
ที่ ชื่อ  -  สกุล โรงเรียน หมายเหตุ
1 นายสาวิทย์  บุญประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนพัทลุง คณะทํางาน 156 /2561
2 นายการุณ  ชูช่วย ผู้อํานวยการโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม คณะทํางาน 157 /2561
3 นางนฤนันท์  เพชรสุวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนอุดมวิทยายน คณะทํางาน 158 /2561
4 นางณัฐชรีย์  ภิรมย์รักษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพัทลุง คณะทํางาน 159 /2561
5 นางปิยธิดา  อุ่นปลอด โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะทํางาน 160 /2561
6 นายอรุณ  ชูช่วย โรงเรียนพัทลุง คณะทํางาน 161 /2561
7 นายภูเบศวร์  หนูแก้ว โรงเรียนพัทลุง คณะทํางาน 162 /2561
8 นางกัญหา  ศรีหนารถ โรงเรียนพัทลุง คณะทํางาน 163 /2561
9 นางพรศรี  ชูสังข์ โรงเรียนพัทลุง คณะทํางาน 164 /2561

10 นางสาวยุพาพร  สิงหวงศ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะทํางาน 165 /2561
11 นางสาวณัฏฐกัญญา  ขาวมาก โรงเรียนสตรีพัทลุง คณะทํางาน 166 /2561
12 นายเอิบ  อักษรทอง โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม คณะทํางาน 167 /2561
13 นางเพ็ญศรี  เรืองสุวรรณ โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม คณะทํางาน 168 /2561
14 นางสาวสุจิตรา  หนูสิงห์ โรงเรยีนหานโพธ์ิพิทยาคม คณะทํางาน 169 /2561
15 นางสาวเนาวรัตน์  สังข์โพธ์ิ โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม คณะทํางาน 170 /2561
16 นางสาวกุลสิริยา  แสงมณี โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม คณะทํางาน 171 /2561
17 นางฟาริดา  ด้วงดล โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม คณะทํางาน 172 /2561
18 นางมยุรี  ฤทธ์ิมาก โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม คณะทํางาน 173 /2561
19 นางสาวรัชนิดา  บัวเนียม โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม คณะทํางาน 174 /2561
20 นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์ โรงเรียนอุดมวิทยายน คณะทํางาน 175 /2561
21 นางจรัสพร  ฉัตรทอง สพป.สพฐ คณะทํางาน 176 /2561
22 นางสาวจริะวดี   สินทร สพป.สพฐ คณะทํางาน 177 /2561
23 นางสาวอังคนา   จบศรี สพป.สพฐ คณะทํางาน 178 /2561
24 นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย์ สพม.12 คณะทํางาน 179 /2561
25 นางปทิตตา  จันทร์สว่าง สพม.12 คณะทํางาน 180 /2561
26 นายชาญณรงค์  รัตนบุรี สพม.12 คณะทํางาน 181 /2561
27 นายไตรรงค์  สาดแว สพม.12 คณะทํางาน 182 /2561
28 นางวนิดา   ดมเด็น โรงเรียนกงหราพิชากร ผู้เข้าประชุม 183 /2561
29 นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง โรงเรียนกงหราพิชากร ผู้เข้าประชุม 184 /2561
30 นางประภา   บํารุงเสนา โรงเรียนเขาชัยสน ผู้เข้าประชุม 185 /2561
31 นางสาวศุภมร   แก้วสุข โรงเรียนเขาชัยสน ผู้เข้าประชุม 186 /2561

เลขท่ีเกียรติบัตร
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ณ  ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุง
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32 นายสหธรณ์  อินทนะนก โรงเรียนเขาชัยสน ผู้เข้าประชุม 187 /2561
33 นางเกสร   มาละมัย โรงเรียนควนขนุน ผู้เข้าประชุม 188 /2561
34 นายโชคชัย    มาละมัย โรงเรียนควนขนุน ผู้เข้าประชุม 189 /2561
35 นางสาวลัดดา   แสงจันทร์ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ผู้เข้าประชุม 190 /2561
36 นายวิชาญ   ฤทธิเดช โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ผู้เข้าประชุม 191 /2561
37 นายจํารัส  แก้วสุข โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ผู้เข้าประชุม 192 /2561
38 นางสาวเกษรา   อินนุรักษ์ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ผู้เข้าประชุม 193 /2561
39 นางสาวสมพิศ   ทองพูลเอียด โรงเรียนดอนศาลานําวิทยา ผู้เข้าประชุม 194 /2561
40 นางสาวปิยะนุช   ชูปาน โรงเรียนดอนศาลานําวิทยา ผู้เข้าประชุม 195 /2561
41 นายสุวิทย์  ไกรพุฒ โรงเรียนตะแพนพิทยา ผู้เข้าประชุม 196 /2561
42 นางสาวนันท์นภัส   สงย้อย โรงเรียนตะแพนพิทยา ผู้เข้าประชุม 197 /2561
43 นายสันติชัย  เสมือนใจ โรงเรียนตะโหมด ผู้เข้าประชุม 198 /2561
44 นายวิโรจน์   พิเคราะห์ โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ผู้เข้าประชุม 199 /2561
45 นางสาวชัชพร   แหละหีม โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ผู้เข้าประชุม 200 /2561
46 นางสาวนุสรา   บุญถนอม โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ผู้เข้าประชุม 201 /2561
47 นายสิทธิกร   มาตนุมัต โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ผู้เข้าประชุม 202 /2561
48 นางดวงฤดี   แก้วมณี โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ผู้เข้าประชุม 203 /2561
49 นางวรรณา   เมืองแก้ว โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ผู้เข้าประชุม 204 /2561
50 นางหทัยทิพย์   ไชยรัตน์ โรงเรียนประชาบํารุง ผู้เข้าประชุม 205 /2561
51 นายสุเทพ   เรืองคล้าย โรงเรียนประชาบํารุง ผู้เข้าประชุม 206 /2561
52 นายบุญเลิศ   สืบประดิษฐ์ โรงเรียนประภัสสรรังสิต ผู้เข้าประชุม 207 /2561
53 นางสาววิลารัศมิ์  รักธรรม โรงเรียนปัญญาวุธ ผู้เข้าประชุม 208 /2561
54 นายจรัญ   แก้วชูช่วย โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ผู้เข้าประชุม 209 /2561
55 นายสมบัติ   ชูเล็ก โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ผู้เข้าประชุม 210 /2561
56 นายราเชน      วรเมศว์เมธา โรงเรียนป่าปอนพิทยาคม ผู้เข้าประชุม 211 /2561
57 นางจารี     บุญราม โรงเรียนป่าปอนพิทยาคม ผู้เข้าประชุม 212 /2561
58 นางกนิษฐา   ศรีทองช่วย โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ผู้เข้าประชุม 213 /2561
59 นางสาวอุไร  นิตย์ปราณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ผู้เข้าประชุม 214 /2561
60 นางสาวสุมล  เขียวอุ้ย โรงเรียนพนางตุง ผู้เข้าประชุม 215 /2561
61 นายณรงค์   ทองเทพ โรงเรียนพนางตุง ผู้เข้าประชุม 216 /2561
62 นายสุเชฐ   นวลยัง โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี ผู้เข้าประชุม 217 /2561
63 นายอาทิตย์  หวันคํา โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี ผู้เข้าประชุม 218 /2561
64 นางวันทนีย์   หอยสกุล โรงเรียนพัทลุง ผู้เข้าประชุม 219 /2561
65 นายชํานาญ    รอดเรืองฤทธ์ิ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ผู้เข้าประชุม 220 /2561
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66 นางณาตยา   มโนทัศน์ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ผู้เข้าประชุม 221 /2561
67 นายชัยวัฒน์   ช่วยแท่น โรงเรียนวฃิรธรรมสถิต ผู้เข้าประชุม 222 /2561
68 นายธาตรี   สารวงค์ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต ผู้เข้าประชุม 223 /2561
69 นางสาวอ้อยใจ   ขุนกําแหง โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ผู้เข้าประชุม 224 /2561
70 นายโสภณ   แย้มช่วย โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ผู้เข้าประชุม 225 /2561
71 นางสาวขวัญศิริ  มีเสน โรงเรียนสตรีพัทลุง ผู้เข้าประชุม 226 /2561
72 นางสาวมณฑิตา   แสงเดช โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม ผู้เข้าประชุม 227 /2561
73 นางสาวอิษฏา   มาทอง โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ผู้เข้าประชุม 228 /2561
74 นายวีระยุทธ   เพชรจํารัส โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ผู้เข้าประชุม 229 /2561
75 นางหทัยทิพย์   ทองศรีชุม โรงเรียนอุดมวิทยายน ผู้เข้าประชุม 230 /2561
76 นายวินิชย์  ทองประศรี โรเรียนอุดมวิทยายน ผู้เข้าประชุม 231 /2561


