
ตารางการอบรมเรื่อง“การพัฒนาการจัดศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561” 

วันที่  21 มิถุนายน 2562  
ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

 
08.00 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัว รับเอกสาร  
09.00 น. - 09.30 น. พิธีเปิด โดย  นายศักดิ์ชัย   บรรณสาร ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว 
09.30 น. - 12.00 น. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 

วิทยากร : ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์  
อาจารย์ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

12.00 น.- 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.- 15.00 น. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

วิทยากร : ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์  
อาจารย์ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

15.00 น. – 16.00 น. การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย สู่มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561  
วิทยากร : ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์  
อาจารย์ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

16.00 น. – 16.30 น. ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 กับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก
คุณภาพภายนอก รอบสี่ ระดับปฐมวัย 
วิทยากร : ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์  
อาจารย์ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

หมายเหตุ :  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30น. และ เวลา 15.00 น. 

             :  ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน อ ำเภอ 

1 นำงอมรำ กิจเรืองศรี คร ู วัดพวงนิมิต เขำฉกรรจ์ 

2 นำงสำวสุภำพ. บุญเรืองผล คร ู วัดพวงนิมิต เขำฉกรรจ์ 

3 นำงสำวกำญจนำ  สุภำศำสตร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนธำรนพเก้ำ เขำฉกรรจ์ 

4 นำงสุทธิษำ หอมไสย คร ู บ้ำนธำรนพเก้ำ เขำฉกรรจ์ 

5 นำงสำวชัญญำกำรจน์  เฉลิมรัตน์ คร ู บ้ำนธำรนพเก้ำ เขำฉกรรจ์ 

6 นำงยุวำรินี  วันชูเสริม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนซับถำวร เขำฉกรรจ์ 

7 นำงสำวอนุลักษณ์ บุดดี คร ู บ้ำนซับถำวร เขำฉกรรจ์ 

8 นำยอรรณพ ติระวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนคลองยำยอินทร์ วังสมบูรณ์ 

9 นำงสำวศศิประภำ ภักมี คร ู บ้ำนคลองยำยอินทร์ วังสมบูรณ์ 

10 นำยสมคิด ฉำบกังวำล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนไพรจิตรวิทยำ วังสมบูรณ์ 

11 นำงสำวเกษรินทร์  ค ำรอด ครูปฐมวัย บ้ำนไพรจิตรวิทยำ วังสมบูรณ์ 

12 นำงโกสุม ศรีคัทธะนำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนคลองหินปูน วังน  ำเย็น 

13 นำงสุมำมำลย์ ยศพล คร ู บ้ำนคลองหินปูน วังน  ำเย็น 

14 นำงสำววรรณำ ใจกว้ำง คร ู ชุมชนบ้ำนตำหลังใน วังน  ำเย็น 

15 นำยกฤศดำ ผำอ่อน คร ู ชุมชนบ้ำนตำหลังใน วังน  ำเย็น 

16 นำยทวีศักดิ์ พ่ึงบัว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนมหำเจริญ วังน  ำเย็น 

17 นำงสำวนันทพร สังขวร คร ู บ้ำนมหำเจริญ วังน  ำเย็น 

18 นำงประนอม ถำวรสิน คร ู อนุบำลวังน  ำเย็นมิตรภำพที ่179 วังน  ำเย็น 

19 นำยภูมินทร์ เจริญสุข รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน อนุบำลวังน  ำเย็นมิตรภำพที ่179 วังน  ำเย็น 

20 นำยมนตรี บุญสมนึก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนท่ำเกษม เมืองสระแก้ว 

21 นำงวรรณำ ชมภู คร ู บ้ำนท่ำเกษม เมืองสระแก้ว 

22 นำงจรีสศรี เพียแก้ว คร ู บ้ำนท่ำเกษม เมืองสระแก้ว 

23 นำยอภิรัฐร์  รอดเกิด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน มหำธิคุณวิทยำ เมืองสระแก้ว 

24 นำงสำวรัชนี   แก้วสีม่วง คร ู มหำธิคุณวิทยำ เมืองสระแก้ว 

25 นำงนกขลักษณ์  เฉยฉิว คร ู มหำธิคุณวิทยำ เมืองสระแก้ว 

     



ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน อ ำเภอ 

26 นำงปรำณี   บรรณสำร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สำมัคคีรำษฎร์บ ำรุง เมืองสระแก้ว 

27 นำงนำฏยำ โชติไธสง คร ู สำมัคคีรำษฎร์บ ำรุง เมืองสระแก้ว 

28 นำยสถิตย์  เกตุเล็ก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนคลองผักขม เมืองสระแก้ว 

29 นำงวชิรำรัตน์  หินหำดหงษ์ คร ู บ้ำนคลองผักขม เมืองสระแก้ว 

30 นำยประจวบ  พูนอำด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนน  ำซับเจริญ เมืองสระแก้ว 

31 นำงสำวขนิษฐำ  กล้ำหำญ ครูผู้ช่วย บ้ำนน  ำซับเจริญ เมืองสระแก้ว 

32 นำงมณี มั่งคั่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนพระเพลิง เมืองสระแก้ว 

33 นำงจำรุวรรณ  หำญนำแซง คร ู บ้ำนพระเพลิง เมืองสระแก้ว 

34 นำงอ้อมใจ สุปัตติ คร ู บ้ำนหน้ำสถำนี เมืองสระแก้ว 

35 นำยบรรพต  สุปัตติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนหน้ำสถำนี เมืองสระแก้ว 

36 นำยอนนท ์หันทยุง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ อนุบำลคลองหำด คลองหำด 

37 นำงสำวบุปผวรรณ วีระกิติกุล ครูผู้ช่วย อนุบำลคลองหำด คลองหำด 

38 นำยไพรัช ช่ำงไม้ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนคลองไก่เถื่อน คลองหำด 

39 นำงกรุณำ กล้ำหำญ คร ู บ้ำนคลองไก่เถื่อน คลองหำด 

40 นำยวริทธิ์นันท์ คันธำรรำษฎร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนนำดี คลองหำด 

41 นำงอัมพวรรณ เอื อเฟ้ือ ครูช ำนำญกำรพิเศษ บ้ำนนำดี คลองหำด 

42 นำงอมรรัตน์  จันกฤษ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนหินกอง คลองหำด 

43 นำงสำวนิตยำ บุญมำก ครูผู้ช่วย บ้ำนหินกอง คลองหำด 

44 นำงกำญจนำ รัศมี คร ู บ้ำนท่ำข้ำม อรัญประเทศ 

45 นำงสำวจินต์นิภำ. วรรณจำโร คร ู บ้ำนท่ำข้ำม อรัญประเทศ 

46 นำงมำลี แจ้งมงคล คร ู บ้ำนหนองสังข์ อรัญประเทศ 

47 นำยชำนนท์ เจริญธรรมดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนหนองสังข์ อรัญประเทศ 

48 นำงกมลทิพย์  บุญเลิศ คร ู บีกริม อรัญประเทศ 

49 นำงสำวรัชนีวรรณ ช้ำงวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บีกริม อรัญประเทศ 

50 นำงสมฤทัย  รอดประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ชุมชนบ้ำนใหม่หนองไทร อรัญประเทศ 

51 นำงขัติยำภรณ ์บุญแก้ว คร ู ชุมชนบ้ำนใหม่หนองไทร อรัญประเทศ 

52 นำยสุวิทย์  ยันอินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  อนุบำลศรีอรัญโญทัย อรัญประเทศ 



53 นำงสุริยำพร  กันดิษฐ์ คร ู อนุบำลศรีอรัญโญทัย อรัญประเทศ 

54 นำยวินัย สุขพงษ์ไทย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนกุดเวียน ตำพระยำ 

55 นำงนวรำลัย  หำดเจียง คร ู บ้ำนกุดเวียน ตำพระยำ 

56 นำงรำตรี  จันทร์คลำย คร ู บ้ำนกุดเวียน ตำพระยำ 

57 นำงสำวชนิดำ วัณโณมัย ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองผักแว่น ตำพระยำ 

58 นำยเชิดชัย แก้วกนก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนหนองผักแว่น ตำพระยำ 

59 นำยทวี   เขตขัณฑ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนโคกเพร็ก ตำพระยำ 

60 นำงประทุมมำ  วงศ์ทองเหลือ คร ู บ้ำนโคกเพร็ก ตำพระยำ 

61 นำงสำวบุญทรพย์   มีเจริญ คร ู บ้ำนโคกเพร็ก ตำพระยำ 

62 นำงกมลพัชร สูงเรือง คร ู บ้ำนโคคลำน ตำพระยำ 

63 นำงรัชลี คลังประโคน คร ู บ้ำนกะสัง ตำพระยำ 

64 นำงสำวสำยสมร  สิงหำชำร ี คร ู บ้ำนโคกสำมัคคี โคกสูง 

65 นำงสำวยุภำพร   นำสำ คร ู บ้ำนโคกสำมัคคี โคกสูง 

66 นำงฉวีวรรณ  แผ่วตะคุ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ร่มเกล้ำ วัฒนำนคร 

67 นำงสำววิลำสินีย์ เพ็งกำล คร ู ร่มเกล้ำ วัฒนำนคร 

68 นำงสุกัญญำ  เดชอนันทวิทยำ คร ู ไทยรัฐวิทยำ83(บ้ำนห้วยโจด) วัฒนำนคร 

69 นำงรจนำ หงษ์ทอง คร ู ไทยรัฐวิทยำ83(บ้ำนห้วยโจด) วัฒนำนคร 

70 นำงสำวพรรณิภำ  เรไรรัมย์ ครูอัตรำจ้ำง ชุมชนบ้ำนแซร์ออ วัฒนำนคร 

71 นำยส ำเภำ  หำญบันจิตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ชุมชนบ้ำนแซร์ออ วัฒนำนคร 

72 นำงสำวพรสุดำ  เพ็ชรเลิศ คร ู ชุมชนบ้ำนแซร์ออ วัฒนำนคร 

73 นำงธัญญรัตน์  อินทร์แสง คร ู บ้ำนท่ำเกวียน วัฒนำนคร 

74 นำงชื่นนภำ ไพรบึง คร ู บ้ำนท่ำเกวียน วัฒนำนคร 

75 นำงสมพร ชำวงษ์ คร ู ช่องกุ่มวิทยำ วัฒนำนคร 

76 นำยขันติเจริญ งำมข ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนซับนกแก้ว วัฒนำนคร 

77 นำงวิไลวรรณ แหวนเงิน คร ู บ้ำนซับนกแก้ว วัฒนำนคร 

78 นำงจิรำวัฒน์. คุณเวียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนบุกะสัง วัฒนำนคร 

79 นำงดวงกมล. กิจวำรี คร ู บ้ำนบุกะสัง วัฒนำนคร 

80 นำงวิจิตรำ  คนซื่อ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เมืองไผ่ อรัญประเทศ 



81 นำงอัญชลี  พันจันทึก คร ู เมืองไผ่ อรัญประเทศ 

82 นำงละม่อม โสภำทอง คร ู เมืองไผ่ อรัญประเทศ 

83 นำยสกลธ์  ขุนสนิท ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน นิคมสงเครำะห์๒ อรัญประเทศ 

84 นำงสำวธัญนันท์  แก้วกุลธร คร ู นิคมสงเครำะห์2 อรัญประเทศ 

85 นำยศิริวัฒน์  วรนำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนหันทรำย อรัญประเทศ 

86 นำงสำวสมหญิง  พระมำลัย คร ู บ้ำนหันทรำย อรัญประเทศ 

87 นำงสำวอำทิตยำ จิตร์พรหม คร ู บ้ำนหันทรำย อรัญประเทศ 

88 นำงกำญจนำ  รัศมี คร ู บ้ำนท่ำข้ำม  อรัญประเทศ 

89 นำงสำวจินต์นิภำ  วรรณจำโร คร ู บ้ำนท่ำข้ำม  อรัญประเทศ 

90 นำยพูนสวัสดิ์ จันทรำวุฒิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน อ.พ.ป.คลองน  ำใส อรัญประเทศ 

91 นำงมณีพร จันทรำวุฒื คร ู อ.พ.ป.คลองน  ำใส อรัญประเทศ 

92 นำยสถำพร เจกะพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสำหกรรม3 อรัญประเทศ 

93 นำงรุ่งอรุณ  ไชยเรศ คร ู ส.ไทยเสรีอุตสำหกรรม3 อรัญประเทศ 
 

กลุ่มเอกชน 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 

1 นำงอรวรรณ ฉินศิริเศรษฐ อนุบำลจิตละมุน ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

2 นำงจุฬำลักษณ์ จิตละมุน อนุบำลจิตละมุน ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

3 นำงสำวเพ็ญศรี คล่องแคล่ว ส ำเร็จวิทยำ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

4 นำงจุฬำลักษณ์ จิตละมุน ส ำเร็จวิทยำ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

5 นำงสำวกรกมล  จันทร์เจริญ อนุบำลบ้ำนจันทร์ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

6 นำงสำวณิชชำ  เพ็ชรล  ำเลิศ อนุบำลบ้ำนจันทร์ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

7 นำงสำวญำณิศำ. ดำรำศร พวงครำม ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

8 นำงสุนีย์. ใจชื่น พวงครำม ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
 

 

 

 

 



กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่12 

1 
นำยกฤษฎำ  คงอุ่น ครูปฐมวัย  รร.ประชำรัฐบ ำรุง 1 

กองก ำกับกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่12 

2 
ดำบต ำรวจหญิงส ำรวย  อินอุ่นโชต ิ ครูปฐมวัย  โรงเรียนบ้ำนเขำสำรภี 

กองก ำกับกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่12 

3 
ดำบต ำรวจหญิงสำริตำ    มูลหล้ำ ครูปฐมวัย โรงเรียนกำรบินไทย 

กองก ำกับกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่12 

4 
พันต ำรวจโทสุกัน  ลอมไธสง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้ำนน  ำอ้อม 

กองก ำกับกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่12 

5 
พันต ำรวจโทสัมฤทธิ์  อุ่นมี ครูใหญ่ โรงเรียนวังศรีทอง 

กองก ำกับกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่12 

6 
ร้อยต ำรวจเอกหญิงภูชยำ  จ ำปำบุรี ครูใหญ่ โรงเรียนบ้ำนคองตะเคียนชัย 

กองก ำกับกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่12 

7 
ร้อยต ำรวจเอกสถำพร  ไชยวรรณ ครูใหญ่ โรงเรียนบ้ำนทุ่งกบินทร์ 

กองก ำกับกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่12 

8 
ร้อยต ำรวจเอกสมภพ  จิตเทวินลิขิต ครูใหญ่ โรงเรียนพีระยำนุเครำะห์ 

กองก ำกับกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสนใจ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน อ ำเภอ 

1 นำยอำนนท ์ คงเกตุ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนไร่สำมศรี วังสมบูรณ์ 

2 นำยอนุพงศ ์  โตเจริญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนซับสิงโต วังสมบูรณ์ 

3 นำงสำวสิริญำ   ติะบำล คร ู บ้ำนซับสิงโต วังสมบูรณ์ 

4 นำงสำวลัดดำวรรณ คันทรง คร ู บ้ำนคลองทรำย วังสมบูรณ์ 

5 นำงสำวรุ้งนภำ  มั่นคง คร ู วังศรีทอง วังสมบูรณ์ 

6 นำงพัลลภำ  ท่วมตะคุ คร ู บ้ำนโคกน้อย วังสมบูรณ์ 

7 นำงศิริลักษณ ์ ภักดีผล พ่ีเลี ยงเด็ก บ้ำนวังส ำลี วังสมบูรณ์ 

8 นำงสิริยำรัตน์  อุดมรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน วังไผ่ วังสมบูรณ์ 

9 นำงสำวจุรำวรรณ สังข์สินเลิศ ครูผู้ช่วย บ้ำนเขำเลื่อม คลองหำด 

10 นำงสำวธัญญำรัตน์   นุสอนรัมย์ ครูพ่ีเลี ยง บ้ำนเขำตำง้อก คลองหำด 

11 นำงทัศนีย์  วงค์ภักดี คร ู บ้ำนวังปืน คลองหำด 

12 นำงสำวพชรมน รำมศิริ คร ู บ้ำนซับน้อย คลองหำด 

13 นำยจรินทร์  ถำวรสิน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนวังวน คลองหำด 

14 นำงสำววำสนำ สำยสมุทร คร ู บ้ำนวังวน คลองหำด 

15 นำยพีระ สวัสดิ์ลักษณ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนท่ำแยก เมืองสระแก้ว 

16 นำงอรุณ ี  จินดำหรำ คร ู บ้ำนศำลำล ำดวน เมืองสระแก้ว 

17 นำงปสุตำ  อำจวิชัย คร ู บ้ำนสี่แยก เมืองสระแก้ว 

18 นำงนำรีย์  จะยันรัมย์ คร ู บ้ำนคลองน  ำใส เมืองสระแก้ว 

19 นำงสำวธัญรัศม ์ จิตลมุุนธนัตย์ คร ู บ้ำนคลองคันฉอ เมืองสระแก้ว 

20 นำงกนกวรรณ รอดคง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  อนุบำลเมืองสระแกว้ เมืองสระแก้ว 

21 นำงสำวรสสุคนธ์ ปำณะวร คร ู บ้ำนแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว 

22 นำงสำวนพรัตน์  นำชัยดูลย์ ครูผู้ช่วย บ้ำนท่ำช้ำง เมืองสระแก้ว 

23 นำงธันยนันท์  จิรำธิพัชร์ คร ู บ้ำนทุ่งหินโคน เมืองสระแก้ว 

24 นำงสำวรุ่งทิวำ  นำศะกำศ คร ู วัดใหม่โพธิ์ทอง เมืองสระแก้ว 

25 นำงสำวศิรกำญจน์ คืดนอก คร ู รร.บ้ำนเขำข่ำ เมืองสระแก้ว 

26 นำงสำวมยุริญ  ฐำนกลำงซุ้ย คร ู บ้ำนพรสวรรค์ วังน  ำเย็น 



27 นำงสมใจ แก้วลือชัย คร ู บ้ำนวังบูรพำ วังน  ำเย็น 

28 นำงสำววรำภรณ์ ส ำรวมรัมย์ คร ู บ้ำนท่ำตำสี วังน  ำเย็น 

29 นำงรุ่งนภำ ศรีบุญเรือง คร ู บ้ำนวังบูรพำ วังน  ำเย็น 

30 นำงสำวพรรณษำ เขมำ คร ู บ้ำนวังแดง วังน  ำเย็น 

31 นำงสำวนิตยำร์  สโมสร คร ู บ้ำนวังทอง วังน  ำเย็น 

32 นำงกัญทิมำ กำบปี คร ู บ้ำนหนองปรือ วังน  ำเย็น 

33 นำงสำวสิริกำญจน์ ชอบรส คร ู บ้ำนดอนดินแดง วังน  ำเย็น 

34 นำงลัดดำวัลย์  ศิโรรัตนำวำท คร ู
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำ
ไม้ 6 วังน  ำเย็น 

35 นำงสำวสุรีวัลย์  คนอำจ คร ู
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำ
ไม้ 6 วังน  ำเย็น 

36 นำงกรพินธุ์    อันวิเศษ คร ู
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำ
ไม้6 วังน  ำเย็น 

37 นำงสำวชลธิชำ มะลิทอง คร ู บ้ำนใหม่สระบุรี วังน  ำเย็น 

38 นำงสำวเปมำศ  เพ็งสลุง คร ู บ้ำนคลองนำงำม เขำฉกรรจ์ 

39 นำงสำวอุษำ   บุตรดี คร ู บ้ำนซับมะนำว เขำฉกรรจ์ 

40 นำงบังอร เผ่ำภูรี คร ู บ้ำนหนองกะทะ เขำฉกรรจ์ 

41 นำงสมปอง บุษบง คร ู บ้ำนคลองเจริญ เขำฉกรรจ์ 

42 นำงอำนุชิต  แก้วก่ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนพรสวรรค์  เขำฉกรรจ์ 

43 นำงสำวเนตรนภำ คงศิลป์ คร ู บ้ำนคลองเจริญ เขำฉกรรจ์ 

44 นำงสำวอรทัย  ม่วงศรี คร ู บ้ำนบึงพระรำม เขำฉกรรจ์ 

45 นำงสำวกำญจนำ  นึกธรรม คร ู บ้ำนเนินดินแดง เขำฉกรรจ์ 

46 นำงน้องนุช  ศรีธรรม คร ู บ้ำนวังรี เขำฉกรรจ์ 

47 นำงชุติกำญจน์  รุ่งศรี คร ู บ้ำนวังรี วัฒนำนคร 

48 นำงสำวกัญญำ จันทนันท์ คร ู บ้ำนวังรี วัฒนำนคร 

49 นำงชุติกำญจน์  มั่นจิตร คร ู บ้ำนทดวงศ์สมบรูณ ์ ตำพระยำ 

50 นำงสำวดวงจันทร์ สุทโธ คร ู บ้ำนทดวงศ์สมบรูณ ์ ตำพระยำ 

51 นำงวำศินี พันอินทร์ คร ู บ้ำนหนองเรือ วัฒนำนคร 

52 นำงสำวรำตรี สำวิสิทธิ ์ คร ู บ้ำนหนองหมู วัฒนำนคร 



53 นำงสำวอริษำ ชูเชิด คร ู วัดสำรคุณสโมสร วัฒนำนคร 

54 นำงมำลินี  ปำปักเข คร ู วัดสำรคุณสโมสร วัฒนำนคร 

55 นำงกนกวรรณ เสือส่วย คร ู บ้ำนทับใหม่ วัฒนำนคร 

56 นำงสำวปัทมำ คล่องวิเชียร พนักงำนรำชกำร บ้ำนทับใหม่ วัฒนำนคร 

57 นำยวิชัย นนทกำร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คลองยำงนุสรณ์ วัฒนำนคร 

58 นำงจิรำวรรณ วงษ์สอำด คร ู   วัฒนำนคร 

59 น.ส.วิไลรัตน์ มิตรจังหรีด ครูอัตรำจ้ำง บ้ำนใหม่ทหำรบกฒนำ วัฒนำนคร 

60 นำงสำวสุพรรณี ไชยปัญหำ  คร ู วัดพุทธิสำร วัฒนำนคร 

61 นำงสำวพัชญำ มีเสียง ครูผู้ช่วย บ้ำนสี่แยก วัฒนำนคร 

62 นำงระนอง สำยทอง คร ู บ้ำนหนองน  ำใส วัฒนำนคร 

63 นำงสมฤดี.  พุ่มมรินทร์ คร ู บ้ำนไทยสำมำรถ อรัญประเทศ 

64 นำงเสำวนีย์ วรนำม คร ู บ้ำนหนองบัว อรัญประเทศ 

65 นำงสำวขนิษฐำ  หำญนิยม ครูผู้ช่วย บ้ำนเหล่ำอ้อย อรัญประเทศ 

66 นำงทัศนำ ไชยหงษ์ คร ู บ้ำนบ่อหลวง อรัญประเทศ 

67 นำงสุรำงค์. โพธิ์ไพโรจน์ คร ู อนุบรรพต อรัญประเทศ 

68 นำงสำวสุภัสสร  คอนสิงห์ คร ู บ้ำนกุดหิน อรัญประเทศ 

69 นำงสำวศิริเพ็ญ  บุญมำพงษ์ คร ู บ้ำนโคกสะแบง อรัญประเทศ 

70 นำยวรพงษ์ แจ่มใส คร ู บ้ำนคลองหว้ำ อรัญประเทศ 

71 นำยธนยง  สีมำคูณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนด่ำน อรัญประเทศ 

72 นำงสุวรรณำ พิมสร้อย คร ู บ้ำนด่ำน อรัญประเทศ 

73 นำงเสำด๊ะ  นำคสง่ำ ครูผู้ช่วย   อรัญประเทศ 

74 นำงสำวเมธิกำนต์  เพชรดล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน อนุบำลธรรมศิริวิทยำคำร โคกสูง 

75 นำงสำวสำวิตรี  ชื่นอำรมณ์ คร ู อนุบำลธรรมศิริวิทยำคำร โคกสูง 

76 นำงสำวมัณฑนำ  ชำวกัณหำ คร ู บ้ำนละลมติม(จิตรพลำนุสนธิ์) โคกสูง 

77 นำงสำวศศิวิมล ท ำมี คร ู บ้ำนหนองมั่ง โคกสูง 

78 นำงอำรดำ  ประดับวงษ์ คร ู สหัสหงษ์มหำคุณ โคกสูง 

79 นำงพิมพ์ใจ  อินทร์น้อย คร ู วัดหนองติม ตำพระยำ 

80 นำงนวลจันทร์  เตียวเจริญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนนำงำมมิตรภำพที่ 131 ตำพระยำ 



81 นำงสำวดวงเดือน  รุ่งธนศักดิ์ คร ู บ้ำนเจริญสุข ตำพระยำ 

82 น.ส.รัตนำพร  ยอดเพ็ชร คร ู บ้ำนโคกปรำสำท ตำพระยำ 

83 นำงธนภรณ์  ประยงค์เพชร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนโคกปรำสำท ตำพระยำ 

84 นำงสำวดวงใจ เพ็งแจ่ม คร ู บ้ำนโคกไพล ตำพระยำ 

85 นำงอริษำ  ผลเจริญ คร ู มะกอก ตำพระยำ 

86 นำงพัชนิดำ มั่นจิตร คร ู มะกอก ตำพระยำ 
 

 


