
รายละเอียดการจัดโครงการพัฒนาครูบรรจุใหม่ของโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออก  
เฉพาะผู้สอบโครงการครูคืนถิ่นในปี พ.ศ.2559-2560 ใน จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

 
สิ่งที่ต้องเตรียม 
  1) คอมพิวเตอร์ Notebook และสายพ่วงปลั๊ก 3 ตา 
  2) ส าเนาบัตรประชาชน ท่านละ 5 ใบ 
  3) อุปกรณ์เครื่องเขียนและสมุดจด 
  4) แต่งกายชุดสุภาพ  
  5) ลงทะเบียนการใช้งานอีเมล์ของสถาบันคุรุพัฒนาที่ 
https://sites.google.com/a/kurupatana.ac.th/e-plc-2561-ethics6113-mhawithyalay-rachphat-rach-
nkhrinthr-rru/1-1-lng-thabeiyn-khxrab-ximel-sahrab-khru 
(กรณีมีอีเมล์ของสถาบันคุรุพัฒนาแล้ว ไม่ต้องด าเนินการในข้อ 5) 
 
ข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ 
  1) โครงการฯ ได้ส่งหนังสือราชการขออนุญาตให้ครู เข้าร่วมโครงการไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา                        
จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย.61 หากท่านยังไม่ได้รับหนังสือสามารถ
สอบถามได้จากเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2) หนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน ามาส่งในวันแรกของการอบรม 
(ลงทะเบียน) 
  3) ให้ครูที่เข้าร่วมโครงการ แจ้งชื่อเข้าพักกับโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ได้หลังเวลา 14.00 น. ของวันเสาร์ที่ 
7 กรกฎาคม 2561 อาคารทาวเวอร์วิงส์ โดยทางผู้จัดงานจะจัดให้พักห้องละ 2 ท่าน หากท่านใดต้องการพักเดี่ยว
ให้แจ้งความประสงคไ์ด้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและจ่ายเงินเพิ่ม 600 บาทต่อห้อง  
  หมายเหตุ  ให้ผู้เข้าร่วมโครงการพักที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี เท่านั้น  
  4) หากมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ผศ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดีวิชาการและวิจัย  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เบอร์โทรศัพท์ 087-0977148 และเบอร์ 038-515826 

 
   ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าเดินทางได้ตามระเบียบราชการจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
โดยให้เบิกค่าเดินทางจากสถานศึกษาที่ท่านสังกัดถึงโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี  
แจ้งสถานที่ดังนี้  
1. ลงทะเบียนห้องพัก     ตึกทาว์เวอร์วิง 
2. ห้องสัมมนา วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561    ห้องมรกต 
3. ห้องรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่่า   ห้องหยก 
4. ห้องท่างานเจ้าหน้าที่ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561  ห้องนิลกาฬ(ชัน้ 2) 

https://sites.google.com/a/kurupatana.ac.th/e-plc-2561-ethics6113-mhawithyalay-rachphat-rach-nkhrinthr-rru/1-1-lng-thabeiyn-khxrab-ximel-sahrab-khru
https://sites.google.com/a/kurupatana.ac.th/e-plc-2561-ethics6113-mhawithyalay-rachphat-rach-nkhrinthr-rru/1-1-lng-thabeiyn-khxrab-ximel-sahrab-khru


ก่าหนดการโครงการพัฒนาครูบรรจุใหม่ของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2559  
โดยความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ ต่าบลนาจอมเทียน อ่าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561  

วันเสาร์ที ่7 กรกฎาคม 2561   
08.00-08.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
08.30-09.00 น.  พิธีเปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
08.30-10.30 น.  กระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนรู้ โดยคณะวิทยากร: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.  กระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) โดยคณะวิทยากร: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.  แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และระบบพ่ีเลี้ยง โดยคณะวิทยากร: มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.30 น.  แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และระบบพ่ีเลี้ยง (ต่อ) โดยคณะวิทยากร: มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี                           
16.30-17.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17.00-18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น    
18.00-22.00 น.  บทบาทครูกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะวิทยากร:  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี และ 

 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
22.00-22.30 น.  รับประทานอาหารว่าง  
22.30 น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันอาทิตย์ที ่8 กรกฎาคม 2561   
07.00-08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
08.00-10.30 น.  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยคณะวิทยากร:  มหาวิทยาลัยบูรพา 
10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.  บทบาทครูกับการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) โดยคณะวิทยากร:  มหาวิทยาลัยบูรพา 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน”                               
13.00-14.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “ครูยุคใหม”่ วิทยากร:  ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ) 
14.00-14.30 น.  ชี้แจงการเข้าร่วมโครงการ โดยคณะวิทยากร: 5 สถาบันการศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก 
14.30-14.40 น.  พักรับประทานว่าง 
14.40-16.30 น.  มอบหมายงาน       
16.30-17.00 น.  พิธีปิดโครงการ 
 
 
 
 
 
 



ก่าหนดการโครงการพัฒนาครูบรรจุใหม่ของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2560 
โดยความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ ต่าบลนาจอมเทียน อ่าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2561  

วันเสาร์ที ่14 กรกฎาคม 2561   
08.00-08.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
08.30-09.00 น.  พิธีเปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
09.00-10.30 น.  กระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนรู้ โดยคณะวิทยากร: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.  กระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) โดยคณะวิทยากร: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.  แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และระบบพ่ีเลี้ยง โดยคณะวิทยากร: มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.30 น.  แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และระบบพ่ีเลี้ยง (ต่อ) โดยคณะวิทยากร: มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี                           
16.30-17.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17.00-18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น    
18.00-22.00 น.  บทบาทครูกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะวิทยากร:  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี และ 

 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
22.00-22.30 น.  รับประทานอาหารว่าง  
22.30 น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันอาทิตย์ที ่15 กรกฎาคม 2561   
07.00-08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
08.00-10.30 น.  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยคณะวิทยากร:  มหาวิทยาลัยบูรพา 
10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.  บทบาทครูกับการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) โดยคณะวิทยากร:  มหาวิทยาลัยบูรพา 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน”                               
13.00-14.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “ครูยุคใหม”่ วิทยากร:  ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ) 
14.00-14.30 น.  ชี้แจงการเข้าร่วมโครงการ โดยคณะวิทยากร: 5 สถาบันการศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก 
14.30-14.40 น.  พักรับประทานว่าง 
14.40-16.30 น.  มอบหมายงาน       
16.30-17.00 น.  พิธีปิดโครงการ 



รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2559 เข้าร่วมโครงการวันที่ 7-8 ก.ค.61 
จังหวัดที่
บรรจุ 

ค่า
น่าหน้า 

ชื่อ สกุล สาขาท่ีบรรจุ สังกัด 
ส่านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา/วิทยาลัย 

สถานศึกษาท่ีบรรจุ 

จันทบุร ี นาย ธีรศักดิ ์ ธีระขจรวิทย ์ สังคมศึกษา สพฐ. สพม. เขต 17 เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี
จันทบุร ี นางสาว สวัญญา ประจ าเรือ ชีววิทยา สพฐ. สพม. เขต 17 ศรียานสุรณ ์
จันทบุร ี นางสาว เจนจิรา ฉัยยากูล ภาษาไทย สพฐ. สพม. เขต 17 คิชฌกูฏวิทยา 
จันทบุร ี นางสาว รวิวรรณ สิทธิสุวรรณ ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพม. เขต 17 ทุงขนาดวิทยา 
จันทบุร ี นางสาว สุทธาทิพย์ เขียวชะอุ่ม ภาษาไทย สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 2 วัดคลองตะเคียน 
จันทบุร ี นางสาว ชยณัฐ ทองประหยัด วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 2 บ้านทับสงฆ ์
จันทบุร ี นางสาว พรประภา หอมวิเศษ ศิลปศึกษา สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 1 บ้านช าโสม 
จันทบุร ี นางสาว ปวันรัตน ์ มกรทัต ศิลปศึกษา สพฐ. สพม. เขต 17 โป่งน้ าร้อนวิทยาคม 
จันทบุร ี นางสาว ฉัตริยา วิศวกรสกาว สังคมศึกษา สพฐ. สพม. เขต 17 สอยดาววิทยา 
จันทบุร ี นาย กฤษฎา พัฒนภิรมย ์ สังคมศึกษา สพฐ. สพม. เขต 17 สะพานเลือกวิทยาคม 
จันทบุร ี นาย ธีรพงศ์ อุดม สุขศึกษา สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 2 ราษฎร์พัฒนาสามัคค ี
จันทบุร ี นาย ธนวัฒน์ เอี่ยมสกลุ คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 2 บ้านคลองกลอยมติรภาพที่ 82 
จันทบุร ี นางสาว น้ าตาล เกษกรรณ ์ ภาษาไทย สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 2 วัดตะเคยีนทอง 
จันทบุร ี นางสาว กิติยา สุวรรณรตัน ์ คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพม. เขต 17 เบญจมราชูทิศ จันทบุร ี
จันทบุร ี นางสาว ชุลีพร จันทรเทพ คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพม. เขต 17 แหลมสิงห์วิทยาคม 
จันทบุร ี นางสาว อลิสา กลิ่นจันทร ์ คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 1 บ้านคลองน้ าใส 
จันทบุร ี นางสาว อนันธพร บุญศร ี คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 2 บ้านดงจิก 
จันทบุร ี นางสาว วันวิภา ท าประโยชน ์ เคม ี สพฐ. สพม. เขต 17 บ่อวิทยาคาร 
จันทบุร ี นางสาว ลดาวรรณ พาส ี ปฐมวัย สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 2 วัดน้ ารัก 
จันทบุร ี นาย คมกฤช หลักหาญ ฟิสิกส ์ สพฐ. สพม. เขต 17 ขลุงรัชดาภิเษก 
จันทบุร ี นางสาว นิสารัตน ์ เกี้ยงกรแก้ว ภาษาไทย สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 1 บ้านศรัทธาตะพง  
จันทบุร ี นางสาว อุษา ขมสนิท ภาษาไทย สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 1 วัดท่าศาลา 
จันทบุร ี นางสาว กุลิสรา ศิริสุวรรณวงษ์ ภาษาไทย สพฐ. สพม. เขต 17 ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกลู" 
จันทบุร ี นางสาว สรลัชนา โชติณัฐกร ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 1 วัดหนองไทร 
จันทบุร ี นางสาว วริศรา บุญธรรม ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 2 บ้านทุ่งกร่าง 
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จันทบุร ี นางสาว ธนาวรรณ เอี่ยมสอาด ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพม. เขต 17 ศรียานสุรณ ์
จันทบุร ี นางสาว พฤกษา เกิดในนา ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 1 วัดสนามไชย 
จันทบุร ี นางสาว วิภาวด ี โอสถเจริญ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 1 วัดสามผาน 
จันทบุร ี นางสาว พัชรมน ผลประพฤต ิ สังคมศึกษา สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 1 วัดคมบาง 
จันทบุร ี นางสาว พีรณุช กิจพิบูลย ์ สังคมศึกษา สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 2 วัดตะปอนน้อย 
จันทบุร ี นาย อุรุพงษ ์ งานฉมัง ปฐมวัย สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 1 วัดเขาน้อย 
จันทบุร ี นาย ยิ่งยศ เกตจินดา คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 1 วัดเขาวงกด 
จันทบุร ี นางสาว วิริยา ศิริวาลย ์ คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพม. เขต 17 แก่งหางแมวพิทยาคาร 
จันทบุร ี นาย อาณัฐวุธ นพกูลวงศ ์ พลศึกษา สพฐ. สพป.จันทบุร ีเขต 1 วัดท่าแคลง 
จันทบุร ี นาย สมทบ ศรีคงรักษ ์ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพม. เขต 17 หนองตาคงพิทยาคาร 
ฉะเชิงเทรา นางสาว นภัส พ่วงมาล ี ภาษาไทย สพฐ. สพม. เขต 6 ดัดดรุณ ี
ฉะเชิงเทรา นางสาว รัฐจินันท ์ สุนทรวิทย ์ นาฏศิลป ์ สพฐ. สพม. เขต 6 หนองแหนวิทยา 
ฉะเชิงเทรา นาง นิรมล อินทศร คหกรรมศาสตร ์ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สุเหรา่คู ้
ฉะเชิงเทรา นางสาว เจนจิรา มะเหศวร คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพม. เขต 6 ราชสาสน์วิทยา 
ฉะเชิงเทรา นางสาว พรพัฒน ์ ภูษิตธนานันท์ เคม ี สพฐ. สพม. เขต 6 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
ฉะเชิงเทรา นางสาว เมธิน ี ทักภิรมย ์ ปฐมวัย สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดไผ่ขวาง 
ฉะเชิงเทรา นางสาว รุจิรา ต้อยยาต ี พลศึกษา สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบราษฎร์บ ารง 
ฉะเชิงเทรา นางสาว นิภาภรณ ์ นพพวง พลศึกษา สพฐ. สพม. เขต 6 เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ 
ฉะเชิงเทรา นางสาว รัตนาวด ี ม่วงไหมทอง ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านทุ่งส่อหงษา 
ฉะเชิงเทรา นางสาว จิรนัยน ์ ปานพวงแก้ว ศิลปศึกษา สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดหนองไม้แก่น 
ฉะเชิงเทรา นางสาว สาวิตร ี เนาวโอภาส สังคมศึกษา สพฐ. สพม. เขต 6 ราชสาสน์วิทยา 
ฉะเชิงเทรา นางสาว จริยา สุนทรรักษ์ สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดหัวไทร 
ฉะเชิงเทรา นาย ยงยุทธ นกงาม สุขศึกษา สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดห้วยกระสังข ์
ฉะเชิงเทรา นางสาว อัญญา โสภณ ภาษาไทย สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สุเหรา่คลอง 14 
ฉะเชิงเทรา นางสาว ภัทรพร เสาวนา คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประชาฤกษืสมบรูณ ์
ฉะเชิงเทรา นางสาว น้ าทิพย ์ ดุษฎ ี คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านห้วยหิน 
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ฉะเชิงเทรา นาย ธีรภัทร คีระกูล คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพม. เขต 6 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
ฉะเชิงเทรา นางสาว พรพรหม สมคิด วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพม. เขต 6 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 
ฉะเชิงเทรา นางสาว อารยา วงค์เพชร์ สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านอ่างทอง 
ฉะเชิงเทรา นาย สุริโย เงินรัตน ์ คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บ้านดอนเกาะกา 
ฉะเชิงเทรา นางสาว กิติยาภรณ ์ ยุสินธุ ์ คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดหัวสวน 
ฉะเชิงเทรา นาย ธนพัฒน์ ค ามิตร คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพม. เขต 6 เบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 
ฉะเชิงเทรา นางสาว ลลิตา พลศิลป ์ คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดทด 
ฉะเชิงเทรา นางสาว กนกพร โหงวเกิด คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านปลายคลอง 
ฉะเชิงเทรา นางสาว หทัยกานต ์ ดีประเสริฐ ปฐมวัย สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สุเหรา่คลองหกวา 
ฉะเชิงเทรา นางสาว นิรมล ศรีสง่า ภาษาไทย สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ปากคลองบางขนาก 
ฉะเชิงเทรา นางสาว ธนพร เกียรติอลงกรณ ์ ภาษาไทย สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดบน 
ฉะเชิงเทรา นาย กฤษฎา กล้องเจริญ ภาษาไทย สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านเนินไร ่
ฉะเชิงเทรา นางสาว ยุวด ี โกตูม ภาษาไทย สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดลาดบัวขาว 
ฉะเชิงเทรา นางสาว วัชราพร อุทโธ ภาษาไทย สพฐ. สพม. เขต 6 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
ฉะเชิงเทรา นาย ภานุวัฒน์ ตุ้มสังข์ทอง ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดไชยธารา 
ฉะเชิงเทรา นางสาว วริษฐา วรสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สุเหรา่จรเข้น้อย 
ฉะเชิงเทรา นางสาว ปนัดดา สุทธิวัฒน ์ ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดบางโรง 
ฉะเชิงเทรา นางสาว หัตถพร ชูทอง ภาษาอังกฤษ สอศ. วิทยาลยัอาชวีศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
ฉะเชิงเทรา นางสาว สกุลรตัน ์ สุขถาวร วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สุเหรา่คลอง 18 
ฉะเชิงเทรา นางสาว วนิดา มะส ี วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดบึงน้ ารักษ์ 
ฉะเชิงเทรา นาย ศิริเลศิ ซิ้มเทียม วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บ ารุง 
ฉะเชิงเทรา นางสาว วัชราภรณ ์ สายพนัส วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ทุ่งสะเดาประชาสรรค ์
ฉะเชิงเทรา นางสาว ศิริกาญจน ์ คล่องแคล่ว สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สุเหรา่เกาะไร ่
ฉะเชิงเทรา นางสาว พรพนา ชมภูษา การศึกษาพิเศษ สพฐ. สศศ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ฉะเชิงเทรา นางสาว เกวลิน นาคสุก คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดสุขาราม 
ฉะเชิงเทรา นางสาว อุทัยรัตน ์ ผาสุข วิทยาศาสตร ์ สพฐ. สศศ. โรงเรียนฉะเชิงเทราปญัญานุกลู  
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ฉะเชิงเทรา นางสาว ธีราภรณ ์ ธุยะวัฒน์ ประถมศึกษา สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดวังกะจะ 
ฉะเชิงเทรา นางสาว พัชรีพร วงศ์วิริยากร ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพม. เขต 6 เบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 
ฉะเชิงเทรา นางสาว พรพรหม ธรรมธร สังคมศึกษา สพฐ. สพม. เขต 6 เบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 
ชลบุร ี นาย กานต ์ เกตุจินากูล ประถมศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 1 วัดส านักบก 
ชลบุร ี นาย ศิวัช บัวเผื่อนน้อย ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพม. เขต 18 โพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร 
ชลบุร ี นางสาว ดุจจิตต ์ คุณากูลวิศาล คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพม. เขต 18 พนัสพิทยาคาร 
ชลบุร ี นางสาว พรพิศุทธิ ์ ลาภอุดมพันธ์ ชีววิทยา สพฐ. สพม. เขต 18 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 
ชลบุร ี นางสาว สิริยา บุษบา อุตสาหกรรมศลิป ์ สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 3   
ชลบุร ี นางสาว วนิดา ประดับศร ี คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 1 บ้านหัวยกะป ิ
ชลบุร ี นางสาว กนธิชา ทิพย์รักษา พลศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 3 วัดเขาฉลาก 
ชลบุร ี นางสาว วีราภรณ ์ ศรีเจริญ ภาษาไทย สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 1 วัดใหม่เกตุงาม(วิบลูย์ราษฎร์วิทยา) 
ชลบุร ี นางสาว ปัทมาภรณ ์ เบี้ยไคล ภาษาไทย สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 3 วัดเขาคันธมาทน์ 
ชลบุร ี นางสาว เกษราภรณ ์ มะปะโท ภาษาไทย สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 3 บ้านหุบบอน 
ชลบุร ี นางสาว ชนากานต์ วิกรานต์วาณิช ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 1 วัดเนินโมก 
ชลบุร ี นางสาว สุดารตัน ์ ไตรรัตนพิพัฒน ์ ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพม. เขต 18 แสนสุข 
ชลบุร ี นางสาว ชญานี เรืองโรจนพันธุ ์ ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 2 วัดหัวถนน 
ชลบุร ี นาย ธนกฤต จานแก้ว ศิลปศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 2 ไทยรัฐวิทยา 42 
ชลบุร ี นางสาว ธัญชนก เกตพัชรพงศ์ ศิลปศึกษา สพฐ. สพม. เขต 18 สัตหีบวิทยาคม 
ชลบุร ี นางสาว ณัฐจรคงศมน พลเยี่ยม สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 1 บ้านหนองเขิน 
ชลบุร ี นางสาว ณัฐพร ผาสุข สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 1 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 
ชลบุร ี นางสาว พิมพ์นารา จ้อยศรีเกต ุ สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 3 บ้านหนองปรือ 
ชลบุร ี นางสาว ดาริกา พงษ์เผ่าพงษ์ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 1 วัดส านักบก 
ชลบุร ี นางสาว วิวรรณ สายหยดุ นาฏศิลป ์ สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 3 บ้านหนองปรือ 
ชลบุร ี นางสาว อังคณา การะเกต ุ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 3 วัดวังหิน 
ชลบุร ี นางสาว นารา อ่ าศร ี คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 1 บ้านหนองตะโก 
ชลบุร ี นางสาว นภาพร สว่างอารมณ ์ คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 1 อนุบาลชลบุร ี
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ชลบุร ี นางสาว ชญาดา จูศรีสกลุ คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 2 วัดหน้าพระธาต ุ
ชลบุร ี นางสาว กนกวรรณ พ้นทุกข ์ ภาษาไทย สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 3 บ้านเนินตอง 
ชลบุร ี นางสาว ภัทรฤทัย ประเสริฐ ภาษาไทย สพฐ. สพม. เขต 18 อ่างศิลาพิทยาคม 
ชลบุร ี นางสาว ศุภิสญา แสงสว่าง ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 2 บ้านศาลา 
ชลบุร ี นาย บุญสม ศรียี่สุ่น วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 2 วัดกลางคลองหลวง 
ชลบุร ี นางสาว อาทิตยา โต๊ะมดุบ ารุง วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 2 บ้านหนองยาง 
ชลบุร ี นางสาว สมฤด ี แซ่เฮ้ง วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพม. เขต 18 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 
ชลบุร ี นางสาว สุชาดา กลิ่นสุคนธ ์ สังคมศึกษา สพฐ. สพม. เขต 18 บึงศรีราชาพิทยาคม 
ชลบุร ี นางสาว ปาริฉัตร นารถเสว ี สังคมศึกษา สพฐ. สพม. เขต 18 บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราห"์ 
ชลบุร ี นาย ภานุพันธ์ มาลาหอม คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพม. เขต 18 บางละมุง 
ชลบุร ี นางสาว ศรสวรรค ์ แก่นท้าว ภาษาไทย สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 2 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 
ชลบุร ี นางสาว เดียรยา มังกรแสงแก้ว สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 2 บ้านอ่างกระพงศ์ 
ชลบุร ี นางสาว รวิวรรณ เทศสวัสดิ ์ ประถมศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 2 วัดหลวงพรหมาวาส 
ชลบุร ี นางสาว สุรัตนา พุทธพงษ์ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพม. เขต 18 สิงห์สมุทร 
ชลบุร ี นางสาว ลดาพร ขาวสุทธิ ปฐมวัย สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 1 วัดเตาปูน 
ชลบุร ี นางสาว ไพรินทร ์ ปลื้มเกษร ปฐมวัย สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 3 บ้านเขาชีจรรย ์
ชลบุร ี นาย หรรษธร จันทร์พึ่งสุข พลศึกษา สพฐ. สพม. เขต 18 เกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา 
ชลบุร ี นาย จิรวัฒน์ แสงคุณธรรม อิเลก็ทรอนิกส์(ไฟฟ้าสื่อสาร) สอศ. วิทยาลัยเทคนิคสัตหบี วิทยาลัยเทคนิคสัตหบี 
ชลบุร ี นาย สมพงษ ์ มั่งคั่ง ดนตรีศึกษา สพฐ. สพม. เขต 18 พานทองสภาชนูปถัมภ ์
ชลบุร ี นางสาว ชญาภา โกศัลวัฒน ์ นาฏศิลป ์ สพฐ. สพป.ชลบุร ีเขต 1 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุร ี
ตราด นางสาว จิดาภา บัณฑิตย ์ ชีววิทยา สพฐ. สพม. เขต 17 แหลมงอบวิทยาคม 
ตราด นางสาว สิริมน จันทสาร คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพป.ตราด บ้านห้วงพัฒนา 
ตราด นางสาว ภาวิณ ี แซ่ลี ้ คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพป.ตราด ชุมชนวัดบางกระดานฯ 
ตราด นางสาว อุไร สุทธิธรรม เคม ี สพฐ. สพม. เขต 17 คลองใหญ่วิทยาคม 
ตราด นาย บดินทร ์ อิ่มโภชน ์ ภาษาไทย สพฐ. สพป.ตราด บ้านเนินตะบก 
ตราด นางสาว สุทิชญา ประทุม ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพม. เขต 17 คลองใหญ่วิทยาคม 
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ตราด นางสาว ธิดารัตน ์ ทักษ์คีรี วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพม. เขต 17 ประณตีวิทยาคม 
ตราด นาง นาจนาร ี ทองกล่ า สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ตราด วัดคลองขุด 
ตราด นาย กิตติกร มูลประสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ตราด ชุมชนบ้านตากแว้ง 
ตราด นางสาว ดวงเนตร ริมชลา คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพม. เขต 17 เกาะกูดวิทยาคม 
ตราด นางสาว ลัดดา วงค์กระจ่าง ภาษาอังกฤษ สอศ. วิทยาลัยสารพัดช่างตราด วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 
ตราด นางสาว จริยา เรืองศร ี วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพป.ตราด บ้านตามางฯ 
ตราด นางสาว ภาวิณ ี ทั่งจ้อย วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพป.ตราด วัดหนองคันทรง 
ตราด นางสาว วราภรณ ์ จันทโชติ การบัญชี สอศ. วิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัยเทคนิคตราด 
ตราด นางสาว ชบาไพร บัวแก้ว คหกรรมศาสตร ์ สพฐ. สพม. เขต 17 เขาสมิงวิทยาคมฯ 
ตราด นางสาว พิไลวรรณ หนูจักร ภาษาไทย สพฐ. สพป.ตราด บ้านคลองใหญ ่
ตราด นางสาว ทิพวัลย์ สัมมา ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพม. เขต 17 สะตอวิทยาคม 
ตราด นางสาว จันทิมา สมเรือน ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพม. เขต 17 เกาะช้างวิทยาคม 
ตราด นางสาว ปัทมา เฟื่องภูมิ สังคมศึกษา สพฐ. สพม. เขต 17 สตรีประเสริฐศิลป ์
ตราด นางสาว พนิดา สุนัต ิ สังคมศึกษา สพฐ. สพม. เขต 17 เขาน้อยวิทยาคม 
ตราด นางสาว ปลายฝน อรุณรตันา ภาษาไทย สพฐ. สพม. เขต 17 เนินทรายวิทยาคม 
ตราด นางสาว หัทยา จามลิกลุ คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพม. เขต 17 ตราษตระการคุณ 
ตราด นางสาว ฮาดลี บินซอและฮ ์ สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ตราด วัดช้างทูน 
ตราด นางสาว กัญญา จันทเพ็ชร์ พลศึกษา สพฐ. สพม. เขต 17 บ่อไร่วิทยาคม 
ตราด นางสาว ปวีณา อังติกุล นาฏศิลป ์ สพฐ. สพม. เขต 17 หนองบอนวิทยาคม 
ระยอง นางสาว อรปวีณ ์ นามสนิท ประถมศึกษา สพฐ. สพป.ระยอง เขต 2 บ้านห้วยยาง 
ระยอง นาย รัตนชัย จันทร์ศิร ิ ศิลปศึกษา สพฐ. สพม. เขต 18 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 
ระยอง นาย วรกร รัตนวิจิตร ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ระยอง เขต 2 วัดทุ่งควายกิน 
ระยอง นางสาว ปภัสธนันท ์ พิทยธีราพงศ์ เกษตรกรรม สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 วัดกรอกยายขา 
ระยอง นางสาว ณัฏฐ์ชญา อินพูลวงษ ์ คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพป.ระยอง เขต 2 ชุมชนวัดกลางกร า 
ระยอง นางสาว รัตนาภรณ ์ ปั้นค า คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพม. เขต 18 ปลวกแดงพิทยาคม 
ระยอง นางสาว สุภัทรา พานิชนาวา คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพม. เขต 18 ระยองวิทยาคม 
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ระยอง นาย วุฒิชัย จารุภัทรกลู ชีววิทยา สพฐ. สพม. เขต 18 บ้านค่าย 
ระยอง นางสาว วิลาสิน ี ผลงาม ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 วัดตะพงนอก 
ระยอง นางสาว จิตลดา วารีชล วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 นิคมสรา้งตนเองจังหวัดระยอง1 
ระยอง นางสาว ขนิษฐา เกิดกุรัง สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ระยอง เขต 2 วัดพลงช้างเผือก 
ระยอง นางสาว อารยา คณารักษ์ สังคมศึกษา สพฐ. สพม. เขต 18 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ 
ระยอง นางสาว สโรชา บุญสุทธิ เคม ี สพฐ. สพม. เขต 18 ระยองวิทยาคมปากน้ า 
ระยอง นางสาว ชุติมา ประทุมชาต ิ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 บ้านปลวกแดง 
ระยอง นางสาว วาทิน ี ป่าจันทร ์ การศึกษาพิเศษ สพฐ. สศศ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดระยอง 
ระยอง นางสาว สุนิสา เปรมใจ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพป.ระยอง เขต 2 ชุมชนวัดตะเคียนงาม 
ระยอง นางสาว สุธิชา ท้วมนิ่ม ภาษาไทย สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 วัดเนินพระ 
ระยอง นางสาว พัชราภรณ ์ สิงบัน ปฐมวัย สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 วัดเกาะกลอย 
ระยอง นางสาว จุฑามณ ี เหมือนสิงห ์ คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 วัดเนินพระ 
ระยอง นางสาว มาลิน ี ศรีทอง ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพม. เขต 18 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 
ระยอง นางสาว ฐะปะนีย ์ ยะระสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพป.ระยอง เขต 2 วัดสารนารถธรรมาราม 
ระยอง นาย อัมรินทร ์ พานิชการ คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพป.ระยอง เขต 2 วัดสารนารถธรรมาราม 
ระยอง นาย รุ่งโรจน ์ เศรษฐิศักดิโ์ก ภาษาไทย สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 อนุบาลระยอง 
ระยอง นางสาว ณิชาภัชณ ์ สัตย์อุดม ภาษาไทย สพฐ. สพป.ระยอง เขต 2 บ้านยางงาม 
ระยอง นางสาว อุษา เหง้าเทศ ภาษาไทย สพฐ. สพม. เขต 18 แกลง"วิทยสถาวร" 
ระยอง นางสาว อารดา ถนอมจิตร ์ ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ระยอง เขต 2 บ้านเนินหย่อง 
ระยอง นางสาว กฤษณา บุบผาเจริญ สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 อนุบาลระยอง 
ระยอง นางสาว นนท์มนัส พิทยธีราพงศ์ นาฏศิลป ์ สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 วัดโขดหินมติรภาพที่42 
ระยอง นางสาว ชัญญาภัค บุรีวงค ์ พลศึกษา สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 วัดหนองพะวา 
ระยอง นาย นิรันดร ปุ่มทอง วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สพฐ. สพม. เขต 18 เพรักามาตาวิทยา 
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จันทบุร ี นางสาว วัลล ี เทพร าลึก สังคมศึกษา สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 1 บ้านบ่อไฟไหม ้
จันทบุร ี นางสาว อรอนงค ์ ผ่องมณ ี ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 1 วัดหนองแหวน 
จันทบุร ี นางสาว กุลพัชร ศิรินานุวัฒน์ คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 1 วัดเนินโพธิ ์
จันทบุร ี นางสาว นรีกานต ์ เสาวรส วิทยาศาสตร์ทั่วไป สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 1 วัดหนองบัว 
จันทบุร ี นางสาว สาลิน ี สุขสวัสดิ ์ ภาษาไทย สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 1 วัดช้างข้าม 
จันทบุร ี นาย ปรีชาพล นวนสุทธ์ิ คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 1 วัดพลับ 
จันทบุร ี นางสาว อันธิกา คงนภา สังคมศึกษา สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 1 วัดเกาะโตนด 
จันทบุร ี นางสาว อารียา ศรีสมยั คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 1 วัดหนองคัน 
จันทบุร ี นางสาว วิลาสิน ี ขุนหมื่น วิทยาศาสตร์ทั่วไป สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 1 บ้านวังหิน 
จันทบุร ี นางสาว สิริวิมล ป๊อกตัง ภาษาไทย สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 1 วัดร าพัน 
จันทบุร ี นางสาว ลักขณาภรณ ์ บุญเกิด ภาษาไทย สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 1 บ้านตาเลียว 
จันทบุร ี นาย สมชาย กันภัย คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านคลองตาคง 
จันทบุร ี นางสาว ณิชกานต ์ เวียงแก้ว คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านสามสิบพัฒนา 
จันทบุร ี นาย ปัญญา เชิดชูศร ี คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 2 วัดหนองช่ิม 
จันทบุร ี นางสาว ศราวด ี แก้วเขียว สังคมศึกษา สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 2 วัดปากน้ า 
จันทบุร ี นางสาว อังคณา แสนสุข ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 2 หนองมะค่า 
จันทบุร ี นางสาว สุดารตัน ์ สร้อยสน ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 2 วัดหนองช่ิม 
จันทบุร ี นางสาว พชรพร กิจสวัสดิ ์ ปฐมวัย สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 2 วัดวันยาวล่าง 
จันทบุร ี นางสาว วารินทร ์ จากพิทาน คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 2 วัดพังงอน 
จันทบุร ี นาย ณัฐพล ยุทธวิชัย คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 2 วัดขนุน 
จันทบุร ี นางสาว สุรสัวด ี ถนอมศักดิ์ชัย ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านเขาทอง 
จันทบุร ี นาย วัชระ กุลรัตน ์ พลศึกษา สพฐ. สพป.จันทบุรี เขต 2 บ้านประตง 
จันทบุร ี นางสาว อิสรัศมิ ์ วรโชติเจนวิทย ์ ชีววิทยา สพฐ. สพม. เขต 17 หนองตาคงพิทยาคาร 
จันทบุร ี นางสาว สุนัยนา ขุนจิต คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพม. เขต 17 แหลมสิงห์วิทยาคม 
จันทบุร ี นาย ชัยมงคล นพเธา เคม ี สพฐ. สพม. เขต 17 แหลมสิงห์วิทยาคม 
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จันทบุร ี นางสาว โศภิดา งามจริต ฟิสิกส ์ สพฐ. สพม. เขต 17 สะพานเลือกวิทยาคม 
จันทบุร ี นางสาว ภาวิน ี ฟูคณะ สุขศึกษา สพฐ. สพม. เขต 17 เบญจมานสุรณ ์
จันทบุร ี นางสาว วราภรณ ์ ศรีสมพงษ ์ ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพม. เขต 17 ศรียานสุรณ ์
จันทบุร ี นางสาว ภัทราพร กองจินดา ชีววิทยา สพฐ. สพม. เขต 17 ขลุงรัชดาภิเษก 
จันทบุร ี นาย วิวัฒน์ หนูสิทธิ ์ คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพม. เขต 17 บางกะจะ 
จันทบุร ี นางสาว เจนจิรา บุญประสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพม. เขต 17 เบญจมนสุรณ ์
จันทบุร ี นางสาว กิตติมา ใจปลื้ม เคม ี สพฐ. สพม. เขต 17 ศรียานสุรณ ์
จันทบุร ี นาย เนรมิต นิกรมมุนินทร ์ อุตสาหกรรมศลิป ์ สพฐ. สพม. เขต 17 ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกลู" 
ฉะเชิงเทรา นางสาว ภัทรวด ี เเก้วนุช ปฐมวัย สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดราษฎร์ศรัทธาท า 
ฉะเชิงเทรา นางสาว จิรารักษ์ สมจิตต ์ ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดเขาดิน 
ฉะเชิงเทรา นางสาว กาญจนา พุกกะรัตน ์ คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดญาณรังษาราม 
ฉะเชิงเทรา นางสาว ดาราได ยิ่งนิยม ภาษาไทย สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 แพ่งพิทยาภูมิ 
ฉะเชิงเทรา นางสาว กฤษติยา ภู่สุบิน สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดใหม่ประเวศ 
ฉะเชิงเทรา นางสาว พรวนัช จินดามงคล ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดโพธาราม 
ฉะเชิงเทรา นางสาว สาวิตร ี อับดิน คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดดอนทอง 
ฉะเชิงเทรา นางสาว จริยาภรณ ์ ดิลกศร ี สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดสุคันธศลีาราม 
ฉะเชิงเทรา นางสาว ศรัญญา อรุณพูลทรัพย ์ ภาษาไทย สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สุเหรา่ปากคลอง 20 
ฉะเชิงเทรา นาย สนิท วรรณเวช พลศึกษา สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดสว่างอารมณ ์
ฉะเชิงเทรา นางสาว น้ าผึ้ง รัชเสมอ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ไพบูลย์ประชานุกูล 
ฉะเชิงเทรา นางสาว อลิษา อยู่ยัง ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดบางกระเจด็ 
ฉะเชิงเทรา นางสาว วรีรัตน ์ อานุภาพสวัสดิ ์ พลศึกษา สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดสนามช้าง 
ฉะเชิงเทรา นางสาว จันทรัตน ์ แสวงเชิดพงษ์ ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดบึงกระจับ 
ฉะเชิงเทรา นาย หฤษฎ์ชัย นาเจรญิ คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดสามร่ม 
ฉะเชิงเทรา นางสาว สุกัญญา พึ่งกุศล สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดหนองสองห้อง 
ฉะเชิงเทรา นางสาว กัณฐมณ ี พานศิล ภาษาไทย สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดหัวไทร 
ฉะเชิงเทรา นางสาว อัญชล ี ทรงกลด ปฐมวัย สพฐ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านหัวยหิน 
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ฉะเชิงเทรา นางสาว ฤดีมาศ ศรียานะ สังคมศึกษา สพฐ. สพม. เขต 6 เบญจมราชรังสฤษฎิ ์
ฉะเชิงเทรา นางสาว ภัศรา วิเชียรพงษ์ ชีววิทยา สพฐ. สพม. เขต 6 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 
ฉะเชิงเทรา นาย ทรงพล วงศ์พระราม สังคมศึกษา สพฐ. สพม. เขต 6 ดอนฉิมพลีพิทยาคม 
ฉะเชิงเทรา นางสาว นรินรัตน ์ มูยีหมัด ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพม. เขต 6 สนามชัยเขต 
ฉะเชิงเทรา นางสาว นวรัตน ์ นาคะกุล ภาษาไทย สพฐ. สพม. เขต 6 บางปะกง"บวรวิทยายน" 
ฉะเชิงเทรา นางสาว อรณ ี ทองอารีย์ คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพม. เขต 6 วิทยาราษฎรร์ังสรรค ์
ฉะเชิงเทรา นางสาว พรปวีณ ์ สังสะนะ ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพม. เขต 6 ดัดดรุณ ี
ฉะเชิงเทรา นางสาว สุจิตตรา มูลอินทร ์ สุขศึกษา สพฐ. สพม. เขต 6 เบญจมราชรังสฤษฎิ ์
ชลบุร ี นางสาว ทิพานัน ชะเอม สุขศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 1 วัดเฉลมิลาภ 
ชลบุร ี นางสาว สิริพร ธรรมปรีชา ภาษาไทย สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านช่องมะเฟือง 
ชลบุร ี นาย ณัฐวุฒิ อินนุ่ม พลศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 1 นาป่ามโนรถ 
ชลบุร ี นางสาว แพรววนิด กองศรี สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านมาบล าบดิ 
ชลบุร ี นาย กอปรกัลป ์ ตั้นวัฒนา คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านหนองไผ่แก้ว 
ชลบุร ี นางสาว พิมพ์ร าไพ ลายระยะพงษ ์ ประถมศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 1 อนุบาลวัดช่องลม 
ชลบุร ี นางสาว สุกัญญา เหลือชม ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านเนินโมก 
ชลบุร ี นางสาว รมย์ยุพา พุ่มพวง ภาษาไทย สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านเขาแรต 
ชลบุร ี นางสาว พิมพ์ชนก บุญสมทบ ปฐมวัย สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านหนองปลาไหล 
ชลบุร ี นางสาว จุฑามาศ จันทนา ศิลปศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 1 ปากคลองโรงนาค 
ชลบุร ี นาย กานต ์ ภูทองวิจิตร สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านห้วยมะระ 
ชลบุร ี นางสาว พรพรรณ สุนทรมานพ ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านไรไ่หหล า 
ชลบุร ี นางสาว ภารดา ผ่องแผ้ว ศิลปศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านหนองข่า 
ชลบุร ี นางสาว ชฎากร ธรรมสาโรช ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านสระนา 
ชลบุร ี นางสาว นิรมล ชัยสิทธ์ิ สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 2 อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
ชลบุร ี นางสาว ศิรินภา จิตรศริิชล ภาษาไทย สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดบ้านศาลา 
ชลบุร ี นางสาว จินตนา เนาว์วิจิตร คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 2 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 
ชลบุร ี นางสาว รัตนาวล ี เชยจุ้ย ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านเจ็ดเนิน 
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ชลบุร ี นางสาว วรียา อรจันทร ์ ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดหนองกาน้ า 
ชลบุร ี นางสาว อมิตรา ศรีภูวงค ์ ปฐมวัย สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดหนองม่วงใหม่ 
ชลบุร ี นางสาว โยธนัฐ ปทุมารักษ์ นาฎศิลป ์ สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 2 อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
ชลบุร ี นางสาว ฐิติพร ส าราญจิต ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านสันติคาม 
ชลบุร ี นางสาว มาลิน ี มะปรางอ่อน ประถมศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดหนองคล้า 
ชลบุร ี นางสาว พรประภา ข าเรืองวงศ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 3 จุกเสมด็ 
ชลบุร ี นางสาว พัชราภรณ ์ ยุตนาวา สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดสุทธาวาส 
ชลบุร ี นางสาว วัชราพร โพธิ์ประสิทธ์ิ คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านขลอด 
ชลบุร ี นาย วชิรวิทย ์ ชุติมาวงศ์สกุล ศิลปศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดสุทธาวาส 
ชลบุร ี นางสาว วิจิตรา รอดบุตร สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านหนองปรือ 
ชลบุร ี นาย กิตติพงษ ์ ศรีสาล ี พลศึกษา สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 3 วัตตโปทาราม 
ชลบุร ี นาย อธิราช มีบุญ ภาษาไทย สพฐ. สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดหนองคล้า 
ชลบุร ี นาย กมล โพธิโชต ิ ศิลปศึกษา สพฐ. สพม. เขต 18 แสนสุข 
ชลบุร ี นาย ธนิตพงศ ์ พัชรสุวิบูลย ์ เคม ี สพฐ. สพม. เขต 18 สิงห์สมุทร 
ชลบุร ี นางสาว จุฑารัตน ์ มุ่งพากเพียร คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพม. เขต 18 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ ์
ชลบุร ี นางสาว คัทลียา อนุมาตร นาฎศิลป ์ สพฐ. สพม. เขต 18 ชลราษฎรอ ารุง 
ชลบุร ี นางสาว บุณญนุช พรมานุสรณ ์ ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพม. เขต 18 พานทองสภาชนูปถัมภ ์
ชลบุร ี นางสาว ชนากานต์ พุทธรักษา คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพม. เขต 18 ศรีราชา 
ชลบุร ี นางสาว รวีวรรณ ์ สกุลเดช สังคมศึกษา สพฐ. สพม. เขต 18 อ่างศิลาพิทยาคม 
ชลบุร ี นาย สุธินันท ์ หมีเหม ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพม. เขต 18 ผินแจ่มวิชาสอน 
ชลบุร ี นาย กฤษณะ งาสาร สุขศึกษา สพฐ. สพม. เขต 18 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 
ชลบุร ี นางสาว ขวัญประเสริฐ แซ่เฮง ฟิสิกส ์ สพฐ. สพม. เขต 18 ชลบุร"ีสุขบท" 
ชลบุร ี นางสาว ฐิตินันท์ สุปัญญา ภาษาไทย สพฐ. สพม. เขต 18 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 
ตราด นางสาว รัชน ี พุทธเกษร ภาษาไทย สพฐ. สพป.ตราด บ้านไร่ป่า 
ตราด นางสาว ศิรประภา บุญขาว ประถมศึกษา สพฐ. สพป.ตราด บ้านทุ่งไก่ดัก 
ตราด นางสาว วัชรากร เกษ ี ภาษาไทย สพฐ. สพป.ตราด วัดวัง (กิ่มบุญอยู่อุทิศ) 
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ตราด นางสาว ดวงกมล โถทอง พลศึกษา สพฐ. สพป.ตราด วัดพนมพริก 
ตราด นางสาว สุพรรณ ี ธัญลักษณ ์ พลศึกษา สพฐ. สพม. เขต 17 แหลมงอบวิทยาคม 
ตราด นางสาว กนกวรรณ ห้ากลิ่น สังคมศึกษา สพฐ. สพม. เขต 17 สตรรีประเสริฐศลิป ์
ตราด นางสาว เมธาวี โคตรทะจักร ภาษาไทย สพฐ. สพม. เขต 17 แหลมงอบวิทยาคม 
ตราด นางสาว กิติยา ราชพลแสน เคม ี สพฐ. สพม. เขต 17 เนินทรายวิทยาคม 
ระยอง นาย ธีรพงศ์ เพไทย คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 วัดคีรีภาวนาราม 
ระยอง นางสาว กิ่งกาญจน์ สุขส าราญ ปฐมวัย สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบเตย 
ระยอง นางสาว ศศิลดา สมสถาน พลศึกษา สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 วัดพลา 
ระยอง นาย กฤษนนท์ วงศ์บุปผา คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 วัดนาตาขวัญ 
ระยอง นางสาว สุดารตัน ์ รัตนเพ็ชร สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 บ้านบึงตาต้า 
ระยอง นางสาว เกษศิรินทร ์ เสวกวัง ดนตรีศึกษา สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 บ้านหนองจอก 
ระยอง นางสาว นรี ทองจิตต์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 นิคมฯ1 
ระยอง นางสาว คนึงนิจ นาคเกษม ภาษาไทย สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 ชุมชนวัดทับมา 
ระยอง นางสาว เสาวนิต มีสิน สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ระยอง เขต 1 วัดปลวกเกต ุ
ระยอง นางสาว อรอุมา คุ้มหอม ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ระยอง เขต 2 บ้านสองพี่น้อง 
ระยอง นางสาว อุษณาภรณ ์ ตั้งมั่น ภาษาไทย สพฐ. สพป.ระยอง เขต 2 บ้านเนินหย่อง 
ระยอง นางสาว สุมณฑา เกิดผล สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ระยอง เขต 2 บ้านหนองน้ าขุ่น 
ระยอง นาย ทศพล หาทรัพย ์ ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป.ระยอง เขต 2 วัดเขาส ารอง 
ระยอง นางสาว พิชามญช์ุ สูงห้างหว้า คอมพิวเตอร ์ สพฐ. สพป.ระยอง เขต 2 ชุมชนวัดกลางกร่ า 
ระยอง นางสาว วณิชยา แซ่เอี๋ยว สังคมศึกษา สพฐ. สพป.ระยอง เขต 2 บ้านห้วยยาง 
ระยอง นางสาว ชัญญาพัชญ ์ ประเสริฐโสภณ ปฐมวัย สพฐ. สพป.ระยอง เขต 2 บ้านหนองไทร 
ระยอง นางสาว กนกพร สุธา ภาษาไทย สพฐ. สพป.ระยอง เขต 2 วัดมงคลวุฒาวาส 
ระยอง นาย อานนท์ กรุณานนท์ เคม ี สพฐ. สพม. เขต 18 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 
ระยอง นางสาว สุทธาทิพย์ ถนอมวงค์ สังคมศึกษา สพฐ. สพม. เขต 18 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 
ระยอง นาย พรชัย วรรณศิร ิ พลศึกษา สพฐ. สพม. เขต 18 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 
ระยอง นางสาว ฐานิตา ดาวประกาย คณิตศาสตร ์ สพฐ. สพม. เขต 18 วัดป่าประดู ่
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ระยอง นางสาว ศิริธร แกล้วกล้า ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพม. เขต 18 วัดป่าประดู ่
ระยอง นางสาว มธุรส สัจกุลชัยเลิศ ภาษาไทย สพฐ. สพม. เขต 18 วัดป่าประดู ่
ฉะเชิงเทรา นางสาว อรอนงค ์ โด่งดัง การศึกษาพิเศษ สพฐ. สศศ. (ส่วนกลาง) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุร ี นาย การัณยภาส จันทร์สุข การศึกษาพิเศษ สพฐ. สศศ. (ส่วนกลาง) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา12จังหวัดชลบุร ี
ฉะเชิงเทรา นาย อดิศักดิ ์ นพภาล ี เครื่องกล สอศ. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
จันทบุร ี นางสาว กัญญาณ ี ชินเดช ภาษาอังกฤษ สพฐ. สพป. จันทบุรี เขต 1 รอข้อมูล จาก สพฐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


