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นางสาวปรียานุช เจียมโพธิ์
โรงเรียนโรตารี่ 1 บานพุน้ํารอน ราชบุรี
นางสาวสุวรรณา ละงู
โรงเรียนทาฉัตรไชย
ภูเก็ต
นางสาวปาริตา ชางปลื้ม
ศพด.โรงเรียนวัดหนองหลอด
สุพรรณบุรี
นางสาววันไซนับ แวดอเลาะ
โรงเรียนบานบุโบย
สตูล
นางสาวกัสวิณี อุศมา
โรงเรียนบานปากบาง
สตูล
นางสาวสุดชีวัน โพธิ์ทอง
โรงเรียนบานเขาจาน
สระแกว
นางอรวรรณ หลาบุตรศรี
โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ
หนองคาย
นางสาวสุนันทา มีแกน
โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ
หนองคาย
นางสาวอชิรญาน เขตตขันธ
โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ
หนองคาย
นางวิไลภรณ สอนกอง
โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ
หนองคาย
นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดํารง โรงเรียนวัดชนะสงคราม
กรุงเทพฯ
นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย โรงเรียนปอพานพิทยาคม ฯ
มหาสารคาม
นางสาวภีมณปภัค สุพรชัยภักดี โรงเรียนบานบางน้ําจืด
สมุทรสาคร
นางสาวรสซีมา วาโระ
ผูปกครอง
ปตตานี
นายซาโก วราหะ
โรงเรียนรัตนโกสินทร 2
อุทัยธานี
นางสาลี่ เอี่ยมลออ
โรงเรียนรัตนโกสินทร 2
อุทัยธานี
นายณรงค สีทอง
โรงเรียนรัตนโกสินทร 2
อุทัยธานี
นางสาววิสาขา ดีประเสริฐกุล โรงเรียนรัตนโกสินทร 2
อุทัยธานี
นางสาวเกษมณี พัดรัมย
โรงเรียนรัตนโกสินทร 2
อุทัยธานี
นางสาวฐิติภรณ สําราญจิตร
โรงเรียนรัตนโกสินทร 2
อุทัยธานี
นางสาวสุนันทา อันชํานาญ
ศพด.วัดอุดรหนองสระ
มหาสารคาม
นางเนตรนภา ปะติเก
ศพด.วัดอุดรหนองสระ
มหาสารคาม
นางมลิวรรณ ศรีรัตนประชากูล ศพด.บานปอพาน
มหาสารคาม
นางทองมี เวียงแก
ศพด.บานปอพาน
มหาสารคาม
นางสาวกาญจนา เทียนศิริ
โรงเรียนบานราษฎรเจริญ
สระบุรี
นางสาวอริสา โสคําภา
โรงเรียนวัดใหมผดุงเขต
นนทบุรี
นางสาวธมลวรรณ เศรษฐหิรัญกุล โรงเรียนวัดใหมผดุงเขต
นนทบุรี
นางสาวอละทัย แกวขาว
โรงเรียนภูมิสมิทธ
กรุงเทพฯ
นางสาวอุมากรณ แสงทอง
โรงเรียนภูมิสมิทธ
กรุงเทพฯ
นางสาวอวยพร ศรีกาญจน
โรงเรียนภูมิสมิทธ
กรุงเทพฯ
นางสาวสุญาณี จรัญวรรณ
โรงเรียนภูมิสมิทธ
กรุงเทพฯ
นางทัศนีย สหวัฒนชาติ
โรงเรียนอนุบาลโคกใหมละหานทราย บุรีรัมย
นางจําเรียง แจงกูล
โรงเรียนอนุบาลโคกใหมละหานทราย บุรีรัมย
นางสุธิตา มั่นกลาง
โรงเรียนอนุบาลโคกใหมละหานทราย บุรีรัมย
นางสาววิชุดา ละครพล
โรงเรียนอนุบาลโคกใหมละหานทราย บุรีรัมย
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นางเบญจรัศมิ์ กิตติธรรม แมนเลย โรงเรียนวัดยกกระบัตร ฯ
นางสาวระวิวรรณ สดประเสริฐ โรงเรียนสองพี่นอง
นางสาวกาญจนา บุหงอ
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
นางสุทธิวรรณ ชัยนาคิน
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
นางอมรรัตน ทองเดิม
โรงเรียนวัดขจรบํารุง
นางสาวประกายกาญจณ รอดทิม โรงเรียนบานคลองรอก
นางอุบลวรรณ หึกขุนทด
โรงเรียนวัดโปงกอนเสา
นางสาวเฉลิมศรี หุนสาระ
โรงเรียนวัดโปงกอนเสา
นางอรวรรณ วีระประสิทธิ์
โรงเรียนวัดโปงกอนเสา
นางสาวรุวัยดา หลีดินสุด
โรงเรียนบานอุได
นางสาวรุสนาณี เดาะหละ
โรงเรียนบานอุได
นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข
โรงเรียนวัดวังกะจะ
นางสาวธีราภรณ ธุยะวัฒน
โรงเรียนวัดวังกะจะ
นางสาวนลินี ไหลพึ่งทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน
นางสาวปทิตตา นาตะโหนด
โรงเรียนวัดโพธิ์บานออยฯ
นางสาวจุฑาภรณ ธรรมเที่ยง
โรงเรียนวัดโพธิ์บานออยฯ
นางสาวพิมพลดา วารีวนิช
โรงเรียนวัดโพธิ์บานออยฯ
นางสาวศิริเกษ เทาศิริ
โรงเรียนวัดโพธิ์บานออยฯ
นางสาวปณิตา ศิลารักษ
โรงเรียนบานหนองขาม
นางทัดดาว อันประนิตย
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
นางวันเพ็ญ สงเคราะหสุข
ศพด.บานหนองนาหลา
นางสาวสุพัฒตรา พรหมพันธุ
โรงเรียนโสมาภา
นางสาวชวิศา โทกวิน
โรงเรียนโสมาภา
นางสิรรินทร อัศววัฒฑกี
ผูปกครอง
นางสาวนัยนา สีกันโท
ผูปกครอง
นางปยฉัตร รักวรนิจ
โรงเรียนอนุบาลฤชากร
นางสาวดารณีย นันทเสนีย
โรงเรียนอนุบาลฤชากร
นางสาวชลนา กลางมณี
โรงเรียนอนุบาลฤชากร
นางสาวปยะฉัตร วีชะรังสรรค โรงเรียนอนุบาลฤชากร
นางสาวศิริกุล กุลนอก
โรงเรียนอนุบาลฤชากร
นางสาวปานอาภา วีชะรังสรรค โรงเรียนอนุบาลฤชากร
นางสาวเบญญาภา รัตนวิเศษ
โรงเรียนอนุบาลนางรอง ฯ
นางสาวสุพัตรา โรจนประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ
นางสาวพรรณนิภา ปานทิม
โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ
นางชุมพร ประกิตเจริญสุข
โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ

สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สตูล
สตูล
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
อางทอง
นนทุบรี
นนทุบรี
นนทุบรี
นนทุบรี
ราชบุรี
สระบุรี
รอยเอ็ด
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
เชียงใหม
เชียงใหม
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
บุรีรัมย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
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นางสาวสุภัทรา วิลาวรรณ
นางอังสุมา คูหาวรรณ
นางสาวอภิญญา ผิวเกลี้ยง

โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ
โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ
โรงเรียนอนุบาลบานครู

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

