาตา  อรุณสวัสด์ิ ครูโรงเรียนวัดคีรีวง 
912 น.ส.สุกัญญา  โต๊ะหมาน ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคีรีวง 
913 น.ส.พรทิพย์  ฐิตาสยะวงศ์ ครูโรงเรียนวัดคีรีวง 
914 นายธีรวุฒิ  ชุมทองโด ครูโรงเรียนวัดคีรีวง 
915 นายศุภชัย  เกตุแก้ว ครูโรงเรียนวัดคีรีวง 
916 น.ส.เบ็ญจมาศ  หนูไชยทอง ครูโรงเรียนวัดคีรีวง 
917 น.ส.สุภาวดี  ทองสําฤทธ์ิ ครูโรงเรียนวัดคีรีวง 
918 น.ส.สุธาสินี  สุทธินุ้ย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคีรีวง 
919 น.ส.กุลนิษฐ ์ ปานเกลี้ยง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคีรีวง 
920 น.ส.นวลศรี  รามอินทร์ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนวัดคีรีวง 
921 นางสุณี  รักเมือง  ติจันทึก ครูโรงเรียนบ้านใหม่สามคัค ี
922 ว่าที่ร.ต.หญิงสุวรรณเพ็ญ  ป่ินบาง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านใหม่สามัคค ี
923 น.ส.จิราภรณ์  พิศพรรณ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านใหม่สามัคค ี
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924 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง 
925 น.ส.ธนวรรณ  โพธ์ิขวาง ครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง 
926 นางถนอมรัตน์  เพ็งทอง ครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง 
927 น.ส.อรอนง  เพ็งสกุล ครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง 
928 นางสุภาพร  ชิณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง 
929 น.ส.ปิยะดา  หอมแพน ครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง 
930 นางเพชรรัตน์  ภู่พัสกร ครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง 
931 น.ส.หทัยภัทร  คงแป้น ครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง 
932 นางปาริฉัตร  สอาดฤทธ์ิ ครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง 
933 น.ส.ปวริศา  เจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคอกช้าง 
934 นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนเสาธง 
935 น.ส.วันทนการ  วรรณพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนเสาธง 
936 น.ส.อาริตา  ทิพย์หมัด ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนเสาธง 
937 น.ส.สุภาวรรณ  ชูมี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนเสาธง 
938 นายประสิทธ์ิ  จันทร์ทอง ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านดอนเสาธง 
939 นายธรากร  สงฤทธ์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนอก 
940 น.ส.อารีรัตน์  แก้วนวล ครูโรงเรียนวัดนอก 
941 น.ส.จารุวรรณ  จํานงค์รัตน์ ครูโรงเรียนวัดนอก 
942 น.ส.จิตรา  เผือกสวัสด์ิ ครูโรงเรียนวัดนอก 
943 นางสุดา  นวลน้อย ครูโรงเรียนวัดนอก 
944 นางเบญจรัตน์  วิชัยดิษฐ ครูโรงเรียนวัดนอก 
945 น.ส.สุพิศ  จันทิบดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนอก 
946 นายสุพจน์  พรหมจินดา ครูโรงเรียนวัดนอก 
947 นางจันทร์เพ็ญ  มีสิทธ์ิ ครูโรงเรียนวัดนอก 
948 น.ส.อังคณา  ศรีชนา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนอก 
949 นางอนงค์นาฎ  ทองยวน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 
950 น.ส.ญาณิกา  เหล่าโกทา ครูโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 
951 นายปิยวัฒน์  วิชัยดิษฐ ครูโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 
952 นางภาวนา  สินกัน ครูโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 
953 น.ส.ลัดดาวัลย์  เอียดเงิน ครูโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 
954 น.ส.เมร์ธญา  หนูมาก ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 
955 น.ส.ศิริรัตน์  เพชรพรหม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 
956 น.ส.จริยาวดี  โอโลรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 
957 น.ส.สุณีรัตน์  สังข์สิงห์ ครูโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 
958 น.ส.มัลลิกา  สุขเกิด พนักงานราชการโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 
959 นายสําราญ  ศรีอภัย ครูโรงเรียนวัดชลคราม 
960 น.ส.จารุณี  แซ่ภู่ ครูโรงเรียนวัดชลคราม 
961 นางปรีดา  แก้วมณี ครูโรงเรียนวัดชลคราม 
962 นางสุจารีย์  กระมล ครูโรงเรียนวัดชลคราม 
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963 น.ส.วิไลวรรณ  วิริยะกิจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดชลคราม 
964 น.ส.ปิตินันท์  ทองนอก ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดชลคราม 
965 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 
966 น.ส.พรพิมล  แก้วรุ่ง ครูโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 
967 นางฤทัยรัตน์  แก้วจํารัส ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 
968 นายคํารณ  ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
969 นางพิลดา  รัตนะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
970 น.ส.ฉวีวรรณ  ทองจีน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
971 นายเอกรัตน์  เซี่ยงฉิน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
972 นางกนกรัตน์  ช่วงชุณห์ส่อง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
973 นางสุรีย์  ปานสังข์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
974 นางพัชรี  สมผล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
975 นายสุรินทร ์ พฤกษวานิช ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
976 น.ส.นริษา  วิชัยดิษฐ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
977 นางอังศิกุล  ใจเย็น ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
978 น.ส.อรีญา  ไชยเพส ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
979 น.ส.เรวดี  ทับเกลี้ยง ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
980 นายสุธน  รัตนกูล ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
981 นายสรายุธ  รักภู่ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
982 น.ส.ณัฐพร  เพ็ชรสวัสด์ิ พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
983 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 
984 นางจุรีรัตน์  เพชรทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 
985 นางสุภาพร  มีสิทธ์ิ ครูโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 
986 น.ส.จารีภรณ์  วิชัยดิษฐ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 
987 นางประภาพร  ทองคง ครูโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 
988 นายเกรียงศักด์ิ  เพชรทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 
989 นายพรศักด์ิ  ทองเผือก ครูโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 
990 น.ส.หทัยชนก  เพ็งหนู ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 
991 น.ส.รัตนา  เย่ียมทรง ครูโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 
992 นางสิริกาญจน์  โบกขระณีย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 
993 นางปรีดา  เต็มพร้อม ครูโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 
994 น.ส.อารี  มลไชย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 
995 น.ส.รัชดาภรณ์  วิชัยนราพงศ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 
996 นายพูลสวัสด์ิ  ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
997 นางธิดารัตน์  แก้วชะฎา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
998 น.ส.อัสนี  มีเผอืก ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
999 นางชะอ้อน  พฤกษวานิช ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
1000 นายปราโมทย์  สุทธินุ่น ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
1001 นางอัมภา  ทองเผือก ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
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1002 นางอุษา  พริกนุ่น ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
1003 นายชัชชัย  ไชยโย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
1004 นางอรทัย  แทเ้ที่ยง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
1005 นางทิพย์วรรณ  นิยะกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
1006 นางอริยา  รักภู่ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
1007 น.ส.ธิดารัตน์  รัฐวิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
1008 นางสุลีพร  ลาดศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
1009 นางวิชชุตา  บุญดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
1010 น.ส.อันตา  เวลาดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
1011 นายเอกอุดม  จ้ายอ้ัน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
1012 นางสุมาลี  รัตนศศิกานต์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
1013 นางหทัยภัทร  โถวรุ่งเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
1014 นางเพ็ญภาวรรณ  ทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
1015 นางศารีนา  จําปากลาย ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
1016 น.ส.พรรทิวา  ธรฤทธ์ิ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
1017 นายภานุพันธ์ุ  คชินเผือก ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
1018 น.ส.กชพรรณ  จันทฤทธ์ิ ครผูู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
1019 น.ส.สุรินทร์ธร  วัฎฎกะโปดก ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
1020 น.ส.ขวัญหทัย  ไชยทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
1021 น.ส.อุบลวรรณ  หลินมา ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
1022 น.ส.มณฑา  นาคพันธ์ุ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
1023 น.ส.สายพิณ  ช่างสน่ัน ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
1024 น.ส.สิริรัตน์  จ่าวัง พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
1025 นายอนันต์  ปานสังข์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 
1026 นายอนันต์  ลาดศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 
1027 น.ส.ดารนี  ช่วยสองเมือง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 
1028 น.ส.นรินาถ  ศรีพัฒน์ ครูโรงเรยีนบ้านปากดอนสัก 
1029 นางศุภวรรณ  ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 
1030 นางเอ้ือมเดือน  คงสุด ครูโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 
1031 น.ส.วิชาฎา  เจริญเปลี่ยน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 
1032 น.ส.สิริรัตน์  แซ่เล่า ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 
1033 นายฉัตรชัย  ชูศิริ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 
1034 นางถนอมศรี  เดชศรี ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสยีด 
1035 นางประดิษฐา  นุ้ยรัตน์ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านห้วยเสียด 
1036 น.ส.รัตนวรรณ  นันทเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสิงขร 
1037 นางสุมลรัตน์  จันทร์เภา ครูโรงเรียนวัดสิงขร 
1038 นางสุธินี  แทนโชติ ครูโรงเรียนวัดสิงขร 
1039 นางกัลยา  ศรชูี ครูโรงเรียนวัดสิงขร 
1040 น.ส.สุภาวดี  พัฒกรด ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสิงขร 
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1041 นางฉะอ้อน  วุฒิพงศ์ ครูโรงเรียนวัดสิงขร 
1042 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนํ้าฉา 
1043 นางจารีย์  สุขอ่อน ครูโรงเรียนบ้านนํ้าฉา 
1044 น.ส.บุญธณัฏฐา  โชติสิงห์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนํ้าฉา 
1045 นายวรพจน์  บัวจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านนํ้าฉา 
1046 น.ส.สุนิษา  ชาญเช่ียว ครูโรงเรียนบ้านนํ้าฉา 
1047 นางจรยิา  นุชพานิช ครูโรงเรียนบ้านนํ้าฉา 
1048 น.ส.เสาวภา  สมจิตร ครูโรงเรียนบ้านนํ้าฉา 
1049 นายมาโนช  นวลน้อย ครูโรงเรียนบ้านนํ้าฉา 
1050 นางสุภาพร  หลงกูนัน ครูโรงเรียนบ้านนํ้าฉา 
1051 น.ส.อัจฉรา  เปรมปรีดา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนํ้าฉา 
1052 นายสิทธิชัย  แสงนิล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนํ้าฉา 
1053 น.ส.จรรยา  เจ๊ะเหยง ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย 
1054 นางนิตยา  สาระคง ครูโรงเรียนเกาะพลวย 
1055 น.ส.ลักขณา  เพชรแป้น ครูผู้ช่วยโรงเรียนเกาะพลวย 
1056 นายศรายุ  คงประดิษฐ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนเกาะพลวย 
1057 น.ส.พันทิพา  ทิพยฤกษ ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนเกาะพลวย 
1058 น.ส.อธิตา  สุขสาล ี ครูโรงเรียนเกาะพลวย 
1059 นายศักด์ิชัย  ยอดแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนเกาะพลวย 
1060 น.ส.สุกัญญา  ทองนาค ครูโรงเรียนเกาะพลวย 
1061 น.ส.สยมพร  วงศ์เสน ครูผู้ช่วยโรงเรียนเกาะพลวย 
 
 อําเภอเกาะสมุย 
1062 นายวิสาร  บุญลี ่ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป 
1063 น.ส.จริญญา  ป่ินพงค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนธูป 
1064 นางสุดาวรรณ  ศรีสันต์ ครูโรงเรียนบ้านดอนธูป 
1065 นายมลตรา  ศรแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนธูป 
1066 น.ส.วิมลมาศ  บัวทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนธูป 
1067 น.ส.นลิษา  ศรมีั่นคง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนธูป 
1068 น.ส.ภาณี  คงประสม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนธูป 
1069 น.ส.กุลฤดี  จันทร์โชติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนธูป 
1070 นายวีรยุทธ  แก้วเกลี้ยง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนธูป 
1071 น.ส.ยุพิน  อินเรือง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนธูป 
1072 นายบัญญัติ  พูลผล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1073 นางสุดาวัลย์  พูลผล ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1074 นางวนิชชา  นพกูลวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1075 น.ส.กรรภิรมย์  ลิ่มสถาพร ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1076 น.ส.หทัยรัตน์  ชินบุรารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1077 นายจรญั  มะลิเผือก ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
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1078 นางอัจฉรากร  เพชรทอง ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1079 นางศิรา  คงคล้าย ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1080 นางจริยา  บัวแย้ม ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1081 น.ส.ชนิดา  คงไข่ศรี ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1082 นางวลีรัตน์  สายแก้ว ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1083 นางอุไรวรรณ  พันธ์ุแก้ว ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1084 นายภูวเรศ  มีศรี ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1085 นางวลีรักษ์  รุจิระธีพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1086 น.ส.ณิชนันทน์  ยังอุ่น ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1087 นางณิชนันทน์  ภู่เซ่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1088 นายเอกลักษณ์  ขวยเจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1089 น.ส.กิตยนันท์  อุ่นเสียม ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1090 นางอัมราภรณ์  เดือนจํารูญ ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1091 นางวาสนา  สุขเจริญ ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1092 นายธเนศ  สมาพงษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1093 นายเป็นต้น  จินะกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1094 น.ส.ภาวิณี  สระแดง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1095 นายวรเทพ  กามูนี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1096 นายกิตติศักด์ิ  ศรีฟ้า พนักงานราชการโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
1097 น.ส.วรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแจ้ง 
1098 น.ส.เนาวมา  อินทร์แก้ว ครูโรงเรียนวัดแจ้ง 
1099 นางสุริวัสสา  ภักดีไทย ครูโรงเรียนวัดแจ้ง 
1100 น.ส.พัชรี  รินรส ครูโรงเรียนวัดแจ้ง 
1101 นางฐิติภรณ์  สุทธ์ิรัตน์ ครูโรงเรียนวัดแจ้ง 
1102 นางรุ่งกานต์  ทองปาน ครูโรงเรียนวัดแจ้ง 
1103 นางยุภา  เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนวัดแจ้ง 
1104 น.ส.อังษณา  พานิช ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดแจ้ง 
1105 นางจุฑารัตน์  เรืองไชย ครูโรงเรียนวัดแจ้ง 
1106 นางนภัสสร  มาสุข ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดแจ้ง 
1107 นางจิราพรรณ  พุ่มช่วย ครูโรงเรียนวัดแจ้ง 
1108 นายนพดล  โชคคณาพิทักษ ์ ครูโรงเรียนวัดแจ้ง 
1109 นายสาทิศ  เรืองศรี ครูโรงเรียนวัดแจ้ง 
1110 น.ส.มุทิตา  สูตบุตร ครูโรงเรียนวัดแจ้ง 
1111 น.ส.ธนกร  ไสยพร ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดแจ้ง 
1112 นายรัตนพล  ล่องโลก ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดแจ้ง 
1113 น.ส.ธัญทิพย์  นุ่นแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดแจ้ง 
1114 นางชนิดา  อินทร์สังข ์ ครูโรงเรียนวัดแจ้ง 
1115 ว่าที่ร.ต.หญิงรุ่งดาว  ยมโชติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดแจ้ง 
1116 น.ส.มาลัยลักษณ์  รัจรัล ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดแจ้ง 
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1117 นางอุทัยวรรณ  นาลาด ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 
1118 น.ส.อมรรัตน์  วัชรสินธ์ุ ครูโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 
1119 นางจารุวรรณ  จันทร์เพชร ครูโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 
1120 นายอนุสรณ์  จันทร์เพชร ครูโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 
1121 นายทวี  ลัภกิตโร ครูโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 
1122 นายประสิทธ์ิ  สมานประชา ครูโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 
1123 น.ส.วริษฐา  คลอดเพ็ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 
1124 นายนพดล  คชบก ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 
1125 นายพุทธพันธ์ุ  พรหมรักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 
1126 นายดํารงพล  อินทจันทร ์ ครูโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 
1127 น.ส.โสภิตา  ปลอดภัย ครูโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 
1128 น.ส.ดาราพร  รัตนโสภา ครูโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 
1129 น.ส.อภิชญา  จันทร์หล ี ครูโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 
1130 น.ส.สุดใจ  วิชัยดิษฐ พนักงานราชการโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 
1131 นางพิไลวรรณ  ไชยราช ครูโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 
1132 นางจิรวดี  ศรีใหม่ ครูโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 
1133 นางสุมณฑา  บูรณากูล ครูโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 
1134 นายเตชสิทธ์ิ  ศรีสุเมธารัสมิ ์ ครูโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 
1135 นายไชยภพ  ห้งเขียบ ครูโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 
1136 น.ส.ดาราภรณ์  พรหมชาติ ครูโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 
1137 น.ส.พัชราภา  ไชยรักษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 
1138 น.ส.นิลดา  ชูพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 
1139 น.ส.ภัควลัญชญ ์ บุญแสน ครูโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 
1140 น.ส.วรรณพร  ถาวรกัลป์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 
1141 น.ส.กนกรัชต์  หิตโกเมท ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 
1142 น.ส.ทิตติยา  เฟ่ืองเกษม ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 
1143 น.ส.เกศรินทร ์ สนทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 
1144 น.ส.วันวิสา  ด้วงฉุ้ย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 
1145 น.ส.อริสา  เมฆาสวัสด์ิ พนักงานราชการโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 
1146 นายจักรพงศ์  อินทร์เจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติวราราม 
1147 นายสุรเดช  พูลต้ิม ครูโรงเรียนวัดสันติวราราม 
1148 นางฉวีวรรณ  จันทร์ขาว ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสันติวราราม 
1149 น.ส.อาจรีย์  มีเดช ครูโรงเรียนวัดสันติวราราม 
1150 นายคําพูน  วันนา ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประเดิม 
1151 นางชุตินันท์  สกัญญา ครูโรงเรียนวัดประเดิม 
1152 นางรจณีย์  ศรีทอง ครูโรงเรียนวัดประเดิม 
1153 นางสวาท  มีเพียร ครูโรงเรียนวัดประเดิม 
1154 น.ส.จารุดา  ใจซื่อ ครูโรงเรียนวัดประเดิม 
1155 นางสุวรรณรัตน์  พิณนุราช ครูโรงเรียนวัดประเดิม 



 34

1156 น.ส.ดวงฤดี  ยืนนาน ครูโรงเรียนวัดประเดิม 
1157 นายสามารถ  จุนเด็น ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดประเดิม 
1158 น.ส.นฤมล  รัตนบุรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดประเดิม 
1159 นางขวัญใจ  ทพิย์เสภา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดประเดิม 
1160 น.ส.ขนิษฐา  มีดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดประเดิม 
1161 น.ส.อุบลวรรณ  แหวนหล่อ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนวัดประเดิม 
1162 นายวิสิทธิศักด์ิ  รักเดชะ ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนวัดประเดิม 
1163 นายเอกนรินทร์  บุญยะโพธ์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคุณาราม 
1164 นางอารี  จันทร์ทอง ครูโรงเรียนวัดคุณาราม 
1165 นางจันทร์เพ็ญ  วงษ์ศิริ ครูโรงเรียนวัดคุณาราม 
1166 นางนัทธี  ศรีคง ครูโรงเรียนวัดคุณาราม 
1167 น.ส.อารยา  พัตรแบน ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคุณาราม 
1168 น.ส.วัชดาภรณ์  ทิวคง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคุณาราม 
1169 นายณัฐพล  เมฆหมอก ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคุณาราม 
1170 ว่าที่ร.ต.หญิงนฤมล  จังโหลนราช ครูโรงเรียนวัดคุณาราม 
1171 นายธีร์ธวัช  ชูประจง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคุณาราม 
1172 น.ส.จรรยาภรณ์  สุประพันธ์ ครูโรงเรียนวัดคุณาราม 
1173 นายเทพบรรจง  พูลสวัสด์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกลาง 
1174 นางชมพู  สนิทนอก ครูโรงเรียนวัดกลาง 
1175 นางจาริณี  ขนอม ครูโรงเรียนวัดกลาง 
1176 นายกานต์  ศรีแสง ครูโรงเรียนวัดกลาง 
1177 นางมลิวัลย์  บุญลี ่ ครูโรงเรียนวัดกลาง 
1178 นางธนิตา  บุญสิน ครูโรงเรียนวัดกลาง 
1179 น.ส.พรพิมล  สุวรรณวงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดกลาง 
1180 น.ส.อัซบียะ  มามะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดกลาง 
1181 นางสมใจ  ธรรมสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดกลาง 
1182 นางรัชนี  เจริญผล ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดกลาง 
1183 นายมูฮัมมัด  มะสาแม ครูโรงเรียนวัดกลาง 
1184 น.ส.ยาวารีเยาะ  หะยีดาราแม ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดกลาง 
1185 น.ส.เอมอร  รักถนอม ครูโรงเรียนวัดกลาง 
1186 น.ส.นาซีลา  โละมะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดกลาง 
1187 น.ส.กิติยา  เก้าเอ้ียน ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม 
1188 น.ส.เพียงใจ  อภินนพงษ์ ครูโรงเรียนวัดบุณฑริการาม 
1189 น.ส.พรสุดา  เกษเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดบุณฑริการาม 
1190 น.ส.ทิพย์สุดา  บินยา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบุณฑริการาม 
1191 น.ส.สุวนันท์  แมนเมือง ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนวัดบุณฑริการาม 
1192 น.ส.เบญจวรรณ  บุญสิน ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
1193 นางอาภรณ์  เฉิดฉิ้ม ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
1194 น.ส.สาลีนะห์  ศรีทวี ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
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1195 น.ส.มันทนา  โตะแบ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์
1196 นางพวงทิพย์  ยศกิจ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
1197 นางจงกล  วรลักษณ์ภักดี ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
1198 นางพิมประภา  หมื่นรัญญ ์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
1199 น.ส.วราภรณ์  สุขเฉวง ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
1200 น.ส.พัชรินทร์  เนตรไสว ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
1201 นางสุพรรณี  มีเดช ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
1202 นางจงจิตร์  เรืองศรี ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
1203 น.ส.พิริยาพร  สายช่วย ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
1204 นางลิณา  ลีฬหคุณากร ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
1205 น.ส.เจนจิรา  ไชยคงทอง ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
1206 น.ส.ลัดดาวรรณ  ปรีชาโรจน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์
1207 นายฐากร  ปรีชาชาญ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
1208 น.ส.สุธาทิพย์  คงกระพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์
1209 น.ส.ต้องตา  ขวัญเมือง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์
1210 น.ส.นันทิกา  เบ็ญหมาน ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
1211 น.ส.อ้อมน้อย  ทองด้วง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์
1212 น.ส.ปัทมาพร  บุญกรด ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์
1213 นางวันดี  แทนโชติ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
1214 นางพัชรพรรณ  ถนนแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์
1215 น.ส.นฤมล  ทองนุ่น ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์
1216 น.ส.สิรินันท ์ จันทร์โสม ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
1217 นายนราฤทธ์ิ  ทองอุกฤษฎ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์
1218 น.ส.วานิตา  ภารพบ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์
1219 น.ส.วรรณา  แก้วชล ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์
1220 น.ส.วาธิณีย์  นกแก้ว ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
1221 นายณัฐพงษ์  ทวยเจริญ พนักงานราชการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
1222 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1223 น.ส.สินาภรณ์  วรรณ์ศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1224 ว่าที่ ร.ต.สุรทณิ  ศิลป์พรหมมาศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1225 นางนงลักษณ์  พาจันดี ครูโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1226 นายตะวัน  คงทวัน ครูโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1227 นางอาภาวรรณ  วรรณศิลป์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1228 นายสําราญ  อินทร์ยอด ครูโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1229 นางบุบผา  บุญรักชาติ ครูโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1230 นายเสกสรรค์  ญานรักษ ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1231 น.ส.กาญจนา  เกิดศิริ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1232 น.ส.กันยารัตน์  คงดํา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1233 นายธนาวุฒิ  จันทร์สน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหาดงาม 
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1234 น.ส.ฮาวาลิน  เระนุ้ย ครูโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1235 น.ส.รัตนาพร  ยะสุข ครูโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1236 นายวัยวุฒิ  พันธ์เจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1237 นายเอกลักษณ์  ทองแช่ม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1238 น.ส.จิรัชญา  อาศัยนา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1239 น.ส.จุรีพร  โอทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1240 นางกาญจนา  เชาวเลิศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1241 นางทิวาพร  ขุนเสถียร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1242 น.ส.เยาวลักษณ์  บุญลาภ ครูโรงเรียนบ้านหาดงาม 
1243 นายธาดา  อักษรช่ืน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1244 นางปิติพร  วงศ์รัตนโชติกุล ครูโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1245 น.ส.ศิราณี  ศศิกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1246 นายวุฒิศักด์ิ  เปรมประชา ครูโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1247 นางอนงค์  ทวีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1248 นางเสาวนีย์  เมธวลี ครูโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1249 น.ส.นงนุช  ย้ิมห้ิน ครูโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1250 น.ส.ศศิกานต์  บุตรการ ครูโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1251 น.ส.ชฎาภรณ์  ขวัญแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1252 น.ส.สุธาสิณี  บัวขวัญ ครูโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1253 น.ส.วัชรีพร  สมพงษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1254 น.ส.จินดาภรณ์  ศรีสัมพุทธ ครูโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1255 ว่าที่ร.ต.หญิงเครือวัลย์  มากเต ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1256 ว่าที่ร.ต.หญิงพัทธนันท์  ไชยชิน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1257 น.ส.กาญจนา  ศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1258 น.ส.นุชนาถ  ปลอดใจดี ครูโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1259 น.ส.วิมลสิร ิ จันทร์ยงค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1260 นางมัณฑนา  แก้วมณ ี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1261 น.ส.ธนาลักษมี  เกตุเอียด ครูโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1262 นางสุไวยา  หนูหนุด ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1263 น.ส.กิตติยา  เกิดสมนึก ครูโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1264 น.ส.วราพร  พลพิชัย ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
1265 นางมนพัทธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย 
1266 นางสุภักตรา  ศิริยงค์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมหอย 
1267 นางจิรภา  สมพลเดช ครูโรงเรียนบ้านแหลมหอย 
1268 นายศุภสิทธ์ิ  ใยฤทธ์ิ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแหลมหอย 
1269 น.ส.ธัญชนก  ชัยนนถี ครูโรงเรียนบ้านแหลมหอย 
1270 น.ส.พิมพ์ชนก  นกเพชร ครูโรงเรียนบ้านแหลมหอย 
1271 น.ส.จุติพร  ชูพัฒนพงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแหลมหอย 
1272 นายวิทยา  ศรอิีนทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแหลมหอย 



 37

1273 นางกนกวรรณ  ปาลคะเชนทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแหลมหอย 
1274 นายวรัญญ ู เมอืงแดง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแหลมหอย 
1275 นางวณิชชา  เด่ียววาณิชย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1276 น.ส.ธิติยา  เกาะสมัน ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1277 นายบรรพต  ชาดง ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1278 น.ส.วรากร  ถิรธนานุรักษ์ ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1279 นายประสิทธ์ิ  วาณิชย์เจรญิ ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1280 น.ส.ภาวิณี  ใจแท ้ ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1281 น.ส.จันทร์ศิร ิ วงศ์สุวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1282 น.ส.จารุวรรณ  แก้วพฤกษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1283 น.ส.กัลยา  กกแก้ว ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1284 นางจิราพรรณ  ดีฮกเคี่ยน ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1285 นางกัณย์ลภัส  ต้ังศรีทองกุล ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1286 นายสมบุญ  พรหมคีร ี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1287 นางวราภรณ์  บุญมาก ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1288 น.ส.พิทยา  ทองมาก ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1289 นางอัญชนา  นาคเพชรพูล ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1290 นางนิลรัตน์  สนิทไทย ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1291 น.ส.เจ๊ะหม๊ะ  เจ๊ะมะแซ ครโูรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1292 น.ส.ดวงทิพย์  อนุรักษ์ ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1293 น.ส.วศิณีย์  รุ่งรังษี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1294 นายพงศธร  พรหมพิชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1295 น.ส.พรทิพย์  รักนุ้ย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1296 น.ส.อาภาภรณ์  พรมกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1297 นางเตือนใจ  สังข์กูล ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1298 น.ส.ณิชกานต์  วัฒนวิถี ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1299 น.ส.อารีวรรณ  สันสาหัด ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1300 น.ส.ปภานัน  เต็มรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1301 นายณัฐฐิพันธ์ุ  พรหมประสิทธ์ิ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1302 น.ส.ปาริตา  รักดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1303 น.ส.พรทิพย์  เผ่าจินดา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1304 นายไรน่าน  ชายเต๊ะ ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1305 นายโกวิท  กุกแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
1306 นายจิรกิตต์  การประกอบ ครูโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
1307 น.ส.ธิดารัตน์  มาตย์สถิตย์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
1308 น.ส.ษมาภรณ์  ทองพัฒน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
1309 นางรุ่งนภา  พิริยะสถิตย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
1310 น.ส.เนตรนภา  เอกเพชร ครูโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
1311 น.ส.กุลธรา  แก้วพิทักษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
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1312 น.ส.ณัฐนิชา  นุมาศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
1313 น.ส.วาสนา  ไทยเอียด ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
1314 น.ส.ทิพย์สุดา  พลายทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
1315 นางวิไลพร  นาคศรี ครูโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
1316 นางถนอมขวัญ  โชคคณาพิทักษ ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
1317 น.ส.ยุวดี  ภาคอารีย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
1318 น.ส.ณ ภัทร  อักษรพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
1319 น.ส.สราพร  ทัตติยพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
1320 นายเอกพงษ์  คงเซ็น ครูโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
1321 น.ส.พรรณจินตภา  ดํามาก ครูโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
1322 น.ส.อรปรียา  วิหะกะรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
1323 นายชวลิต  ด้วงเหมือน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
1324 น.ส.เจนจิรา  ริยาพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
1325 น.ส.อัจฉรา  สมหวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
1326 นายจิรศักด์ิ  ทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
1327 น.ส.ดวงเดือน  โกยดุลย์ ครูโรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
1328 นายอภิชาติ  นวลฤกษ ์ ครูโรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
1329 นางกิตติยา  ทองหยัด ครูโรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
1330 น.ส.พิสุทธิณี  เชาว์เลิศ ครูโรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
1331 น.ส.จุรีพร  วงสุวรรณ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
1332 น.ส.ฤทัยรัตน์  สวัสดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
1333 น.ส.มนัสนันท ์ นฤมลจิรวุฒิชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
 
 อําเภอเกาะพะงัน 
1334 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 
1335 น.ส.อัสมา  เพ็งปรางค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 
1336 นางเจษฎา  ศรีแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 
1337 น.ส.ฐิติกาญจน์  จุลบุษรา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 
1338 นายยุทธกิจ  เป่ียมเนตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 
1339 น.ส.อัจฉราภรณ์  จิตร์มุ่ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 
1340 น.ส.มูรอนี  เจะโยะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 
1341 น.ส.เสาวนี  พรมแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 
1342 น.ส.เยาวพา  กาญจนกําเนิด ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 
1343 นายดนัย  เก้ือลาย ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 
1344 นายสิทธิพล  ลีแสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 
1345 นางนงค์นพพร  ฟิลิป ครูโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 
1346 น.ส.สีตีฝาตีม๊ะ  อาดํา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 
1347 นายชุมพร  อับดลร่าหีม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 
1348 น.ส.อมรรัตน์  ไชยวิจารณ์ ครูโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 
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1349 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดริ้น 
1350 นายวรรณกร  วณิชชาภิวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหาดริ้น 
1351 น.ส.กาญจนา  กาญจนรักษ ์ ครูโรงเรียนบ้านหาดริ้น 
1352 นางกาญจนา  ชูแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหาดริ้น 
1353 น.ส.จารุวรรณ  ผิวล้วน ครูโรงเรียนบ้านหาดริ้น 
1354 นางอมราวดี  จันทนานนท์ เลย์ตัน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหาดริ้น 
1355 นางจิราวดี  คงเกษตร ครูโรงเรียนบ้านหาดริ้น 
1356 นายวิโรจน์  ทองถึง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
1357 นายฉัตร  ซ่อนกลิ่น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
1358 น.ส.ณัฐธยาน์  อัศวโสวรรณ ครูโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
1359 น.ส.สุกัญญา  ขุนเจริญ ครูโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
1360 นายทรงยศ  เพชรทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
1361 นางแสงจันทร์  บุณยเลขา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
1362 น.ส.กาญจนา  แซห่ยับ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
1363 น.ส.ธิดารัตน์  มุ่งเมือง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
1364 นางปุณยาวีร์  สีวะสุทธ์ิ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
1365 น.ส.ทัศนีย์  ทองจํารูญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
1366 น.ส.ปุณณดา  ไชยสิทธ์ิ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
1367 น.ส.ศิริพร  รัตนวรรณ ครูโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
1368 น.ส.ศิริพร  บุญรักษ ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
1369 น.ส.สุภาพร  แสงไพฑูรย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
1370 น.ส.นิตยา  ยังมณ ี ครูโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
1371 น.ส.เฉลิมขวัญ  กุศลสุข ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
1372 น.ส.ณิชมน  บุญรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
1373 น.ส.ณทรรศน์  ถิ่นนา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
1374 นายสุวัช  เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 
1375 น.ส.สุมาล ี ทองเผือก ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 
1376 น.ส.จิราพร  เพชรคหูา ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 
1377 นางเสาวภา  ตันเกียรติพงัน ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 
1378 นายกิติศักด์ิ  หมอกแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 
1379 นายยุทธศักด์ิ  เพ็ชรสุดศรี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 
1380 น.ส.มนฤดี  ศักด์ิศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 
1381 น.ส.จิรนาถ  อานนทกูล ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 
1382 นายวีระยุทธ  แก้วชะนา ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 
1383 น.ส.อมรรัตน์  รําเพย ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 
1384 นายธีระศักด์ิ  จดจํา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 
1385 นางสมพร  วรเวทย์ชลิต ครูโรงเรียนบ้านมะเด่ือหวาน 
1386 น.ส.อิสราภรณ์  อยู่เสน ครูโรงเรียนบ้านมะเด่ือหวาน 
1387 น.ส.จงพิสุทธ์ิ  บุษบรรณ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านมะเด่ือหวาน 
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1388 น.ส.คณิศร์ณิชา  สมทรง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านมะเด่ือหวาน 
1389 นายมาหามะ  เจ๊ะแม ครูโรงเรียนบ้านมะเด่ือหวาน 
1390 น.ส.นาฎอนงค์  บานพับ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านมะเด่ือหวาน 
1391 น.ส.อามีเน๊าะ  เต๊ะโกะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านมะเด่ือหวาน 
1392 น.ส.ธิดารัตน์  คําแหง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านมะเด่ือหวาน 
1393 น.ส.นิภาพร  บินสัน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
1394 นางเบ็ญจวรรณ  มุนเนียม ครูโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
1395 นางกมลชนก  สายแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
1396 น.ส.ก่ิงกาญจน์  เสาวลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
1397 น.ส.อุบล  หนูฤกษ์ ครูโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
1398 นางพุทธชาด  ทองหวาน ครูโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
1399 น.ส.จิรวรรณ  ไวทูรเกียรติ ครูโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
1400 น.ส.ซูไบดะห์  มะดือเร๊ะ ครูโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
1401 น.ส.กนกวรรณ  ขุนรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
1402 น.ส.มณฑิรา  วังบัวทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
1403 น.ส.จันทิมา  ชัยชนะโชค ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
1404 น.ส.พัชราภรณ์  ชัยเมือง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
1405 น.ส.กชพร  อินทร์ย้ิม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
1406 น.ส.พันทิพา  ใจเพียร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
1407 น.ส.ดลพร  ทองเหลือ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
1408 น.ส.พัทธนันท์  สังข์ฉิม ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
1409 นางกรรณิกา  โอชม ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมัยคงคา 
1410 น.ส.ประวิง  ดอนนกลาย ครูโรงเรยีนวัดสมัยคงคา 
1411 นางสุปัญญา  ภู่แดง ครูโรงเรียนวัดสมัยคงคา 
1412 นางฉวีวรรณ  ช่วงโชติ ครูโรงเรียนวัดสมัยคงคา 
1413 น.ส.ว.อัจฉรา  พัวพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสมัยคงคา 
1414 นายนพพล  พิริยสถิต ครูโรงเรียนวัดสมัยคงคา 
1415 น.ส.วรรณวนัช  ราชรักษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสมัยคงคา 
1416 น.ส.ชบาไพร  รักสถาน ครูโรงเรียนวัดสมัยคงคา 
1417 น.ส.พรทิพย์  ย่องอ้ัน ครูโรงเรียนวัดสมัยคงคา 
1418 นายเอกชัย  ปานชนะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรีธนู 
1419 น.ส.ตูแวมายือนิง  เสะอุเซ็ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศรีธนู 
1420 นางสุดารัตน์  บุญรอด ครูโรงเรียนบ้านศรีธนู 
1421 น.ส.ศุภรัตน์  ช่อไม้ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศรีธนู 
1422 น.ส.วันดี  คําทอง ครูโรงเรียนบ้านศรีธนู 
1423 น.ส.เยาวรัตน์  ศรีสุขใส ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศรีธนู 
1424 น.ส.ธนิดา  ทวีตา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศรีธนู 
1425 นายทรงธรรม  รอบคอบ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศรีธนู 
1426 น.ส.ทิพย์รัตน์  อัจกลับ ครูโรงเรียนบ้านศรีธนู 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายชาญชัย  ช่ืนพระแสง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
2 นางสายตา  แก้วศรีมนต์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
3 นางอรุณศรี  จงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
4 นายไพศาล  เพ็งกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
5 นายสุรชัย  ช่วยเกิด ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
6 นางสาวณฐกร  รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
7 นางสาวนลิน  เล็กมาก ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
8 นางสาวนิภาพร  ทิพย์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
9 นางณธาอร  ทองปรีชา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
10 นางสาวจิราวรรณ  ศรีวิเวก ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
11 นางอรัญญา  มูสีสุทธ์ิ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
12 นางดวงมณี  ฉิมพล ี นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
13 นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ 
14 นางเรณู  นาคพังกาญจน์ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
15 นางสิรภัทร  เซี่ยงฉิน นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 
16 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
17 นางนันทรัตน์  แกมทอง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ 
18 นางกัลยา  แป๊ะป๋อง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
19 นายภิญโญ  ไม้ทองงาม นิติกรชํานาญการพิเศษ 
20 นางสาวกรรณิกา  ประสงค์จินดา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
21 นางสาวณัฐพร  บุญจุ่น นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
22 นายพิชัย  ภัทธิยธนี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
23 นางพุทธชาติ  สมบูรณ ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
24 นางมาลี  พันเส้ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
25 นางระวิวรรณ  ลิ้มสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
26 นายสมชาย  คชไพร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
27 นางสิงหนาท  คงทรัพย์ นิติกรชํานาญการ   
28 นางสาวอุษา  จรูญผล เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
29 นายยุทธนา  บุณยะตุลานนท์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
30 นางนัยนา  เกิดศรี นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
31 นางนัทธมน  เภตราใหญ ่ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
32 นางสาวเพ็ญรัตน์  สุทธิรักษ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
33 นางสาวสุนันทินี  ปลักปลา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
34 นางศินาถ  ปรีชา เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
35 นายเจด็จ  หนูแกล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
36 นางสาวสุจารี  ชัยประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
37 นางสาวพวงทอง  ศิริพันธ์ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
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38 นางนลิน  มูสีสุทธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
39 นางสาววัลภรณ์  เอตะนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
40 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสด์ิ ลูกจ้างช่ัวคราว-เจ้าหน้าที่ธุรการ 
41 น.ส.สุนิตา  ปานวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
42 น.ส.ชนันธร  แพเพชรทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
43 น.ส.พิชศุสินี  เหมือนทอง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านท่าเพชร 
44 น.ส.ขวัญฤทัย  ลอยใหม ่ ครูอัตราจ้าง.โรงเรียนบ้านบางใหญ ่
45 ว่าที่ร.ต.หญิงกรรณิการ์  พุ่มบวบ ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
46 น.ส.สุรีรัตน์  พุทธไชย ครูอัตราจ้าง.โรงเรียนบ้านบางใหญ ่
47 น.ส.วิไลพร  คาจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
48 น.ส.อมรรัตน์  บุนนาค ครูอัตราจ้าง.โรงเรียนวัดสมหวัง 
49 น.ส.รพีพร  เพชรผ่อง ครูอัตราจ้าง.โรงเรียนวัดสมหวัง 
50 น.ส.คริษฐา  วีแก้ว ครูอัตราจ้าง.โรงเรียนวัดกลางใหม ่
51 นายพูลสุข  ศรีสมบัติ ครูผู้ทรงคุณค่าฯ.โรงเรียนวัดกลางใหม ่
52 น.ส.ชิตรา  บุญชุม ครูธุรการโรงเรียนวัดกลางใหม่ 
53 น.ส.กมลวรรณ  มะลิงาม ครูพ่ีเลี้ยง.โรงเรียนวัดกลางใหม่ 
54 น.ส.จาริยา  เหลืองทายะมะ ครูอัตราจ้าง.โรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
55 นางเสาวภา  สงสมอ ครูธุรการโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
56 น.ส.กมลชนก  รุ่งฟ้า บุคลากรคณิตฯโรงเรียนบ้านสันติสุข 
57 น.ส.โสพิศ  โชติสังห์ ครูผู้ทรงคุณค่าฯโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
58 น.ส.จุฑารัตน์  ไพลอย ครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
59 น.ส.พิจิตรา  กลับแดง ครูธุรการโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
60 นางสุภา  อินทรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปลอ้ง 
61 น.ส.สุภาพร  ไชยชาญ ครูโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปลอ้ง 
62 น.ส.อรอุมา  วงศ์ประยูร ครูโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค ์
63 น.ส.ขนิษฐา  ภูเบศ ครูโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค ์
64 นายวิชัย  สุบรรษ์ ครูผู้ทรงคุณค่าฯโรงเรียนบ้านคีรีรอบ 
65 น.ส.เพ็ญธิวา  เลิศเกียรติรัชตะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านศิลางาม 
66 น.ส.เสาวลักษณ์  ทองแดง ครูผู้ทรงคุณค่าฯ.โรงเรียนวัดบ้านใน 
67 น.ส.มาริสา  คงนาค ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษโรงเรียนวัดบ้านใน 
68 นางกมลมาศ  สมย้ิม ครูโรงเรียนบ้านดอนสน 
69 น.ส.นันทนพร  ชูนินทร ์ บุคลากรคณิตฯโรงเรียนวัดดอนยาง 
70 น.ส.ดาริกา  ชอบทํากิจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
71 นางไพเราะ  พรหมจันทร ์ ครูโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ ์
72 น.ส.สุภาพร  พรหมทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านห้วยด่าน 
73 นางจริยา  ดิฐกัญจน์ ครูผู้ทรงคุณค่าฯ.โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 
74 นางศวนิต  แซเ่ล้า ครูผู้ทรงคุณค่าฯ.โรงเรยีนบ้านห้วยโศก 
75 ว่าที่ร.ต.ปริมนทร์  ใจปลืม้ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
76 นายลัลลภ  พรหมจันทร ์ ครูผู้ทรงคุณค่าฯ.โรงเรียนบ้านไสขาม 
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77 นางชูศรี  นุ้ยหีต ครูผู้ทรงคุณค่าฯ.โรงเรียนวัดพุฒ 
78 น.ส.ปิยนารถ  บัวศรี ครูวิทย์-คณิตโรงเรียนวัดพุฒ 
79 น.ส.จิราภรณ์  มูล ี ธุรการโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 
80 น.ส.จันทิมา  เพ็ชรัตน์มุณี ครูโรงเรียนชุมชนวัดวิสทธิชลราม 
81 นางจิตลวรรณ  รอดนิตย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดวิสทธิชลราม 
82 นางวัชรินทร์  แปลกยอด ครูโรงเรียนปากดอนสัก 
83 น.ส.วิไลวรรณ  หนูภิบาล ครูโรงเรียนวัดสิงขร 
84 น.ส.มาเรียม  ยูโซ๊ะ ครูจ้างโรงเรียนวัดสันติวราราม 
85 น.ส.ศุภิสรา  ปรีชา ครูวิทยาศาสตร์.โรงเรียนวัดคุณาราม 
86 น.ส.จรัญญา  พรหมฤทธ์ิ ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์
87 น.ส.อรอนงค์  อินทชัย ครูอัตราจ้าง.โรงเรียนบ้านแหลมหอย 
88 น.ส.วรรณิภา  สอนขํา ธุรการโรงเรียนบ้านแหลมหอย 
89 น.ส.จินตภาณัฏฐ์  มาช่วย ครูอัตราจ้าง.โรงเรียนบ้านแหลมหอย 
90 น.ส.จิตรมณี  ศักดา ครูอัตราจ้าง.โรงเรียนบ้านแหลมหอย 
91 น.ส.เจนจิรา  สังสันไทย ครูโรงเรียนวัดสมัยคงคา 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1 นางสาวศรีนวล  รักษาเพ็ชร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ไปราชการ) 
2 น.ส.ศิริมา  นุ้ยไม ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
3 น.ส.จิรนันท ์ จิระพันธ์ทวีวงศ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
4 นางกวินตรา  ซ้วนลิ่ม ครูโรงเรียนบ้านบางใหญ่ 
5 น.ส.ลีลารัศม ์ จาตุรพล ครูโรงเรียนวัดกลางใหม ่
6 นายสุทัศน์  บุญสวัสด์ิ ครูโรงเรียนวัดท่าทอง 
7 นายชัยเดช  บุญสอน ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
8 นางพรรณี  วิทย์พิบูลย์รัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
9 นายคุณานนต์  อินทรสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 
10 น.ส.จุฑารัตน์  แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านบ่อนํ้าร้อน 
11 น.ส.กิตยาภรณ์  นุรักษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบ่อนํ้าร้อน 
12 นายเสรี  จามพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านศิลางาม 
13 นายทิฐิกร  บุญเช้ือ ครูโรงเรียนบ้านดอนหลวง 
14 นายภัทรพล  บุญนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 
15 นางชนิฎา  นาคพิน ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดดอนยาง 
16 นายสาธิต  สรา้งสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
17 น.ส.ศรัญญา  วงษ์ประยูร ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
18 นางกิตติพร  วงศ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก 
19 นายอภิศักด์ิ  เพ็ชร์รัตน์ ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
20 น.ส.สุดา  ขุนจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
21 นายไพฑูรย์  ปลื้มใจ ครูโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ ์
22 นางยุพดี  เกิดแสงสุริยงค ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 
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23 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 
24 นางเรณู  สุชีวพลานนท์ ครูโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 
25 นางฐิติมา  รําไพ ครูโรงเรียนวัดนิกรประสาท 
26 นางวิลาวัลย์  หนูกล่ํา ครูโรงเรียนวัดนิกรประสาท 
27 น.ส.เจตน์สุดา  คําทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 
28 นายพัฒพงค์  เพ็ชรหอม ครูโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 
29 นายไพรัช  เอาเทพ ครขูั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 
30 นายประจักษ์  หนูหลิบ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 
31 น.ส.เทียนใจ  คงไพร ครูโรงเรียนบ้านห้วยด่าน 
32 นางศิริวิมล  ช่วยรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยด่าน 
33 นางวรรณริษา  ศิริยงค์ ครูโรงเรียนบ้านหัวหมากบน 
34 นายเกียรติชาย  ชาสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 
35 น.ส.สิวินีย์  วายุเวช ครูผู้ช่วยโรงเรยีนไสขาม 
36 น.ส.มัญชุสา  แดงรัตนตระกูล ครูผู้ช่วยโรงเรียนไสขาม 
37 นายสิทธิพล  พรหมมณี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสตอ 
38 นายกฤษฎา  วงศ์สวัสด์ิ ครูโรงเรียนบ้านควนนิมิต 
39 นางเยาวลักษณ์  แก้วประดับ ครูโรงเรียนบ้านวังหวาย 
40 น.ส.วิไลพร  จรเดช ครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้9 
41 นางทัศนีย์  สนประเทศ ครูโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 
42 น.ส.อโนชา  เพชรศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 
43 นางรักชนก  อนันต์รัตน์ ครูโรงเรียนวัดสันติวราราม 
44 นายปฏิวัติ  เหล่าพราหมณ์ ครูโรงเรียนวัดกลาง 
45 นายปัทมากร  ยลธรรม์ธรรม ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนวัดกลาง 
46 น.ส.จันทร์จิรา  ใจงาม ครูโรงเรียนวัดบุณฑริการาม 
47 นางปิยารัตน์  ผลผลา ครูโรงเรียนวัดบุณฑริการาม 
48 น.ส.เสาวลักษณ์  เมืองฤกษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบุณฑริการาม 
49 น.ส.จิรภรณ์  ศรีสุวรรณ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบุณฑริการาม 
50 น.ส.พิมพิมล  สิทธิยุโณ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบุณฑริการาม 
51 น.ส.สุดา  เหล่นยี ครูโรงเรียนวัดบุณฑริการาม 
52 น.ส.จิราพร  พัฒนสม ครูโรงเรียนวัดบุณฑริการาม 
53 นางสุธนา  ปรางเพ็ชร์ พนักงานราชการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม 
54 น.ส.ยูรีตา  เทศอาเส็น ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์
55 น.ส.ซอฟีย๊ะ  มาลินี ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
56 ว่าที่ร.ต.ชุกรี  ลําโป ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
57 น.ส.กวิสรา  วงษ์นุ่น ครูโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
58 นายธนัตต์  ชูสกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
59 น.ส.วรรณพร  สุขัง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแหลมหอย 
60 น.ส.วีย้ะ  ชาลุเด็น ครูโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
61 น.ส.จุฑามาศ  สุขอินทร ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
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62 น.ส.อารีเยาะห์  ปริงทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
63 นางจิราวดี  คงเกษตร ครูโรงเรียนบ้านหาดริ้น 
64 นายอนุวัฒน์  เพชรแก้ว ครูขั้นวิกฤติโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
65 นางอาภาพร  ธนวนิชนาม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 
66 นายจงรักษ์  สุขเจริญ ครูโรงเรียนวัดสมัยคงคา 
67 น.ส.ศุภลักษณ ์ จันทร์เจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศรีธนู 

 


