
1 นางสาวเขมจิรา ข่วงทิพย์ 0972509760
ร.ร.บา้นลาดพร้าว (สาคร - สุ่น 

พานิชเฮง)
กรุงเทพมหานคร

2 นางสาวปัญจรัตน์  ทรัพยมี์ 0971410973
ร.ร.บา้นลาดพร้าว (สาคร - สุ่น 

พานิชเฮง)
กรุงเทพมหานคร

3 นางเกศกญัญา    ทองผอ่ง 0846403916 ขา้ราชการบาํนาญ

4 นางสาวพมิพศ์า  พริิยนวนนัท ์       ร.ร.บางเขน (ไวส้าลีอนุสรณ์ ) กรุงเทพมหานคร

5 นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิท0613252989 ร.ร.บางปะกอกวทิยาคม สพม.กรุงเทพมหานคร 1

6 นางสาวแสงรติกานต ์ พนัคลอง 0846002593 ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม.กรุงเทพมหานคร 2

7 1 นายเลิศชาย ปานมุข 0870458667

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอดอน

พดุ

สาํนกังานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

อธัยาศยั  จงัหวดัสระบุรี

8 2 นางภทัรชนก  บรรจุแกว้ 0624242863 ร.ร.วดัแพะโคก สพป.สระบุรี เขต  1

9 นางสาวปภสัสร เจริญพสิยัสุข 0853506971
ร.ร.วดัดอนทอง (สุวณัณะศรี 

ตณัฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลยั)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

10 นางสาวละมยั บุญช่วย 0959626168
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 

สมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ

11 นายกิตติชยั  กอ้นแกว้ 0831478754 ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วทิยา สพม.ราชบุรี

12 นางสาวกนกพชิญ ์ดวงธนู 0991100295
ร.ร.วดัหนองออ้ (ธรรมธรใย

ประชาสามคัคี)
สพป.ราชบุรี เขต  2

ลาํดับ

กทม

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

กรุงเทพมหานคร

สังกดัโรงเรียนชื�อโซน เบอร์ติดต่อ

ลพบุรี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแกว

นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี



13 นายเฉลิมยศ  ญาดี 0804584835
ร.ร.กาญจนาภิเษกวทิยาลยั 

สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี

14 นายวทิูร ประสพผล 0981563991 ร.ร.วดัไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต  2

15 นางสาวภณิดา ชูช่วยสุวรรณ 0866976645 ร.ร.บา้นหนองชุมพล สพป.เพชรบุรี เขต  1

16 นางสาวจิตสุภา คาํโหงษ์ 0840909736 ร.ร.กระทุ่มแบน"วเิศษสมุทคุณ"
สพม.สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม

17 นางองัคณา แสบงบาล 0898959932 ร.ร.กระทุ่มแบน"วเิศษสมุทคุณ"
สพม.สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม

18 นางสาวเพิ�มพร ม่วงใหญ่ 0894554410 ร.ร.อนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม

19 นางสาววริดา ไกรนรา 0872833288
ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ 

รัชมงัคลาภิเษก
สพม.นครศรีธรรมราช

20 นางสาววฤนพร แซ่ตนั 0915325409
ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจาํ

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

สาํนกับริหารงานการ

พเิศษ

21 นายนนัทวฒัน์ แหวนเพช็ร 0818913682
ร.ร.เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิม

วทิยา)

เทศบาลนครสุราษฎร์

ธานี

22 นางจารุณี เทียนไชย 0810775324 ร.ร.บา้นบ่อนํ� าผดุ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

23 นางสาววมิลวรรณ อน้ทอง 0892323331 ร.ร.วดันาหมอบุญ
สพป.นครศรีธรรมราช 

เขต  3

24 นางสาวปราณี เพง่พนิิจ 0828002483 ร.ร.วดันาหมอบุญ
สพป.นครศรีธรรมราช 

เขต  3

25 นายชีวนิ วฒันสิน 0840630990 ร.ร.บา้นลาํแพะ สพป.ตรัง เขต 2

26 นางสาวรัตติกาล ช่วยเชิด 0622159639
ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจาํจงัหวดั

ระนอง

สาํนกับริหารงานการ

พเิศษ

27 นายกนัตณ์ฐัภทัร  โกยดุลย์ 0636198613 ร.ร.วดัอินทนิน สพป.พงังา เขต 1

6

7

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎรธานี พัทลุง

ภูเก็ต ระนอง กระบี่ พังงา ตรัง

ยะลา สงขลา นราธิวาส ปตตานี สตูล



28 นายชาํนาญ ทวทีอง 0835913915
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ 

จงัหวดัสตูล

สาํนกับริหารงาน

การศึกษาพเิศษ

29 นางสาวเสาวณีย ์พรหมคง 0828221459 ร.ร.วดับางทีง สพป.สงขลา เขต 2

30 นางวฒิุตา จนัทร์หนู 0824282373 ร.ร.บา้นท่าคุระ สพป.สงขลา เขต 1

31 นายกรณ์ชพฒัน์  ดาํรงคไ์ชย 0902987894 ร.ร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัชลบุรี

32 นางสาวรุ่งทิพย ์ พน้ภยัพาล 0618421848 ร.ร.บา้นหว้ยกุ่ม สพป.ชลบุรี เขต 3

33 นางวรนุช นิ�มอ่อน 0878331453 ร.ร.บา้นโป่งเจริญชยั สพป.จนัทบุรี เขต 2

34 นางวลกัขณา สาระกิจจานนท ์ 0872364170

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระ

ศรีนครินทร์ หนองบวัลาํภู 

ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สพม.เลย หนองบวัลาํภู

35 นางปิยพร ทะภา 0887283748 ร.ร.เชียงคาน สพม.เลย หนองบวัลาํภู

ยงัไม่มีอาสาฯ รุ่นที� 1

36  นางสาวรัชฎา สายไพสงค์ 0801982794 ร.ร.หนองกุงวทิยา สพป.มหาสารคาม เขต 2

37 นางสาวแววตา ไชยขนัธ์ 0821231027 ร.ร.นาทนัวทิยา สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3

38 นายเพิ�มพลู ร่มศรี 0854587773 ศธจ.ร้อยเอด็

39 นางชุติมา กะริอุณะ 0633989395 ร.ร.บา้นหนองคลอง สพป.ขอนแก่น เขต 1

40 นายสุรศกัดิ�  เจตนา 0872594040 ร.ร.บา้นโนนผึ�ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

41 นางธิติมา ชิณพนัธ์ 0895831419 ร.ร.บา้นคอ้
สพป.อุบลราชธาน เขต

 2
42 นางสาวปาจารีย ์เพิ�มเพยีร 0863464065 ร.ร.บา้นพลาญชยั

สพป.อุบลราชธาน เขต

 3
43 วา่ที�ร้อยตรี ดร.สุรเชษฎ ์ เพญ็พร 0872312348 ร.ร.บา้นนาตาลเหนือ

สพป.อุบลราชธาน เขต

 2

44 นางสาวกาญจนา ผอ่งแผว้ 0819751217
ร.ร.อนุบาลลืออาํนาจ(ชุมชน

เปือยหวัดง)
สพป.อาํนาจเจริญ

นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ

อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ

10

12

13

8

9

ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง

อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู เลย บึงกาฬ



45 นายตฤณชาติ อนนัตสุข 0833664083 ร.ร.บา้นยาง สพป.สุรินทร์ เขต 2

46 นางณฐัวรรณ พรมบุญ 0956195820 ร.ร.อบูมุงแกง้เปลี�ยง
สพป.อุบลราชธาน เขต

 2
47 นางจิตประสงค ์ทมะนนัต์ ร.ร.บา้นดอนใหญ่

สพป.อุบลราชธาน เขต

 2
48 นางสาวปุณณภา อุดมลาภ 0982353235 ร.ร.บา้นนาตาลเหนือ

สพป.อุบลราชธาน เขต

 2

49 นายเดชจกัรภพ แจง้คาํ 0902376898 ร.ร.บา้นโนนเห็ดไคล สพป.ชยัภูมิ เขต 2

50 นางสาวสุจินดา เอี�ยมศิริ               0640799111 ร.ร.เมืองตลุงพทิยาสรรพ์ สพม.บุรีรัมย์

51 นางสาวบุญญิสา เบียดนอก 0621549632 ร.ร.สะแกพทิยาคม สพม.บุรีรัมย์

52 นางสาวหทยักานต ์ ประโพธิง 0885827002 ร.ร.บา้นทพัมะขาม สพป.นครราชสีมา เขต 6

53 นายบนัเทิง บุตรเทศ 0852059984 โรงเรียนบา้นตาเบา สพป.สุรินทร์ เขต 3

54 15 นายวฒิุชยั กองแกว้ 0634164198 ร.ร.บา้นหว้ยไมซ้าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

55 นายธนากร วรากุลพชิยั 0933126565 ร.ร.เจดียห์ลวงพทิยา สพป.เชียงราย เขต 2

56 จ่าสิบตรีธีระ เทพจินดา 0848948486 ร.ร.ปัว สพม.แพร่

57 นางนฤมล เลิศรัตน์พฒันา 0910244581
ร.ร.เทศบาลวดัทา้ยตลาด(กวี

ธรรมสาร)
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

58 นายอานนัท ์หงส์พนัธ์ุ                0958282545 ร.ร.ชุมชนบา้นติ�ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

59 18 นางวรยา สายสุจริต 0836187214 ร.ร.บา้นนอ้ย “ปรึกอุทิศ” สพป.พจิิตร เขต 2

เชียงราย นาน พะเยา แพร

พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ

กําแพงเพชร นครสวรรค พิจิตร อุทัยธานี

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร

เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน

14

17

16


	กัลยาณมิตร

