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๑ น.ส.ลักษมี ปองดอง
โรงเรียนบานทุงกูดาย
สพป.ลป
๒ นางอุตสาห บุญมา
โรงเรียนชุมชนบานทราย
สพป.ลป
๓ นางเพลิน สุขรัตน
โรงเรียนบานแมกวัก
สพป.ลป
๔ วาที่รอยตรีนิวัตน กิติคํา
โรงเรียนวัดเสด็จ
สพป.ลป
๕ นางศิริพร ธรรมสิทธิ์
โรงเรียนวัดเสด็จ
สพป.ลป
๖ นางกุลพร ถวิลวงศ
โรงเรียนบานแหงเหนือ
สพป.ลป
๗ นางดรุณี จันทราพันธ
โรงเรียนบานแมตีบ
สพป.ลป
๘ นายจรูญศักดิ์ เดชามาตย
โรงเรียนแมแปนวิทยา
สพป.ลป
๙ นางศศิธร เขื่อนคง
โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)
สพป.ลป
๑๐ น.ส.อุบลวรรณ แกวพรม
โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)
สพป.ลป
๑๑ นางสุพรรณี ปติวรนันท
โรงเรียนวัดบานสัก
สพป.ลป
สพป.ลป
๑๒ น.ส.สุนิสา การกุณา
โรงเรียนวัดคากลาง
๑๓ นางจิรประภา สุวรรณญาณะ
โรงเรียนปงยางคก(ทิพยชางอนุสรณ)
สพป.ลป
๑๔ นางสุพิน อริยะเครือ
โรงเรียนปงยางคก(ทิพยชางอนุสรณ)
สพป.ลป
๑๕ นางประภา สัตยตอชาติ
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
สพป.ลป
๑๖ นางรุจนี ทองคํา
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
สพป.ลป
๑๗ นางขวัญเมือง เตเฉลย
โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค
สพป.ลป
๑๘ นางนิตยาพร แกวบุดตา
โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค
สพป.ลป
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
๑๙ นางพาที โชคไพบูลย
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
๒๐ น.ส.ดวงสมร ดิสรเตติวัฒน
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
๒๑ นางสุมิตรา ชาตานันท
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
๒๒ นางเจียมจิต ขันติโชติ
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๒๓ นางกุลภา แกวอรุณ
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
๒๔ นางนราพร ชัยมงคล
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
๒๕ นางจิราพร แสงบุญเรือง
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
๒๖ นายกิตติกร แกวใจ
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
๒๗ นางณัฐพัชร บวรภัสพงศ
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
๒๘ นางสุนทรี มานอย
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
๒๙ นางจงกลณี มณฑาทอง
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
๓๐ นางเพ็ญศรี ปงกาวี
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
๓๑ นางเกษสุดา วัฒนจิตรานนท
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
๓๒ นางศราวดี บุญญะโสภัต
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
๓๓ นางทวิกา ตุลาพันธุ
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
๓๔ นางรุงทิพย อินตะคํา
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
๓๕ นายสมยศ ยะมอนแกว
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
๓๖ นางพรนิภา ยศบุญเรือง
โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครัตนอนุสรณ)
สพป.ลป
๓๗ นางธัญสุตา ทาฟู
๓๘ นางกฤษราภรณ รักฝูง
โรงเรียนบานสบพลึง
สพป.ลป
๓๙ นางญาดา พันธเกษ
โรงเรียนบานสบพลึง
สพป.ลป
๔๐ นางเข็มทอง สุภากุล
โรงเรียนทุงหนองขามวิทยา
สพป.ลป
๔๑ นางจรรยา สันบุญเปง
โรงเรียนทุงหนองขามวิทยา
สพป.ลป
๔๒ นางทัศนีย วิเชียรบรรจง
โรงเรียนแมกงวิทยา
สพป.ลป
๔๓ นางเพ็ญศรี ธรรมสิทธิ์
โรงเรียนแมกงวิทยา
สพป.ลป
๔๔ นางชัชรินทร สุขรอด
โรงเรียนบานงิ้วงาม
สพป.ลป
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สังกัด
๔๕ นางพิมพจันทร พัชรดํารงกุล
โรงเรียนบานเหลา
สพป.ลป
๔๖ นางอัจฉรา วงศชนะ
โรงเรียนบานปงสนุก
สพป.ลป
๔๗ นางทิวารัตน ชํานาญ
โรงเรียนบานปงสนุก
สพป.ลป
๔๘ น.ส.อรวรรณ ธรรมสิทธิ์
โรงเรียนบานปงสนุก
สพป.ลป
๔๙ นางชุลีพร กอบกํา
โรงเรียนบานปงสนุก
สพป.ลป
๕๐ นางสุนีย สัตยารักษ
โรงเรียนบานปงสนุก
สพป.ลป
๕๑ นางจันทรจิรา ตุลาสืบ
โรงเรียนบานปงสนุก
สพป.ลป
๕๒ นางบุญทิม เทือกชัยคํา
โรงเรียนบานปงสนุก
สพป.ลป
๕๓ นายนัฐพงศ นํามา
โรงเรียนบานทุงกลวย
สพป.ลป
๕๔ น.ส.ดาวเรือง ปญญาวงค
โรงเรียนบานนาแช
สพป.ลป
โรงเรียนอนุบาลเมืองลําปาง(ธงชัยศึกษา)
สพป.ลป
๕๕ นางจิราพร ตาใส
โรงเรียนอนุบาลเมืองลําปาง(ธงชัยศึกษา)
สพป.ลป
๕๖ นางไพบูลย ปองเสงี่ยม
โรงเรียนอนุบาลเมืองลําปาง(ธงชัยศึกษา)
สพป.ลป
๕๗ นางลัดดาวัลย ศรีจารึก
๕๘ นางเบญจวรรณ สันเทพ
โรงเรียนเมืองยาววิทยา
สพป.ลป
๕๙ นางกฤษณี คําราช
โรงเรียนเมืองยาววิทยา
สพป.ลป
๖๐ น.ส.สมศรี ขันทพันธ
โรงเรียนบานเวียงเหนือ
สพป.ลป
๖๑ นางกิ่งจันทร ศิรินาน
โรงเรียนบานไร(ประชาสามัคคี)
สพป.ลป
๖๒ นางรัชนี นนทวิศรุต
โรงเรียนบานหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล)
สพป.ลป
๖๓ นางมัทนา กันทา
โรงเรียนบานทุงหลวง
สพป.ลป
โรงเรียนวัดบานแลง
สพป.ลป
๖๔ นางเพ็ญศรี อําพันธุ
๖๕ นางแสงระวี สุตา
โรงเรียนชุมชนบานสันกําแพง
สพป.ลป
๖๖ นายเอกรัตน ทาคํา
โรงเรียนพิชัยวิทยา
สพป.ลป
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๖๗ นางปราณี เครือคําขาว
โรงเรียนพิชัยวิทยา
สพป.ลป
๖๘ นางปยพร เมษสุวรรณ
โรงเรียนบานปนงาว
สพป.ลป
๖๙ นางชุลีกร เชี่ยวชาญ
โรงเรียนบานปงวัง
สพป.ลป
๗๐ นางกัญญา ยามะณี
โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร
สพป.ลป
๗๑ นายชวย วันทาทราย
โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร
สพป.ลป
๗๒ นายชุมพล สุภานนท
โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร
สพป.ลป
๗๓ นางฐิติภา มานมุงศิลป
โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร
สพป.ลป
โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร
สพป.ลป
๗๔ นางนงลักษณ เหลาวาณิชวัฒนา
๗๕ นางประกายทอง จันทรจร
โรงเรียนบานออน
สพป.ลป
๗๖ น.ส.เกษราภรณ วังใจฟู
โรงเรียนบานออน
สพป.ลป
๗๗ นางเพ็ญศรี อินตะเสน
โรงเรียนบานออน
สพป.ลป
๗๘ นางสุมาลัย วังสะปญญา
โรงเรียนวัดน้ําโทง
สพป.ลป
๗๙ นางนงลักษณ อุปนันท
โรงเรียนทุงฝางวิทยา
สพป.ลป
๘๐ นางสุนันทา อินผูก
โรงเรียนทุงฝางวิทยา
สพป.ลป
โรงเรียนบานหวยเปง
สพป.ลป
๘๑ นางจิตรา ใจแกว
๘๒ นางธิติสุดา ไชยสิทธิ
โรงเรียนบานยางออย
สพป.ลป
๘๓ นางบุญเทียร อิกําเหนิด
โรงเรียนบานแมยามเหนือ
สพป.ลป
๘๔ นางนิรุชา จําฟู
โรงเรียนบานโปงขวาก
สพป.ลป
๘๕ นางสุพิน เครือบุญมา
โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ(ชุมชน ๑)
สพป.ลป
๘๖ นางนวลสวาท ไปเร็ว
โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ(ชุมชน ๑)
สพป.ลป
โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ(ชุมชน ๑)
สพป.ลป
๘๗ น.ส.สองหลา ภักดีวงศ
๘๘ นายสมเจตน ไปเร็ว
โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ(ชุมชน ๑)
สพป.ลป
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๘๙ นางปยานันท วงษารัฐ
โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ(ชุมชน ๑)
สพป.ลป
๙๐ นางรวงทอง รักษสกุล
โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ(ชุมชน ๑)
สพป.ลป
๙๑ นางรัตนา บุญยัง
โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ(ชุมชน ๑)
สพป.ลป
๙๒ นางบัวบาน ตาเต็มดวง
โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ(ชุมชน ๑)
สพป.ลป
๙๓ นางวิไลพร โนชัยวงศ
โรงเรียนบานหนองยาง
สพป.ลป
๙๔ นางสุกัญญา วันชนะ
โรงเรียนบานกาศเมฆ
สพป.ลป
๙๕ นางกัลยา เปาริบุตร
โรงเรียนวัดบานแขม
สพป.ลป
๙๖ นางนวกาญจน ฝนมณีวรรณ
โรงเรียนนิคมสรางตนเองกิ่วลม ๓
สพป.ลป
๙๗ นางวรวรรณ เดชแพ
โรงเรียนวัดบานฮอง
สพป.ลป
๙๘ นางวรารักษ อุปนันท
โรงเรียนวัดสบจาง
สพป.ลป
๙๙ นางสุรภี บัวแกว
โรงเรียนบานโปง
สพป.ลป
๑๐๐ น.ส.สังวาล มานมุงศิลป
โรงเรียนชุมชนบานแมฮาว
สพป.ลป
สพป.ลป
๑๐๑ นางประทุม แสนจิตร
โรงเรียนบานบอหอ
๑๐๒ นางนฤมล ปญโญ
โรงเรียนบานบอหอ
สพป.ลป
๑๐๓ นางสมจิตต ยมสาธาร
โรงเรียนสบเมาะวิทยา
สพป.ลป
๑๐๔ นางเกตุแกว แกวสิทธิวงศ
โรงเรียนสบเมาะวิทยา
สพป.ลป
๑๐๕ นางรัตนา เมืองแกว
โรงเรียนบานใหม
สพป.ลป
๑๐๖ นางยุวดี แปงสนิท
โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา
สพป.ลป
๑๐๗ นางขนิษฐา บริสุทธิ์ศรี
โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา
สพป.ลป
สพป.ลป
๑๐๘ นางรุงเรือง ขัดศรี
โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา
๑๐๙ นางจิราพรรณ จันทรมณี
โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา
สพป.ลป
๑๑๐ นายสุริยวัฒน วันดี
โรงเรียนบานหวยอูน
สพป.ลป

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
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๑
๑
๑
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๑๑๑ นางวรรณา ตุยเต็มวงค
โรงเรียนบานหลวงใต
สพป.ลป ๑
๑๑๒ นางดวงดาว รุงแจง
โรงเรียนสบปาดวิทยา
สพป.ลป ๑
๑๑๓ นางพรทิพย ธรรมลังกา
โรงเรียนสบปาดวิทยา
สพป.ลป ๑
๑๑๔ นางบุญรัตน ทองสิริมณีรัตน
โรงเรียนนิคมสรางตนเองกิ่วลม ๑
สพป.ลป ๑
๑๑๕ นางรมิดา ธณาธิปศิริสกุล
โรงเรียนบานกลวยแพะ
สพป.ลป ๑
๑๑๖ นางวนิดา นัดดากุล
โรงเรียนบานนาสัก
สพป.ลป ๑
๑๑๗ นางนิรมล เกตุวงค
โรงเรียนธงชัยวิทยา
สพป.ลป ๑
๑๑๘ นางพรรณี อินตะเสน
โรงเรียนธงชัยวิทยา
สพป.ลป ๑
๑๑๙ นางสุรีรัตน โพธิ์มี
โรงเรียนธงชัยวิทยา
สพป.ลป ๑
๑๒๐ นางมณีรัตน พรหมจันทร
โรงเรียนบานแมเฟอง
สพป.ลป ๑
๑๒๑ นางพัทธนันท ปญญา
โรงเรียนวัดน้ําโทง
สพป.ลป ๑
๑๒๒ นางสมพิศ มานิตยกุล
โรงเรียนบานทุงหก
สพป.ลป ๑
๑๒๓ นายทิวา จันทราพันธ
โรงเรียนแมฮางวิทยา
สพป.ลป ๑
๑๒๔ นางฉวีวรรณ สุภานนท
โรงเรียนหางฉัตรวิทยา
สพม.๓๕
๑๒๕ นางผองพรรณ สัญญา
โรงเรียนหางฉัตรวิทยา
สพม.๓๕
๑๒๖ นายวิฑูร สมพงษ
โรงเรียนหางฉัตรวิทยา
สพม.๓๕
๑๒๗ นางจันทนา วงษคํา
โรงเรียนหางฉัตรวิทยา
สพม.๓๕
๑๒๘ นายยุทธชัย ฟูเต็มวงศ
โรงเรียนหางฉัตรวิทยา
สพม.๓๕
๑๒๙ นางแจมศิริ พานทอง
โรงเรียนหางฉัตรวิทยา
สพม.๓๕
๑๓๐ วาที่รอยตรีเทียนชัย สุวรรณ
โรงเรียนสบจางวิทยา
สพม.๓๕
๑๓๑ น.ส.กิติยา บุญพระคุมครอง
โรงเรียนสบจางวิทยา
สพม.๓๕
โรงเรียนสบจางวิทยา
สพม.๓๕
๑๓๒ น.ส.ณัฎฐณิชา ถานอย
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๑๓๓ นายอํานวย มหามิตร
โรงเรียนเมืองมายวิทยา
สพม.๓๕
๑๓๔ นางเครือวัลย หมอยา
โรงเรียนเมืองมายวิทยา
สพม.๓๕
๑๓๕ นางยุพิน กมลวิจิตร
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
สพม.๓๕
๑๓๖ นางอนงค แสงนิล
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
สพม.๓๕
๑๓๗ นางศุภิสรา ไวสิทธิ์
โรงเรียนแมสันวิทยา
สพม.๓๕
๑๓๘ นางจันทกานต ดวงมาลา
โรงเรียนแมสันวิทยา
สพม.๓๕
๑๓๙ นางดวงตา สุพรรณโชติ
โรงเรียนแมสันวิทยา
สพม.๓๕
๑๔๐ นางสมถวิล อรุณรัตนาเทวัญ
โรงเรียนเขลางคนคร
สพม.๓๕
๑๔๑ นางสมพร อุดรพงศ
โรงเรียนเขลางคนคร
สพม.๓๕
โรงเรียนเขลางคนคร
สพม.๓๕
๑๔๒ นายบุญโปรด ตรีไตรรัตน
๑๔๓ นางเดือนเพ็ญ ประกอบศิลป
โรงเรียนเขลางคนคร
สพม.๓๕
๑๔๔ น.ส.สุภาพร หลักคํา
โรงเรียนเขลางคนคร
สพม.๓๕
๑๔๕ น.ส.แจมจันทร งามตา
โรงเรียนเขลางคนคร
สพม.๓๕
๑๔๖ นางระวีวรรณ ปฏิมาพรเทพ
โรงเรียนเขลางคนคร
สพม.๓๕
๑๔๗ นายกีรติ เปยอุตร
โรงเรียนเขลางคนคร
สพม.๓๕
๑๔๘ นางผองศรี ปทมเทศ
โรงเรียนเขลางคนคร
สพม.๓๕
๑๔๙ นางนิตยา ปญญาวงศ
โรงเรียนเขลางคนคร
สพม.๓๕
๑๕๐ นางอารี แกวนอย
โรงเรียนเขลางคนคร
สพม.๓๕
สพม.๓๕
๑๕๑ นางนิโลบล ชวยไว
โรงเรียนเขลางคนคร
๑๕๒ นางอนงค วรรณสาร
โรงเรียนเขลางคนคร
สพม.๓๕
๑๕๓ นางทวารัตน กิติกุศล
โรงเรียนเขลางคนคร
สพม.๓๕
๑๕๔ นางปาณิสรา ครองตาเนิน
โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา
สพม.๓๕
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๑๕๕ นางอมรพรรณ สืบสม
โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา
สพม.๓๕
๑๕๖ น.ส.ศิรินทร สุดเจริญ
โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา
สพม.๓๕
๑๕๗ นางเยาวณีย จิตตจริง
โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา
สพม.๓๕
๑๕๘ นางอัญพัชร เรือนหลา
โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา
สพม.๓๕
๑๕๙ นางจงดี พลังคะพันธพงศ
โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา
สพม.๓๕
๑๖๐ นายอรรถกร วรรณสาร
โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา
สพม.๓๕
๑๖๑ นายสุวรรณ ฉัตรเจต
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
สพม.๓๕
สพม.๓๕
๑๖๒ นางสุดา ไหมสาสน
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
๑๖๓ นางจันทรจิรา คูวิบูลยศิลป
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
สพม.๓๕
๑๖๔ น.ส.ชุตินันท สิงหศักดิ์
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
สพม.๓๕
๑๖๕ นางเขมจิรา ไชยทนุ
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
สพม.๓๕
๑๖๖ นางมาลา จิตรรักชาติ
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
สพม.๓๕
๑๖๗ นางพรรณี ชางเพ็ง
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
สพม.๓๕
๑๖๘ นายสะอาด ทิพยประจา
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
สพม.๓๕
๑๖๙ วาที่รอยตรีหญิงกัญณภัทร ชัยกานตกุล
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
สพม.๓๕
๑๗๐ นางปารมี สุปนะ
โรงเรียนปงแสนทองวิทยา
สพม.๓๕
๑๗๑ นางศิริวรรณ วรงควรรธนะ
โรงเรียนปงแสนทองวิทยา
สพม.๓๕
๑๗๒ นางอันธิฌา บุณยมาลิก
โรงเรียนประชาราชวิทยา
สพม.๓๕
๑๗๓ นายสิงหคํา สอนแปง
โรงเรียนประชาราชวิทยา
สพม.๓๕
๑๗๔ นางอรพิน ควรสุวรรณ
โรงเรียนประชาราชวิทยา
สพม.๓๕
๑๗๕ นายมิตร แกวมะคํา
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๗๖ นางวิรยา ดวงประภา
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
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๑๗๗ นางกัลยาณี เอี่ยมสาย
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๗๘ น.ส.พรรณี อุนศรีเพ็ง
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๗๙ นายพนอม สุวรรณวัจณ
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๘๐ นายอํานวย แกวคําฟู
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๘๑ นางนิทรา จิตราพิทักษกูล
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๘๒ นางอุไรวรรณ ชัยวงศ
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๘๓ นายสินอารย ลําพูนพงศ
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๘๔ นางมนทิรา บุตรกระจาง
๑๘๕ นางพรรณี บุญยเวทย
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๘๖ นางจิราภา สุวรรณวัจณ
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๘๗ น.ส.รัชนก สุวรรณจักร
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๘๘ นางอภิญญา เจตนเสน
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๘๙ นางละเอียด สุขจิตต
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๙๐ นางผกามาส มณีวรรณ
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๙๑ นางสุกัญญา ศรีมหาจริยะพงษ
๑๙๒ นายฉัตรชัย ณ ลําปาง
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๙๓ นางผองพรรณ เดชมี
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๙๔ นางอรชร พรศิริ
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๙๕ นางพิมพเดือน อินวิจิตร
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๙๖ วาที่รอยตรีสมพงษ คําเงิน
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๙๗ นายสุวิชช เชิงปญญา
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๑๙๘ นางพิมพร ศุภลักษณากร
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๑๙๙ นางเพ็ญนภา เต็มกันทา
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๒๐๐ นางสุรียรัตน สุนันตา
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๒๐๑ นางปรารถนา จันทรปญญา
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๒๐๒ น.ส.ดารารัศ บัวขาว
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๒๐๓ น.ส.วารี สมบัติเรือง
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๒๐๔ น.ส.ตลับเพ็ชร หทัยพล
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๒๐๕ นางประกายดาว มิ่งเชื้อ
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๒๐๖ น.ส.สังวาล ขายแกว
๒๐๗ นายอนันต ดอกหอม
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๒๐๘ น.ส.กาญจนา ศิริผอง
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
สพม.๓๕
๒๐๙ นางชรินรัตน สุวิเศษธํารง
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
สพม.๓๕
๒๑๐ นางนิตยา รัตนศุกล
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
สพม.๓๕
๒๑๑ นางระพี ไกรภพ
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
สพม.๓๕
๒๑๒ นางสุภาพ บัวเมือง
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
สพม.๓๕
๒๑๓ นางกฤษณีย วิกุลจรูญเดช
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๑๔ น.ส.อรุณี ดานรัชตกุล
๒๑๕ นางประภาภรณ แกวใย
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๑๖ นางอมรา ชัยสงคราม
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๑๗ นางจันทนา สัญญเดช
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๑๘ นางจารุพร แสนจิตร
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๑๙ นายสุขพัฒน โสรัจจกิจ
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๒๐ นางทิพยา จิวกิตติศักดิ์กุล
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
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๒๒๑ นางนวลสมร วงษคํา
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๒๒ นางพัทธนันท วงศสรไชย
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๒๓ นางสุรีย วานิกร
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๒๔ น.ส.ปญชาน รินงาว
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๒๕ นายราเชนทร สุวรรณวงศ
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๒๖ นางนพพร ปรียานนท
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๒๗ น.ส.กนกพร นิลแพทย
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๒๘ นางสุภาณี ธิสาระ
๒๒๙ นายพรอมพงษ แปงเครือ
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๓๐ นางมาลินี สายสิงหทอง
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๓๑ นางศิริวรรณ สมหมาย
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๓๒ นางพัชราภรณ อลงการาภรณ
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๓๓ นายยุทธนันท แสนจิตร
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๓๔ นางอัญชลี ธรรมสิทธิ์
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๓๕ นางพรรณิภา หุนดี
โรงเรียนลําปางกัลยาณี
สพม.๓๕
๒๓๖ น.ส.มณฑิรา สุวรรณศร
โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล)
สช.
๒๓๗ นายเกษม สีตาบุตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
สช.
๒๓๘ น.ส.จันทรเพ็ญ ศรีกําเนิด
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
สช.
๒๓๙ นางจิรายุ บุญมาปลูก
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
สช.
๒๔๐ นายธวัชชัย ศรีโวย
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
สช.
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
สช.
๒๔๑ น.ส.บุษกร กาดํา
๒๔๒ นายปรมินทร วงษคําสิงห
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
สช.
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๒๔๓ นายพฤทธมงคล วงศลังกา
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
สช.
๒๔๔ นายมาโนช เพ็ญสละพันธ
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
สช.
๒๔๕ นางวันทนีย วงศลังกา
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
สช.
๒๔๖ นายสยาม ธีระบุตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
สช.
๒๔๗ นางออยใจ แดงอินทร
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
สช.
สช.
๒๔๘ นางศิรินทรา คําฟู
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
๒๔๙ นายวินัย มณีกูล
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
สช.
๒๕๐ นายฤทธิไกร เกียรติกุลภักดี
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
สช.
๒๕๑ นายจุลทัศน เยาวสกุลมาศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
สช.
๒๕๒ นายชํานาญ อยูเครือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
สช.
๒๕๓ นางเดือนรุง ทองสอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
สช.
สช.
๒๕๔ นายธเนศ ราชาตัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
๒๕๕ นายสามารถ อนุรักษชัยวิทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
สช.
๒๕๖ น.ส.มัลลิกา ฝนเต็ม
วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง(แลมป-เทค)
สช.
๒๕๗ นายอนุสรณ บูรณะเครือ
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
สช.
๒๕๘ นายปวีณู ศิริประยงค
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
สช.
๒๕๙ นางรัตนาภรณ อยูเปนสุข
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
สช.
สช.
๒๖๐ นางมัทธมน ปญญารัตน
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
๒๖๑ นางวัชรีภรณ ยมนัตท
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
สช.
๒๖๒ นางสมร ดะนัย
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
สช.
๒๖๓ นางสุรีรัตน ชัยกูล
โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
สช.
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
๒๖๔ นางอัจฉรา เฮประโคน

บัญชีรายชื่อผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๔
แนบทายประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต ๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
ตําแหนง ครู
ที่
ชื่อ - สกุล
หนวยงาน/สถานศึกษา
สังกัด
๒๖๕ นางสุชีรา ทิพยรักษ
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
๒๖๖ นางชุติกาญจน ธรรมไหว
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
๒๖๗ นางดวงรัตน รองกลัด
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
๒๖๘ นางเกสรา ยมจินดา
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
๒๖๙ นางนันทนี วรกุล
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
๒๗๐ นางอินทิรา ทนันไชยชมภู
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
๒๗๑ นางดารารัตน เมืองคําบุตร
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
๒๗๒ น.ส.สนธิญา สุวรรณราช
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
๒๗๓ นางสกุลยา กุลธนบูรณกิจ
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
๒๗๔ น.ส.รุงฤดี พรมแกวงาม
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
๒๗๕ นายเดน กาดีวงศ
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
๒๗๖ นางสมจิตร ฐานวิเศษ
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
๒๗๗ นางอําไพ นาคน้ํา
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
๒๗๘ นางอรุณศรี ปาปลูก
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
๒๗๙ น.ส.อัญชุลี พันธเครือบุตร
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
๒๘๐ นางหัสยา วงควัน
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
๒๘๑ นางธนิกา ฉิมพลี
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สช.
๒๘๒ นางสรอยแกว ดวงเบี้ย
๒๘๓ นางสุภัสสรา กลอมเกษม
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๒๘๔ นางลัคณา บุญกัณฑ
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๒๘๕ นายสมบูรณ ณ ลําพูน
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๒๘๖ นางยุพา แสนวงคคํา
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
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๒๘๗ นางบงกช สุรินทรวงศ
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๒๘๘ นายสุรพล นอยหลอง
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๒๘๙ นางสมควร กอเกิดวงศ
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๒๙๐ น.ส.จั่นเพชร ประสารศรี
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๒๙๑ นายสุรชัย คําบุญลือ
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๒๙๒ นางสุจินดา เหมือนแท
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๒๙๓ นางธัญวรัตน ชมชื่น
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๒๙๔ นางจิดาภา คงชนะ
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
สช.
๒๙๕ นางณัฏฐี กระจง
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
๒๙๖ นางอุทัยวรรณ อินทรเอี่ยม
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๒๙๗ วาที่รอยตรีหญิงจันทนา พงษสุวรรณ
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๒๙๘ นางสุรินทร ทาไชยวงค
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๒๙๙ นายสงา อินลวง
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๐๐ นางสมศรี วสิษฐวุฒิ
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๐๑ น.ส.วนิดา สังขรัตน
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๐๒ นางนันทอง เรืองยศ
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๐๓ นางเกษร สีนวล
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๐๔ นางกิตติยา บุตรกระจาง
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๐๕ นางมาลี บุญมี
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๐๖ นางสมบูรณ ปุญญะอาคม
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๐๗ น.ส.มยุรีย โพธิ์แพง
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๐๘ น.ส.ปาริชาติ วังชา
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
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๓๐๙ นางศิริพร ปยะตระกูล
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๑๐ นางกัลยารัตน สูงติวงค
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๑๑ นางภาวิณี หอมจันทร
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๑๒ นางอัญชลี จินาปุก
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๑๓ นางเนาวรัตน มโนรส
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๑๔ น.ส.โสภา ไชยสวนดอก
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๑๕ นางธนัยนันท อินทรประพันธ
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๑๖ นางรุงรวี มูลฟู
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๑๗ นายสมโภชน แกวพาเกียรติกล
ุ
๓๑๘ นางสายรุง ผาสุก
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๑๙ นางมนทิรา มาชัยวงค
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
สช.
๓๒๐ นางรัญจวน ฟูปง
โรงเรียนพินิจวิทยา
สช.
๓๒๑ น.ส.อรวรรณ เมตาภรณ
โรงเรียนพินิจวิทยา
สช.
๓๒๒ นางวิภา กัลยาณมิตร
โรงเรียนพินิจวิทยา
สช.
๓๒๓ นางจิรพรรณ สุวรรณสุระ
โรงเรียนพินิจวิทยา
สช.
๓๒๔ น.ส.วิจิตรา ใจเดช
โรงเรียนพินิจวิทยา
สช.
สช.
๓๒๕ นางสุรีย บุญสืบ
โรงเรียนพินิจวิทยา
๓๒๖ นางโสภิต เกรียงเกตุกมล
โรงเรียนพินิจวิทยา
สช.
๓๒๗ น.ส.อําไพ ปญญายาว
โรงเรียนพินิจวิทยา
สช.
๓๒๘ นางศรีวรรณ ธนัญชัย
โรงเรียนพินิจวิทยา
สช.
๓๒๙ น.ส.ปนัดดา รัตนชัย
โรงเรียนพินิจวิทยา
สช.
๓๓๐ น.ส.สมร นันตะภูมิ
โรงเรียนพินิจวิทยา
สช.
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๓๓๑ น.ส.จิราภรณ แผนเพ็ชร
โรงเรียนพินิจวิทยา
สช.
๓๓๒ น.ส.ดวงเดือน พงษพันธุ
โรงเรียนพินิจวิทยา
สช.
๓๓๓ นางอัมพรรัตน วงศสรรเสริญ
โรงเรียนวิชชานารี
สช.
๓๓๔ นายเสรี วงศสรรเสริญ
โรงเรียนวิชชานารี
สช.
๓๓๕ นางวันเพ็ญ นําทาน
โรงเรียนวิชชานารี
สช.
๓๓๖ น.ส.กรรณิกา นิ้วยะวงศ
โรงเรียนอรุโณทัย
สช.
๓๓๗ นายชินพัฒน หาญกลา
โรงเรียนอรุโณทัย
สช.
สช.
๓๓๘ นางปยภรณ ชูวงศ
โรงเรียนอรุโณทัย
๓๓๙ นางเพลินพิศ เวชยันตรัตน
โรงเรียนอรุโณทัย
สช.
๓๔๐ น.ส.รุงนภา ตันหราพันธุ
โรงเรียนอรุโณทัย
สช.
๓๔๑ น.ส.วิลาสินี หลีตระกูล
โรงเรียนอรุโณทัย
สช.
๓๔๒ นางสังเวียน อิ่มสบาย
โรงเรียนอรุโณทัย
สช.
๓๔๓ นางสุทิม เปยปลูก
โรงเรียนอรุโณทัย
สช.
๓๔๔ น.ส.ศิวนาถ เสนาปา
โรงเรียนอรุโณทัย
สช.
๓๔๕ นางอํานวย เพ็ชรแสนงาม
โรงเรียนอรุโณทัย
สช.
สช.
๓๔๖ นางอําพันธ ณ ลําพูน
โรงเรียนอรุโณทัย
๓๔๗ นางอําไพ ศรีชัย
โรงเรียนอรุโณทัย
สช.
๓๔๘ นายสมพล มาปลูก
โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
สช.
๓๔๙ น.ส.ไพลิน ลาดปะละ
โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
สช.
๓๕๐ นางศุภศรี บัวคลี่
โรงเรียนผดุงวิทย(วัดศรีบุญเรือง)
สช.
๓๕๑ นางชมพูนุช เรือนแกว
โรงเรียนผดุงวิทย(วัดศรีบุญเรือง)
สช.
๓๕๒ นางทัศยา วังแวว
โรงเรียนผดุงวิทย(วัดศรีบุญเรือง)
สช.
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๓๕๓ นางนิตยา คําเขื่อน
โรงเรียนผดุงวิทย(วัดศรีบญ
ุ เรือง)
สช.
๓๕๔ น.ส.พิสมัย ชุมภู
โรงเรียนผดุงวิทย(วัดศรีบุญเรือง)
สช.
๓๕๕ นางนราพร ประสาทพร
โรงเรียนผดุงวิทย(วัดศรีบุญเรือง)
สช.
๓๕๖ นางนารี ขันธจีรวัฒน
โรงเรียนผดุงวิทย(วัดศรีบุญเรือง)
สช.
๓๕๗ นางเพ็ญนภา มะโนคํา
โรงเรียนมัธยมวิทยา
สช.
๓๕๘ นางกุลศกาญจ เจตตวัน
โรงเรียนมัธยมวิทยา
สช.
๓๕๙ นางวาสนา จารุบุตร
โรงเรียนมัธยมวิทยา
สช.
สช.
๓๖๐ นางศิริพร อินถาบุตร
โรงเรียนมัธยมวิทยา
๓๖๑ น.ส.บัวบาน มีเสียง
โรงเรียนมัธยมวิทยา
สช.
๓๖๒ นางนันทหทัย ตามสมัย
โรงเรียนมัธยมวิทยา
สช.
๓๖๓ นางวีระพันธ วงศศิริ
โรงเรียนมัธยมวิทยา
สช.
๓๖๔ นางกัลยา สิงหสี
โรงเรียนมัธยมวิทยา
สช.
๓๖๕ นางลั่นทม สมประสงค
โรงเรียนมัธยมวิทยา
สช.
๓๖๖ นางปาริชาติ ปญญาวงค
โรงเรียนมัธยมวิทยา
สช.
๓๖๗ นางสมพร เอกบุตร
โรงเรียนมัธยมวิทยา
สช.
๓๖๘ น.ส.โสพิศ จาแสน
โรงเรียนมัธยมวิทยา
สช.
สช.
๓๖๙ นายเอนก สุคณากุล
โรงเรียนมัธยมวิทยา

