
ชือ่-นามสกุล ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก จังหวดั
กชณิชา  จนัธิยะ บ้านใหม่เสรีธรรม ตาก
กชพร ชาญสูงเนิน บ้านหนองบัว นครราชสีมา
กชพรรณ  วรรณสุภะ ศพด.บ้านส าโรง อบุลราชธานี
กนกกร  จอมค าสิงห์ ศพด.อบต.บ้านราษฎร์ นครราชสีมา
กนกกาญจน์ ปานพรม ต าบลโคกกงุ ชัยภูมิ
กนกพร  จนัทพุฒ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะตาล ก าแพงเพชร
กนกพร นันไชยวงศ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเนียน น่าน
กนกพิชชา เพ่งพินิจ บ้านหนองบัว ตรัง
กนกลักษณ์ เดชพละ เทศบาลเมืองวังน  าเยน็ สระแกว้
กนกวรรณ จติตนันทากลู เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง นครนายก
กนกวรรณ นิลกจิ ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัดอทุยาราม ยโสธร
กนกวรรณ ประสมทรัพย์ ศพด.อบต.เชียงงา ลพบุรี
กนิษฐา  ธานีไกร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คะเมย เพชรบุรี
กมลทิพย ์เขยีวไชย บ้านหนองบัว ตรัง
กมลทิพย ์ประเสริฐสังข์ บ้านหนองใหญ่ นครศรีธรรมราช
กมลทิพย ์สมบูรณ์ บ้านโคกยาว มุกดาหาร
กมลลักษณ์ ชั วหิรัญ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนนทรีย์ ตราด
กรกนก  เสือด า บ้านหูแร่ พัทลุง
กรณิกา  ประกอบผล ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย นครราชสีมา
กรรณิกา  รักษ์พงไพรธารา อบต.แม่กลองศูนย์1บ้านเดลอคี ตาก
กรรณิการ์  สุขพลัม ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัดบ้านหมากแหน่ง อบุลราชธานี
กรรณิการ์ เครือจนัผา บ้านหนองทุ่ม สกลนคร
กรรณิการ์ ชัยรัตน์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโสด สุราษฎร์ธานี
กรรณิการ์ ทองชิต บ้านป่าโมงใหญ่ อบุลราชธานี
กรรนิกา เกื อกลู บ้านคลองยาง กระบี่
กรวรรณ  สอดศรี บ้านหนองบัว ศรีสะเกษ
กรวรรณ หิรัญ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง ฉะเชิงเทรา
กฤตยา ลาวรรณ์ ศพด. บ้านเกาะแกว้ ภูเกต็
กฤติกา ยิ มณรงค์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านน  าร้อน เพชรบูรณ์
กฤติกา ศรัทธาผล บ้านหนองชะนาง ราชบุรี
กฤตินี  สุขไกรไทย บ้านคลองไม้แดง สุราษฎร์ธานี
กฤษณา จนัทร์น  าด า วัดวิโรจนาราม สุราษฎร์ธานี
กฤษณา สารินทร์ ร.ร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าติ ว ยโสธร
กลรัตน์  ศรีทองสุข ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองกาี บุรีรัมย์
กลันฑิกา แกว้บัวดี บ้านสระพังลาน สุพรรณบุรี
กล่ินผกา  กอบกาญจนพฤติ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดอมัภาวรินทร์ บุรีรัมย์
กลีบแกว้ ช านาญพล ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแท่น ชัยภูมิ
กวิตา ดวงค า ศพด.บ้านซับตารี จนัทบุรี
กวินตรา   อนิทร์บ ารุง บ้านโคกรักษ์ นครราชสีมา



กวิสรา เนินปัญญา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.สายนาวัง กาฬสินธุ์
กญัญา  สมัครหา ศพด.วัดรัตนวราราม สงขลา
กญัญา ทาจนัทร์ วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ศรีสะเกษ
กญัญาณัฏฐ์  อาภาประเสริฐ ศพด.บ้านแม่ลอง เชียงใหม่
กญัญารัตน์  ทัดเทียม วัดท่าสว่าง ศรรีสะเกษ
กณัธวิมนต์ วิไลปาน วัดศรีชมชื่น เทศบาลต าบลสะอาด ขอนแกน่
กนัทิมา ลันดา ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดต าแย ศรีสะเกษ
กนัยา  วงทองนิล บ้านหนองผองุ อบุลราชธานี
กนัยา บุญพร้อม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาดี อบุลราชธานี
กลัยา แจม่จนัทร์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาประดู่ ปัตตานี
กลัยา สุทธิประภา ศพด.บ้านนาประดู่ ต.ค าคร่ัง อ.เดชอดุม อบุลราชธานี
กลัยารัตน์ เจก็มาก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่ นครพนม
กาญจนา  ดงปาลี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีบุญยนื เชียงราย
กาญจนา  ยอดมี บ้านเขาจนัทน์หอม นครราชสีมา
กาญจนา  รู้สึก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตอแกว้ อบุลราชธานี
กาญจนา  วงชารี บ้านชัยชนะ-เจริญชัย สกลนคร
กาญจนา แซ่หลอ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยชนะ เพชรบูรณ์
กาญจนา นาดี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา-เสมาทอง นครราชสีมา
กาญจนา ยลวิลาศ บ้านหนองผองุ อบุลราชธานี
กาญจนา รจนา บ้านท่าขา้ม นครศรีธรรมราช
กานดา จติตระกลู บ้านห้วยลึก สตูล
กานต์พิศชา  บรรเทากลุ บ้านหนองบัวใหญ่ ชัยภูมิ
กาหลง โพธิ์งาม ศพด.ขนอนหลวง พระนครศรีอยธุยา
กิ่งกาญจน์ ไมตรีจติร ศพด.ทต.สายน  าค า เชียงราย
กิ่งแกว้  หอมนาน บ้านปางผักหม พะเยา
กณุฑีรา  แสนอว้น ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณวัดดอนพันชาด อบุลราชธานี
กลุเดช  วิทยลาภา บ้านน  าจวง พิษณุโลก
กลุฤดี พันธุ์แกว้ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านสองสลึง ระยอง
กสุุมา พรมแกว้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปริก นครศรีธรรมราช
เกศมณี ตามตะขบ บ้านพระบึง สังกดัเทศบาลต าบลบ่อปลาทอง นครราชสีมา
เกศินี  เปสันเทียะ ศพด.บ้านหนองไทร สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ นครราชสีมา
เกศินี  ศิริวัฒน์ ศพด.โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย  มิตรภาพที6่9 สระบุรี
เกศินี เยน็สมุทร บ้านหนองโป่ง สระบุรี
เกษนี  เวียงอนิทร์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านฝาง หนองคาย
เกษราภรณ์  ศรีประทุมภรณ์ บ้านหนองหอย สกลนคร
เกษวิไล หมอนองิ ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง ก าแพงเพชร
เกยีรติสุดา สีผาย สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัดขอนแกน่ ขอนแกน่
แกว้กาญจน์   จนัทะเนตร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 3 หมู่7 เทศบาลเมืองล าสามแกว้ ปทุมธานี
ขนิษฐา  วงศ์โสม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธิ์ไทร อบุลราชธานี
ขนิษฐา เปียปาน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน สุพรรณบุรี



ขนิษฐา พรหมวิชัย บ้านใหม่เหนือ พะเยา
ขนิษฐา พูลพันธ์ ศพด. ต าบลเทพนคร ก าแพงเพชร
ขนิษฐา วรรณประภา บ้านดอนเต็ง นครราชสีมา
ขวัญจติร์ อนิต๊ะชัย บ้านร่องกอ๊ เชียงราย
ขวัญใจ ศรีนกทอง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลคองขวาง นนทบุรี
ขวัญนภา. บุญพิชัย ศพด  ต าบลคลองหลา สงขลา
ขวัญเรือน สุมน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปริก นครศรีธรรมราช
ขวัญหทัย ลาศรี เทศบาลต าบลด่านมะขามเตี ย กาญจนบุรี
คณิตถา ศิริค า ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนบอน อบุลราชธานี
คน.ึ แยม้จติร บ้านควนเนียงใน สงขลา
คนึงนิจ  สาเสนา บ่านบ่อยาง จนัทบุรี
ค ากอง  มินาค า อ.บ.ต  โคกกงุ ชัยภูมิ
เครือวัลย ์ ฤทธาภิรมย์ บ้านนาต าเสา นครศรีธรรมราช
จงจติร นาใจเยน็ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านสระสวัสด์ิ นครสวรรค์
จงรักษ์ บุญโยประการ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางเกลือ ตราด
จรรยา  เมืองงิ วราย เทศบาลต าบลลาดบัวขาว นครราชสีมา
จรัญ แจม่จ ารัส ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าขี เหล็ก นครราชสีมา
จริยา ทองสี ศพด.วัดโพธิ์ชัย นครพนม
จริยา สมก าปัง นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 นครราชสีมา
จรุณี  เค้างิ ว  องค์การบริหารส่วนต าบลประทาย นครราชสีมา
จนัทนา กา้วอนันตกลุ ศพด เทศบาลต าบลเคียนซา สุราษฏร์ธานี
จนัทนา ปัน้โท้ เทศบาลต าบลช่องแค นครสวรรค์
จนัทร์ เพียร  แกว้ดา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาโต่ เชียงราย
จนัทร์กระจา่ง ต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านปรอผาโด้ ตาก
จนัทร์จริา  ค าเงิน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสายน  าค า เชียงราย
จนัทร์จริา เกยีรติรุ่งสวัสด์ิ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพยเ์จริญ ตาก
จนัทร์จริา เล่ียมกองแลง บ้านวังไทร สุราษฏร์ธานี
จนัทร์ฉาย แสนมหามงคล บ้านยะพอ ตาก
จนัทร์ธิดา  ปดิงอนิทร์ บ้านหนองแดง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไม อ.ตระการพชืผล อบุลราชธานี
จนัทร์ธิมา พูนมาก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก บ้านพระบึง นครราชสีมา
จนัทร์เพ็ญ บุปผาชาติ บ้านวินัยดี อ านาจเจริญ
จนัทร์เพ็ญ สร้อยมาลุน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสวรรค์ อบุลราชธานี
จนัทร์เพ็ญ แสนโคตร บ้านนาออง อดุรธานี
จนัทร์วรรณ แยม้โกเมนทร์ บ้านปรอผาโด้ ตาก
จนัทรา สามัญเมือง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม สุราษฎร์ธานี
จนัทิมา  ชูลิกร เทศบาลต าบลทอนหงส์ นครศรีธรรมราช
จนัทิมา สาตรศิลป์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงแก ยโสธร
จนัทิมาภรณ์  สมค า บ้านสร้างฟาก สกลนคร
จนัที ศรีกมล วัดทุ่งสว่างวนาราม บึงกาฬ
จาทิชา  บุญทจนัทร์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย  เพชรบูรณ์ 



จามิกร พริกถก ศพด ชุมชนร่วมใจบ้านนางเหล้า สงขลา
จารุณี  แซ่ลี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านทับเบิก เพชรบูรณ์
จารุณี ทองเหล็ก บ้านหนองจกิ นครราชสีมา
จารุณี วันเจริญใหม่ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปูน เชียงใหม่
จารุวรรณ  ฉนุราชา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไร่ใหม่(บ้านไร่ใหม)่ ประจวบคีรีขนัธ์
จารุวรรณ กาสุรงค์ บ้านนาสามัคคี อบุลราชธานี
จารุวรรณ พึ่งครุธ บ้านหนองจกิ ชัยนาท
จารุวรรณ แสงน้อย ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขมใหม่ ตาก
จติตรา ห่อทอง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหนองช้าง สุโขทัย
จติติมา ทองนาค วัดมัชฌิมโพธิการาม หนองบัวล า
จติรลดา  สิมราช ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสา เพชรบูรณ์
จนิตนา   บัวเงิน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง กระบี่
จนิตนา   ศรีสม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กอบต.นาพิน อบุลราชธานี
จนิตนา นุย้ศิริ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปริก นครศรีธรรมราช
จนิตนา ศรีอนิทร์ค า โรงเรียนวัดม่วงตารศ นครปฐม
จนิตนา เหล่าผง วัดสมโภชน์จนัทสาราม อดุรธานี
จริกนก   อตุภู บ้านโนนบอน อบุลราชธานี
จริประภา จนิากลุวิพัฒน์ ศพด.อบต.ปากแจม่ ตรัง
จริพร แซ่ฟุ้ง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหินแตก เชียงราย
จริะดี   เทพวรรณ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ สงขลา
จรัิฐิกร อมรพรรณศิริ บ้านบ่อมะม่วง กระบี่
จริา คนชุม บ้านนายาว  ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
จริาพร ฝ้ายจนัทึก องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด หมูท่ี่ 1 นครราชสีมา
จริาภรณ์  ระมัด ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะซาง เชียงราย
จริาภรณ์  สตานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลยาง มหาสารคาม
จริาภรณ์  สีเลิศ บ้านป่ากงุน้อย อบุลราชธานี
จริาภรณ์ นาเจริญ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสะแก เพชรบูรณ์
จริาภรณ์ หาลิพันธ์ เทศบาล ต.ชานุมาน อ านาจเจริญ
จริาภรณ์   ส าลี บ้านบางคราม สุราษฎร์ธานี
จริาวดี ดวงศรี วัดหนองกระทิง ศรีสะเกษ
จริาวรรณ ตัณฑวิบูลย์ อบต.ทุ่งมะพร้าว พังงา
จริาวรรณ์ บุญหลง บ้านกรุงหยนั นครศรีธรรมราช
จริาวรรณ ไมอนิทร์ บ้านคลองไม้แดง สุราษฎร์ธานี
จริาวรรณ ยอดบุรุษ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลวง ตาก
จรีพรรณ จมุพุธ บ้านอมพาย แม่ฮ่องสอน
จรีวรรณ  อน้ชนะ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงดิน พิจติร
จรีะภา โคกสอน องค์การบริหารส่วนต าบลซับไม้แดง เพชรบูรณ์
จรีาวรรณ จนัตา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยซ้อ เชียงราย
จฑุาทิพย ์ จนัทสิงห์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อ อบุลราชธานี
จฑุาทิพย ์ใสสว่าง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคอเรือ เชียงใหม่



จฑุาภรณ์ ค าขาว ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตาล ศรีสะเกษ
จฑุาภรณ์ พินิจด้วง บ้านตะเฆ่ค่าย นครสวรรค์
จฑุามาศ  สังขส์ะกลุ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง จนัทบุรี
จฑุามาศ ธรรมจติมัน่ บ้านสมบูรณ์ทรัพย์ ตาก
จฑุารัตน์ บุญฤทธิ์ บ้านคลองรอก สุราษฎร์ธานี
จฑุารัตน์ ยงพฤกษา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตร ฉะเชิงเทรา
จรีุมาศ ทองสุย บ้านเขาน้อย ชุมพร
จรีุรัตน์ อะสิธิมัง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจกัราช นครราชสีมา
จลุลดา  จารุเมธีชน บ้านนางเม้ง ชัยภูมิ
จลัุยรัตน์   นุชพุ่ม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านวังพง อทุัยธานี
จฬุา โพธิราช ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ชลบุรี
จฬุาพร  รัตนพันธ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา-นาศิลา ศรีสะเกษ
จฬุาภรณ์  กลัยา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาสุขใจ เชียงราย
จฬุาภัคษณ์  อนุศักร บ้านป่าออ้ อทุัยธานี
จฬุารัตน์  พวงพิมาย อบต.หนองระเวียง หมูท่ี่ 6 บ้านหนองงนะเวียง นครราชสีมา
จมูทอง  เที่ยงราช ศูนยพ์ัฒนาเล็กต าบลโคกกงุ ชัยภูมิ
จมูมะลี  หอมหวล ศพด.บ้านส าโรง อบุลราชธานี
เจนจริา  รักบุตร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่พัฒนา ล าปาง
เจนจริา บุพศิริ บ้านนาผักปอด นครพนม
เจนสุดา  บุญศรี เตรียมปริญญานุสรณ์ สมุทรปราการ
ฉลอง   ยศแสน บ้านแหลมยาง พัทลุง
ฉลาด สาหล้า บ้านหนองแสงนาล้อม หนองบัวล าภู
ฉะริญา จวงสอน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี ปราจนีบุรี
ฉตัรแกว้ แกว้หลวง บ้านดอนน า้ตาล สุรินทร์
ฉนัทนา  แซ่ยา้ง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2 ตาก
ชญานิษฎ์ แกว้อิ่น ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านวาวี เชียงราย
ชฎาพร เดชคง ศพด.โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน อา่งทอง
ชฎามาศ  บุญยอด ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปราง นครศรีธรรมราช
ชนากานต์ พิมพ์บูรณ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู อดุรธานี
ชนาธิป  ใจการุณเลิศดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผึ ง เชียงราย 
ชนิดาภา หาญชนะ ต าบลหนองหญ้าขาว นครราชสีมา
ชมพูนุท   ตระกลูดี เทศบาลต าบลรัตนบุรี สุรินนทร์
ชมพูนุท ข าสุวัฒน์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกยีรติ 72พรรษา อบุลราชธานี
ชมพูนุท นิลข า ศพด. อบต. นาตาขวัญ ระยอง
ชมลพรรณ  อิ่นค า ต าบลจอมหมอกแกว้ เชียงราย
ชไมพร   สุตินกาศ ศพด.อบต.จอมสวรรค์ เชียงราย
ชไมพร ศรีวิจารย์ บ้านดงหม้อทอง สกลนคร
ชริยา หลายทวีวัฒน์ เทศบาลต าบลยงึส าโรง (บ้านโนนสะอาด) นครราชสีมา
ชลดา ทุมโคตร วัดบ้านโนนหวาย อดุรธานี
ชลธิชา  จติรราช บ้านชุมตาบง นครสวรรค์



ชลธิชา  บุญจอม บ้านฝายนาแซง เพชรบูรณ์
ชลธิชา  ไร้กะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ชลบุรี
ชลิตา หนูภัยยนัต์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน นครศรีธรรมราช
ชวนพิศ พุทธพันธ์ บ้านหนองสองห้อง หมู ่10 หนองบัวล าภู
ชวัลรัตน์  ตู้พิมาย บ้านโนนพุทรา นครราชสีมา
ชวัลลักษณ์ นภาพัฒนกลุ บ้านสันติสุข พะเยา
ชัชฎา สิมะเดชาชาติ บ้านนาสีนวล สกลนคร
ชัชฎาภรณ์ จอกทอง เทศบาลเมืองหนองส าโรง อดุรธานี
ชัชมา  เลขการ เทศบาลต าบลมะขาม จนัทบุรี
ชัญญา แสงเมฆสกลุ เทศบาลต าบลห้วยผึ ง กาฬสินธุ์
ชัญญาภัค  อสัโย วัดบ้านหนองแวง มหาสารคาม
ชุติกานจน์  สันตะพันธ์ ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัดนาเวียง อบุลราชธานี
ชุติมดี เงินทอง บ้านคุยแขวน ก าแพงเพชร
ชุติมา  อานนท์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลยา่นดินแดง สุราษฎร์ธานี
ชุติมาพร ชื่นพงษา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ บุรีรัมย์
ชุลีกร   กนัยามา บ้านแขมใต้ อบุลราชธานี
ชุลีพร ชุภูษณพงศ์ บ้านแม่ขี มูกน้อย-กองกาย เชียงใหม่
โชติกา  คูณยา่อปุถมัภ์ บ้านพนาหนองหิน นครราชสีมา
ซันมา บูสะเม๊าะ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านสะกอม สงขลา
ซากยีะ๊ กองบก นะห์เมาะลาแต สงขลา
ซารีฟะห์ สาเหะยะปา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านจาแบป๊ะ นราธิวาส
ญาณิศา  สิงสุ้น ศพด.บ้านในเมือง สตูล
ญาณิศา นาคทัพ บ้านตล่ิงสูง อทุัยธานี
ญาณิศา. บุตรพรม ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดไพรพัฒนา ศรีสะเกษ
ญาตาวี ถาวร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง พิจติร
ญามีละฮ์ ไทรทอง ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ประจ ามัสยดิฮีดายาตุลอสิลามียะห์ สงขลา
ฐานะมาศ ละมุลตรี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองสังข์ ชัยภูมิ
ฐานิตา วิชาโคตร บ้านทรายขาว เลย
ฐิติกา ชมแสงแกว้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง ชลบุรี
ฐิตินันท์ ธวัชชัยวิรุตษ์ บ้านสามัคคีพัฒนา เพชรบูรณ์
ฐิติมา  กมล วัดบ้านหนองตุ ยโสธร
ฐิติมา คงหุน่ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมจริยาวาส นครสวรรค์
ฐิติรัตน์ บุญมัน่ เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์ สระแกว้
ฑษิตา ตระกลูรัมย์ เทศบาลต าบลปราสาททอง พระนครศรีอยธุยา
ฑิฆัมพร พันธุ์มุง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะโก บุรีรัมย์
ณฐกร ศรีหะ วัดศรีโนนเมือง หนองบัวล าภู
ณธิดา  ฆารจ ารัส ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนศิลา กาฬสินธุ์
ณภัทธรา แซ่โซ้ง บ้านใหม่ยอดคีรี ตาก
ณัชชาณัฏฐ์ อู่ขา้วอู่น  า โรงเรียนวัดทัพหลวง นครปฐม
ณัฎฐยา  วัฒนโชคกลุ บ้านพะดี ตาก



ณัฏฐ์นัน ภัทรฐานนนท์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเป้า อบุลราชธานี
ณัฏฐพร ทองเนตร ศพด.บ้านคลองไพร ก าแพงเพชร
ณัฐกานต์  แกว้สด ศพด.บ้านพุชะนี กาญจนบุรี
ณัฐกานต์  หมอกมืด ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตะวันออก พิจติร
ณัฐชา คืนมาเมือง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านจะพือ เชียงราย
ณัฐณิชา แซ่จา๋ว ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านน  ามิน พะเยา
ณัฐทรียา อนุรุ่งโรจน์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขนาน ศรีสะเกษ
ณัฐนันทภัทธ โตกลุ เทศบาลนครนครสวรรค์ นครสวรรค์
ณัฐนิช สุขสวัสด์ิ บ้านทุ่งกลุาพัฒนา หนองบัวล าภู
ณัฐนิชา  พิมพุฒ เทศบาลต าบลเอราวัณ1 เลย
ณัฐยา  เรืองอดุลยว์ิทย์ บ้านมอเกอไทย ตาก
ณัฐินันท์ กลอยประโคน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านไทร บุรีรัมย์
ณิชชา หม่วยนอก ศพด.อบต.หนองไผ่ล้อม ขอนแกน่
ณิชานันท์  ผังนิล ศพด.อบต.ประดู่ สุรินทร์
ณิชารีย ์สุขประเสริฐ บ้านหนองพะวา ระยอง
ณิฎา  ศรีลาภูมิ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กชุมชนเทศบาล ๘ อดุรธานี
ณิศรา  จนัจนี เทศบาลต าบลบางแกว้ พัทลุง
ดวงจนัทร์ บุราณ วัดมงคลชัยยาราม บ้านโพธิ์ชัน ร้อยเอด็
ดวงจนัทร์ พิสัยกลุ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านปักหมู หนองคาย
ดวงจติร  กามลคร บ้านขอ้งโป้ หนองบัวล าภู
ดวงชีวัน  ขอพันดุง ต าบลนายางกลัก ชัยภูมิ
ดวงเดือน พันนาเหนือ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยแถลง นครราชสีมา
ดวงพร คุ้มนวล บ้านหนองแขม พิจติร
ดอกไม้  จนัทะคีรี บ้านหมากแขง้ เลย
ดารุณี  สิทธิศรี วัดสาเกตุ อดุรธานี
ดาวจรัสแสง ปัญญาสิทธิ์ วัดศิลาพัฒนาราม หนองบัวล าภู
ดาวประกาย  มาตยาคุณ ศพด.วัดสว่างดอนแกว้โนนค้อ กาฬสินธุ์
ดาวรุ่ง รัตนอไุร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอรพิมพ์ นครราชสีมา
ดาวรุ่ง หงษ์พิลา บ้านดอนมนต์ บุรีรัมย์
ดุจดาว มาลาแสง บ้านหยวก อดุรธานี
ดุสิตา คงศรี บ้านลานหมาไน นครสวรรค์
เดือนพัตรา วชิมาเพท เทศบาลต าบลชุมพลยรีุ สุรินทร์
เดือนเพ็ญ  สิงห์สาธร ทต.ผักตบ อดุรธานี
เดือนเพ็ญ โคตรทิพย์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเยน็ บุรีรัมย์
เดือนเพ็ญ ราชนคร บ้านเขามะตูม นครสวรรค์
เดือนเพ็ญเต็มดวง จอมศรี บ้านนาตาลเหนือ หนองคาย
เตือนจติร พลขนัธ์ บ้านนาสีนวล สกลนคร
เตือนใจ จั่นทอง ศพด.โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน อา่งทอง
เตือนใจ ปิน่ทอง ศพด.โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา) พระนครศรีอยธุยา
ถวรรค์ ค าเบา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูรัด นนทบุรี



ถาวร ศรีสุพรรณ ศพด.ทต.เพ็ญ อดุรธานี
ถริพร พูลสวัสด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลพระนอน นครสวรรค์
ทวีพร  กลุนาค เทศบาลต าบลห้วยโพธิ์ กาฬสินธ์้
ทัตติกา ศรีสุวรรณ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเลฺ้กบ้านเขาฝ้าย นครศีธรรมราช
ทัศนีย ์ ทวีชัยไพศาล ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขนุห้วยแม่สอด ตาก
ทัศนีย ์ พันธ์หนู ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง เพชรบุรี
ทัศนีย ์ สายสี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอา่ง อบุลราชธานี
ทัศนีย ์คีรีวรรณ วัดพรหมจริยาวาส นครสวรรค์
ทัศนีย ์ทองแท้ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเป็น ระยอง
ทัศนียา อยู่จนัทร์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาเลี ยง สุโขทัย
ทัศวรรณ  การง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองล ารี นนทบุรี
ทัศวรรณ ช านาญธรรม บ้านท่าเสา ระยอง
ทานตะวัน  เอน็เอยีง โรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง ระยอง
ทิพยว์ิมล  บ ารุงภักดี บ้านหนองหญ้าม้าเชียงกรม อดุรธานี
ทิพวรรณ  พรมฤทธิ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านช าสอง อตุรดิตถ์
ทิพวรรณ จนัทร์ตรี บ้านทรายขาว ชุมพร
ทิพวรรณ ศรีรุจี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์เทศบาลเมืองคอหงส์ สงขลา
ทิพวรรณ์ สิงหชัย ศพด.บ้านจกิน้อย บุรีรัมย์
ทิพวรรณ แสงแกว้ ศพด.ต าบลห้วยร่วม นครสวรรค์
ทิวา เยอเบาะ บ้านห้วยผึ ง เชียงราย
ธณัณฐิภัฏฐ์  ศรีเลิศ วัดโนนดู่ ศรีสะเกษ
ธนพร   สิงห์ใจ เทศบาลต าบลแม่อาย(บ้านเด่น) เชียงใหม่
ธนพร  เหนือคูเมือง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแท่น ชัยภูมิ
ธนพร ดวงจนัทร์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านราหุล เพชรบูรณ์
ธนวรรณ ส าราญใจ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กกดุหมากไฟ อดุรธานี
ธนสร ค าสุข เทศบาลนครเจา้พระยาสุรศักด์ิ(วัดบ่อวิน) ชลบุรี
ธนัชชา  มีสี วัดเทียนชัย เลย
ธนัชฐา มังกร เทศบาลต าบลบ่อ (โรงเรียนวัดวังสรรพรส) จนัทบุรี
ธนัชพร  มีปัทมา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลส าราญ ขอนแกน่
ธนัญญา  เชื อทอง ศพด. บ้านป่าหวาย อ านาจเจริญ
ธนัญธน วงค์สุนทร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กยา้นหนองนาแซง ชัยภูมิ
ธนัฏฐา  จงไกรจกัร์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรัพย์ พังงา
ธนาวดี ศรีประโคน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร บุรีรัมย์
ธนิฏฐา   สุภักดี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านในห้วย ชุมพร
ธมลวรรณ  อนิทร์สูงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลงิ ว นครราชสีมา
ธรรมมะ  เจริญ ศพด.บ้านคึมมะอ-ุสวนหม่อน นครราชสีมา
ธราเทพ สุขผอม เทศบาลต าบลแม่ขรี พัทลุง
ธัญญาภรณ์  ชมกลุ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสาวเอ้ สระแกว้
ธัญญาภรณ์ หาญกล้า บ้านยบุใหญ่ ม.9 นครราชสีมา
ธัญญารัตน์  มูลตา บ้านประตูพลิก สุราษฎร์ธานี



ธัญสินี วิชิตกลุ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัดไทย ประจวบคีรีขนัธ์
ธารทิพย ์ลงศรี บ้านกะตะ ภูเกต็
ธิดา สมทรัพย์ เทศบาลต าบลหนองบัว อดุรธานี
ธิดารักษ์   ราชประดิษฐ์ บ้านพอแดง พังงา
ธิดารัตน์ ชูจอหอ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม นครราชสีมา
ธิดารัตน์ วิวันรัมย์ บ้านภูเขาทอง นราธิวาส
ธิติมา  สีทาสังข์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทอง เลย
ธิติมา กามะวิถี บ้านนาไลย น่าน
นงค์เยาว์  วิเศษคร้อ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคร้อ ชัยภูมิ
นงคราญ แดงสุวรรณ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบง เชียงราย
นงคราญ โพธิ์เจริญ ศพด.โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม พระนครศรีอยธุยา
นงค์ลักษณ์ วงษ์กวน โรงเรียนวัดบึงไม้ สระบุรี
นงนุช นามไตร บ้านทุ่งค า สกลนคร
นงเยาว์ จงักระหวัด วัดท้ายส าเภา นครศรีธรรมราช
นนทรี แพนไธสง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า ขอนแกน่
นนธิชา กนัยา บ้านเสาธงชัย ศรีสะเกษ
นภัสสร  วังวงษ์ บ้านขนุห้วยช่องแคบ ตาก
นภาลัย ศรีแผ้ว ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง สุราษฎร์ธานี
นรงสาวณิชกลุ ฉ่ าเกตุ อบต.ด่านมะขามเตี ย กาญจนบุรี
นราจนัทร์  ปราบภัย ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กนิคมสร้างตนเองพิมาย2 นครราชสีมา
นราธิป กรวดนอก บ้านนาจาน สกลนคร
นรารัตน์ กาฬวศ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคาโงก พังงา
นราวดี ดีฮกเค่ียน บ้านคลองรอก สุราษฎร์ธานี
นริสรา เหล่าภักดี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม 1 ชัยภูมิ
นฤดา คนทน บ้านทอนดอนยาว อดุรธานี
นฤทัย คุณพรรษา อบต.ปวนพุ เลย
นฤนาท กล่อมสุภาพ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด อา่งทอง
นฤมล  พรมหากลุ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม สกลนคร
นฤมล  พันธ์ทอง ค่ายเสนาณรงค์ เทศบาลเมืองคอหงส์ สงขลา
นฤมล  หนูประดิษฐ เทศบาลต าบลพะตง สงขลา
นฤมล จริะโต บ้านหมอแปง แม่ฮ่องสอน
นฤมล พึ่งพันธ์ ศพด.โรงเรียนเทศบาลวัดแจง้ อา่งทอง
นลรรญา พรหมยิ มแยม้ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายสาม เทศบาลเมืองพิมลราช นนทบุรี
นลินี   ยพุิน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโนนศิลา ขอนแกน่
นวรัตน์ พรชัย ศพด บ้านโพนงาม อบุลราชธานี
นวลจนัทร์  ปุริกรณ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกยีรติ 72 พรรษา อบุลราชธานี
นวลอนงค์ พิมพ์เทพ บ้านสามสัก สุราษฏร์ธานี
นส.ยวุดี ถนอมแนว ศพด.บ้านทรัพยอ์นันต์ ตาก
นอรียะห์ ศรีสุขมาก ดารุลนาอมี สตูล
นะภาพร  ออ่นฤกษ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน  าขาว หนองบัวล าภู



นัญญา ค าปัน ศพด.เทศบาลเมืองมุกดาหารชุมชนนาโป-โคกสุวรรณ(2548) มุกดาหาร
นัฐทิราพร เกริกอ านาจ เทศบาลต าบลตลาดแค นครราชสีมา
นัฐวรรณ  ฤทธิศักด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวงเสน นครศรีธรรมราช
นันท์นภัส พิมสิม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ ชัยภูมิ
นันทวรรณ จนัทิมา วัดเหมืองนา สุโขทัย
นันทิกานต์  ทุมเทียง บ้านหนองกงุ ขอนแกน่
นันทิยา แกว้เชียงหวาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า อดุรธานี
นันทิศา พิมมะสาร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสา เพชรบูรณ์
นัยรัตน์  จลุพล บ้านหนองผือน้อย อบุลราชธานี
นัสรีดา โตะลู บ้านสนามบิน ยะลา
นามวิกา. มอมเมาะ บ้านโคกไชยวาน สกลนคร
นาริน เสนสุวรรณ บ้านท่ากอ้น ต าบลท่ากอ้น อ าเภออากาศอ านวย จงัหวัดสกลนคร สกลนคร
นารีรัตน์  นักกล้า ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านเยา้แม่ต  า เชียงราย
นารีรัตน์ ศักด์ิทวีเดช บ้านบ่อหอย น่าน
น  าฝน  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดสังกสัรัตนคีรี อทุัยธานี
นิกร ภูพาดพลอย ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอด็ ร้อยเอด็
นิดา   อารีย์ ศพดภ.วัดต้นมะพร้าว กาญจนบุรี
นิตยา  คงจดู ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี
นิตยา  มงคลสวัสด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา นครราชสีมา
นิตยา ภูอ่นิทร์ บ้านหนองคู นครราชสีมา
นิภัทร์สร คงมัน่คุณธรรม ร.ร.อนุบาลบ้านไม้กะพง ตาก
นิภา  จนัทร์เสถยีร บ้านเขาพระทอง นครศรีธรรมราช
นิภา สุวรรณโชติ ศพดบ้านสองสลึง นระนอง
นิภา อรุณวรรณ บ้านปานเจริญ สกลนคร
นิภาพร ภูอนิออ้ย ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดทรงศิลา หนองบัวล าภู
นิมมิตา  ศรเสนา องค์การบริหารส่วนต าบลล าชี กาฬสินธุ์
นิยม สุทธิรักษ์ บ้านบุง่ผักหนาม นครสวรรค์
นิยมภรณ์  วาลตะคุ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา นครราชสีมา
นิรมล มุขมณีย์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไทยอดุม สระแกว้
นิรัชรา แสงใสแกว้ เทศบาลต าบลเดิด ยโสธร
นิรัตน์ดา นาคจนัทร์ บ้านลอน พัทลุง
นิราวรรณ  กนัแสน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลึกพัฒนา ก าแพงเพชร
นิรุชรา  ยาวโนภาส บ้านหนองแวง ศรีสะเกษ
นิวาริน มาเยอะ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แสลป เชียงราย
นิศาชล   เรืองราม บ้านกดุแห่ กาฬสินธุ์
นิสรา จ าปาสิม บ้านห้วยตาด เลย
นุชจรินทร์ กล่อมเกลา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองปลิง นครสวรรค์
นุชนาถ  ง่วนออ่น บ้านน  าฉา ตรัง
นุชศรา  พันธุนาคิน ศพด.เทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี ยง. นนทบุรี
นุร์อายนี สมาน บ้านฮูแตกอแล ปัตตานี



นุสรีย ์ วงษ์ศรี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสวรรค์ อบุลราชธานี
นูรฮูดา เจะ๊มะสอง ปายอจง สงขลา
นูรีซาน ยตีาเยะ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมัสยดิบ้านคลองโขง กระบี่
นูรีดา แวยโูซ๊ะ เทศบาลต าบลปะแต ยะลา
นูรีตา ล ามาลี ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ประจ ามัสยดิบ้านโคกทราย สตูล
เนตรนภา  ช่องงาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา นครราชสีมา
เนตรนภา ต้นศิริ บ้านนาตุ้ม แพร่
เนาวรัตน์ นาครัตน์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองแสน มหาสารคาม
บังอร  คันทะจนัทร์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั ง หนองคาย
บังอร  บัวหอม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กยา้นราชคราม พระนครศรีอยธุยา
บังอร มาตรา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านบุง่คล้า มหาสารคาม
บัณฑิตา กนัภัย ศพด.บ้านนายาว ฉะเชิงเทรา
บุญญภัสร์  ผาสุข ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กดอยแกว้ เชียงใหม่
บุญพา บุญรักษ์ โรงเรียนวัดวังหีบ นครศรีธรรมราช
บุญมา  ทานาฤทัย วัดโนนสูง อบุลราชธานี
บุญยนื ทิศชาติ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านช า ศรีสะเกษ
บุณฑริกตา เคร่ืองค า ศพด.ทต.ตลาดขวัญ เชียงใหม่
บุปผา  มณีกลุ ศูนบ์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโซกม่วง สุโทัย
บุปผา ศรีนอก บ้านหนองบัวกระจาย นครราชสีมา
บุศกร  ป้องญาติ ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัดนาเวียง อบุลราชธานี
บุษบา  ขวัญแกว้พนม บ้านห้วยปลากอง ตาก
บุษยา จอมแกว้ วังมะนาว ราชบุรี
บุษราคัม ศรน้อย ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดศิลา ขอนแกน่
บุหลัน ก าลังหาญ วัดคู่เมือง ร้อยเอด็
เบญจกลัญาณีย ์คงถาวร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 3 หมู ่7 เทศบาลเมืองล าสามแกว้ ปทุมธานี
เบญจมาศ ตัญญะสิทธิ์ วัดศรีสุตาราม ฉะเชิงเทรา
เบญจวรรณ์  ออ่งสัมฤทธิ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ สุโขทัย
ปวีณา  เมืองเปรม  ศพ.อบต.คันโช้ง พิษณุโลก
ปฏิกรณ์ โพธาราม บ้านโนนขา่โนนยาง อบุลราชธานี
ปณิชา ประทุมมาศ เทศบาลต าบลสากเหล็ก พิจติร
ปทุมพร จนัทรประเสริฐ บ้านนาเมืองเพชร ตรัง
ปนัดดา   ทาเงิน เทศบาลต าบลบ่อปลาทอง นครราชสีมา 
ปพิชญา  ชู้กระโทก เทศบาลต าบลไทรโยง-ไชยวาล นครราชสีมา
ประกอบ เหล่าเจริญ บ้านโคกสูง ขอนแกน่
ประกาย นาคยอง บ้านซ าขี เหล็ก ศรีสะเกษ
ประดับใจ จนุวังโส ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเป็น ระยอง
ประดับพร  คะหาญ บ้านฟ้าผ่า ศรีสะเกษ
ประทินยา ไชยราช บ้านอ าปึล สุรินทร์
ประทีป ทรวง โพธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อา่งหนอง แหน นครราชสีมา 
ประทุมทิพย ์ พุฒต้น บ้านวังกะทะม.2 ชัยภูมิ



ประพิศ. ปูคะภาค ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านกดุเรือค า  ต าบลหนองแสงใหญ.่ อ าเภอโขงเจยีม อบุลราชธานี
ประภัสสร ถาวรกลุ บ้านเขาตก กาญจนบุรี
ประภัสสร สีไพร วัดหนองปรือ ชลบุรี
ประภัสสรา วิทยาชัยสกลุ บ้านหินแตก เชียงราย
ประภาพรรณ พจนารถ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคทราย ราชบุรี
ประมูล   ชาดา ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดร่องขา่ อบุลราชธานี
ประยทุธ์ งามเถื่อน วัดบ้านขี เหล็ก อบุลราชธานี
ปราณี  ฟูแสง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดงเจน พะเยา
ปราณี ขนัติวงค์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจา้พระยา นครสวรรค์
ปราณี รอบรู้ ศพด.อบต.ซับสมบูรณ์ ขอนแกน่
ปราณี วงษ์ทอง อบต.โนนปูน ศรีสะเกษ
ปราณีย ์พันจั่น ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านวะเบยทะ ตาก
ปราถนา รุกเขตต์ เทศบาลต าบลเนินสันติ ชุมพร
ปรารถนา  แช่มช้อย บ้านห้วงปลาไหล พิจติร
ปรารถนา มาสา ศพด.ต าบลตะเคียนปม(บ้านหนองหลัก) ล าพูน
ปรารีญา เทียมราช ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง หนองคาย
ปริฉตัร  คู่กระสังข์ บ้านหนองฮู บึงกาฬ
ปริชาต พลหล้า ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองพล ขอนแกน่
ปริญญานุช เขม็รัมย์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลบุกระสัง บุรีรัมย์
ปรีญา ชัยยะ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะมาย (โรงเรียนบ้านหนองหว้า) นครศรีธรรมราช
ปรีดา ศิริมาสกลุ ศพด. เทศบาลต าบลเนินสันติ ชุมพร
ปรียา ค าเพชร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดสาเกตุ อดุรธานี
ปวีณา   ภูมิมาลา ศพด.บ้านโคกกรวด เพชรบูรณ์
ปวีณา  เรียมทอง บ้านโคกตาล ศรีสะเกษ
ปวีณา แกว้โพนทอง วัดสุวรรณวิสุทธาราม สกลนคร
ปวีณา แป้นคง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเด็กเทศบาล 5 วัดภูเขาทอง สุราษฎร์ธานี
ปัญจนิตย ์สุโขพันธ์ ศพด.ทต.ส าโรงใหม่ บุรีรัมย์
ปัญจพาณ  บุตรพรม บ้านดงต้อง หนองคาย
ปัณฑิตา  สืบสิงห์ บ้านโพนเมือง อบุลราชธานี
ปัณฑิตา ยงยทุธ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเกาะสีชัง ชลบุรี
ปัทมา  ทองดีนอก ศุนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร นครราชสีมา
ปัทมา วชีระสูตร์ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต(บ้านชุมทหารวิทยา) อทุัยธานี
ปัทมาพร ขามอาราม บ้านหนองบัว ร้อยเอด็
ปาณิศรา ขนัธวัตร เทศบาลต าบลนาส่วง อบุลราชธานี
ปาริชาติ  ถาวรสุข หนองเรือ สระแกว้
ปารีณา ธนานะ ต าบลแม่พุง แพร่
ปิยนาตย ์ สีบุศย์ บ้านนาคอเรือ เชียงใหม่
ปิยบุตรา. รักษาวงศ์ อบต.ถ  าน  าผุด พังงา
ปิยรัตน์ มังกร ศพด.ทต.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
ปิยวรรณ กล้าพิทักษ์ บ้านทหารผ่านศึก ตาก



ปิยะนุช จ าปาทอง ศพด. บ้านดงหมูชัยเจริญ อดุรธานี
ปิยะนุช บุญประสิทธ์ ศพด.บ้านทับนายเหลียว นครศรีธรรมราช
ปิยะนุช พุ่มไสว ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดหาดทรายแกว้ ชุมพร
ปิยะรัช นามมุงคุณ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาว มหาสารคาม
ปิยะรัตน์  ศรีสว้สด์ิ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กชุมชนร่วมใจบ้านนางเหล้า สงขลา
ปิยะวรรณ  พรมกลุ บ้านม่วง อดุรธานี
ปิยะวรรณ  พลเสนา ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัดอรัญญาสุนทราลัย หนองคาย
ปุญลักษณ์  ประสงคุณ วัดโพธิวราราม อดุรธานี
ปุณญิศา  นามขนัธ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตาไว ก าแพงเพชร
ปุณณาสา ปุนราชม ศพด.บ้านดอนขี เหล็ก อดุรธานี
ปุณยนุช สายเบาะ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า อบุลราชธานี
ปุริมปรัชญ์  จรัีง เทศบาลต าบลบ้านต้า เชียงราย
ปูริดา  มอญปาน บ้านท่ามะกรูด นครสวรรค์
เปรมสิริกมล  สายทองมาตย์ ศพด.บ้านดอนบม มหาสารคาม
ผกามาศ ทองเถื่อน เทศบาลต าบลนาโยงเหนือ ตรัง
ผกาวดี  ใจสนุก บ้านคีรีรัตน์  ม.9 ต.ควนทอง อ.ขนอม นครศรีธรรมราช
ผกาวัลย ์พรึกเสนา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม สุราษฎร์ธานี
ฝาตีม๊ะ เกม็บู ศดม.บ้านลาหงา สตูล
ฝารีดะ บัวศรี ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ประจ ามัสยดิบ้านเกาะยวน สตูล
พจชนาท แดงแสงทอง เทศบาลเมืองทุ่งต าเสา สงขลา
พจนี พูลสวัสด์ิ เทศบาลต าบลบางแกว้ พัทลุง
พชรพรรณ มัน่เพียรจติร์ เทศบาลต าบลไทรน้อย นนทบุรี
พนัสดา กองกลุทิพย์ บ้านเขาไว้ขา้ว กระบี่
พนิดา  ขาววิเศษ ศพด.อบต.หนองบัวดง ศรีสะเกษ
พมลกร เนือ่งสุมาร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่ นนทบุรี
พรณุภา  จนัทจร บ้านโคน อตุรดิตถ์
พรทิพย ์ ชื่นชม องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์ อดุรธานี
พรทิพย ์ แทนเอยีด ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลดอนทราย พัทลุง
พรทิพย ์ บุญครัน โรงเรียนบ้านหนองขี เหล็ก สุรินทร์
พรทิพย ์ พลพวก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลมาบยางพร ระยอง
พรทิพย ์ สุ่มมตาย์ บ้านไชยมงคล นครราชสีมา
พรทิพย ์ประดับศรี ศพด.เทศบาลต าบลคลองไผ่ นครราชสีมา
พรทิพย ์สุ่มมาตย์ บ้านไชยมงคล นครราชสีมา
พรธิวรรณ เคหัง เทศบาลต าบลโนนปอแดง เลย
พรนิพา  บุญค  า เทศบาลบ้านไร่เกา่ ประจวบคีรีขนัธ์
พรนิภา ปูรณ์มนัส ต าบลร่มเยน็ พะเยา
พรประภา อปุการจนัทร์โรจน์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังหิน อทุัยธานี
พรปวีณ์  กนัทะตา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลดู่ใต้เขต 1 น่าน
พรพรรณ กลุ้มศิล ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าศิลา หนองบัวล าถู
พรพรรณ ต๊ะวงษ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลองคี ตาก



พรพิมล  เนื อเงินดี บ้านต้นผึ ง ตาก
พรพิมล ทาฤทธิ์ บ้านกลางพัฒน น่าน
พรรณศิริ สมศรี บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด อดุรธานี
พรวิจติ ปิน่ประวัติ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไร่ใหม่(ศาลากลางบ้านม.1) ประจวบคีรีขนัธ์
พรวิไล  เหล่าลาด ศพด.อบตบ้านเหล่า อดุรธานี
พรสุดา  สีมา ต าบลยาบหัวนา น่าน
พวงรัตน์  ชัยเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าสิงขร สุราษฎร์ธานี
พัชนี สุวรรณพนา บ้านละเผ่ใหม้ ตาก
พัชรัตน์ โกไสยสิต ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหูแร่ พัทลุง
พัชราพรรณ พรมภักด์ิ เทศบาลต าบลท่าล่ี เลย
พัชราภรณ์  รังสรรค์สมบัติ ศพด.ทต.กมุภวาปี อดุรธานี
พัชราภรณ์ ขนัเขยีว บ้านแม่แจม๋ ล าปาง
พัชราภรณ์ โคตรศรีวงษ์ อบต.หนองตูม ชัยภูมิ
พัชราภรณ์ พันธ์ดี บ้านโคกไทร-โคกไทรงาม สุรินทร์
พัชราภา  ภูอา่ง อบต.บ้านผึ ง นครพนม
พัชรินทร์ กาต๊ิบ ต าบลร่มเยน็ พะเยา
พัชรินทร์ งามเถื่อน บ้านหนองดินด า อบุลราชธานี
พัชรินทร์ ไชยชาติ ศพด.เทศบาลต าบลสายน  าค า เชียงราย
พัชรินทร์ พงพะลาด ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเพียงน้อย หนองคาย
พัชรินทร์ ภูกิ่งงาม บ้านหนองกงุ กาฬสินธุ์
พัชรินทร์. สินไธสง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพุทไธสง (วัดหงษ์) บุรีรัมย์
พัชรี กลุค า เทศบาลต าบลค าน  าแซบ อบุลราชธานี
พัชรี ขนุใหญ่ บ้านสุวรรณภูมิ หนองคาย
พัชรี พรดอนกอ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก มหาสารคาม
พัชรี พิมพ์ภาค า วัดศิลาพัฒนาราม หนองบัวล าภู
พัชรี เรืองสุขสุด บ้านสลักได สุรินทร์
พัฒนาพร สุขสงวน บ้านสลักได สุรินทร์
พัณรดา   แซ่หลอ ศพด.บ้านตูบค้อ เลย
พัทธ์ธีรา พินิจสกลุ บ้านปริก สงขลา
พัทธนันท์ พิมจนัทร์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาเลี ยง สุโขทัย
พันธิวา เหิมหอม  บ้านหนองทุ่ม สกลนคร
พันพษา ฉตัรรัตนาเหม โรงเรียนอนุบาลบ้านไม้กะพง ตาก
พาตีเม๊าะ บือราเฮง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านราโมง ยะลา
พาฝัน  โกลามิตร ต าบลห้วยใหญ่ นครสวรรค์
พาเรศ ประทุมเพชร บ้านบางคราม สุราษฎร์ธานี
พิกลุ กจิดี เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ บุรีรัมย์
พิจติรา คะโลรัมย์ เทศบาลต าบลล าปลายมาศ บุรีรัมย์
พิจติรา มหาวัน บ้านเอก เชียงใหม่
พิชญ์สินี วงษ์พิมพ์ ศพด.ทต.บางขะแยง ปทุมธานี
พิณโสภา  เกณฑ์ กระ โทก  สวนหม่อน นครราชสีมา 



พิทยสิ์นี พัวเกาศัลย์ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช
พิมประภา สภูยศ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลคร่ึง เชียงราย
พิมพกา พิรารัตน์ เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า เชียงราย
พิมพกานต์ รสโสดา หนองโพน ต.นาจ าปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธ์้ กาฬสินธุ์
พิมพ์วชิรา เดชเรืองศรี บ้านหนองเพรางาย นนทบุรี
พิศมัย คนเพียร บ้านนาหนองทุ่ม ขอนแกน่
พิศสมัย ถิ่นโมโกร โรงเรียนอนุบาลบ้านปรอผาโด้ ตาก
พีนธิตรา แสวงทรัพย์ ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัดนาอดุม อบุลราชธานี
พุฒินันท์  มัง่แป้น ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านไร่ ราชบุรี
เพ็ญแข ค านัน วัดประชาศรัทธาธรรม บุรีรัมย์
เพ็ญนภา ธรรมสินธ์ วัดนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
เพ็ญนี  ชมภูวิเศษ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหามต่าง หนองบัวล าภู
เพ็ญพักตร์ ขนัติกลุ บ้านดงบัว หนองคาย
เพ็ญพักตร์ พรหมสุวรรณ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคุระ พังงา
เพ็ญพิชชา รอบคอบ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 1 หนองคาย
แพ  จนัทินมาธร วัดหัวอา่งสามัคคี สุรินทร์
แพรวพรรณ นาคทับ บางกอบัว สมุทรปราการ
แพรววดี ชนาราษฎร์ บ้านโนนฤๅษี หนองคาย
ไพริน กวางเดินดง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยางฮ่อ แพร่
ไพริน อนิตานวล บ้านทับหมาก ล าปาง
ไพรินทร์ เขม็กลัดเงิน บ้านวันครู นครปฐม
ไพลแกว้ เสาะพบดี ศพด.บ้านนาพูน สุรินทร์
ภคมน  สุขทิพย์ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม นครศรีธรรมราช
ภภัสสร     เหมะรา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง จนัทบุรี
ภักนิภา โคตรสมบัติ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกใหญ่ มหาสารคาม
ภัคภร ธนาดิศพงษ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย ราชบุรี
ภัทรทิยา ห้องขวาง ศพด.บ้านกระเทียม สุรินทร์ 
ภัทรนันต์  บุญมาก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม นครพนม
ภัทรพร กองแกว้ ศพด.ชุมชนวัดสมัยสุวรรณ สุราษฏร์ธานี
ภัทราพร นาคค า วัดโนนสว่างอารมณ์ เพชรบูรณ์
ภัทราภรณ์  ยอดบุญยนื ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่ตาว ตาก
ภัทราภรณ์ จานดี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคน นครราชสีมา
ภัทราภรณ์ บุญสอน บ้านไร่ใต้ อบุลราชธานี
ภัทราลักษณ์ นามวัน ศพด.อบต.แดงใหญ่ ขอนแกน่
ภัมรา  วงศ์กระ พันธุ์ บ้านคลองเปล  เทศบาลเมืองคอหงส์ สงขลา
ภาณุมาศ  แพงตา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง ศรีสะเกษ
ภานุมาส  บัวล่า ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านไร่ ราชบุรี
ภานุวัฒน์ อาหยิ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่าล่ิว เชียงราย
ภาริณี  เที่ยงกนิรี บ้านโสก ชัยภูมิ
ภาวัลยศ์รี นาคประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลลานหอย สุโขทัย



ภาวิณี แดงนุย้ ศพด.บ้านปริก สงขลา
ภิญญาพัชญ์ ศักด์ิอลงกรณ์ ศพด.เทศบาลต าบลบ้านบัว บุรีรัมย์
มณธิรา  ชูโลก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปูน สุราษฎร์ธานี
มณีรัตน์ สมหมาย ท่าสวาท บึงกาฬ
มณีวรรณ  ค าปวน ศพด.บ้านป่าดู่ เชียงราย
มนัสชนก สังขสิ์งห์ บ้านเขาฝาชี ระนอง
มนัสนันท์ จนัทร์เรือง ศพด.โรงเรียนบ้านตาเหล็ง บุรีรัมย์
มยรุา อนิใข ศพด.บ้านนาอสิาน ฉะเชิงเทรา
มยรีุ ต าภู ศพด.มัสยดิยามาอาตินนูร สวขลา
มลทิพย ์ชิตมณี เทศบาลเมืองทุ่งค าเสา สงขลา
มลธิรา ชื่นอารมณ์ ศพด.อบต.เกาะหมาก พัทลุง
มลฤดี ทองคง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านทับขอน ชุมพร
มลิวัลย ์งามชมภู วัดธาตุศรีส าราญ อดุรธานี
มะลิ  แทนริน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านแกง้สนามนาง-หนองโสมง นครราชสีมา
มะลิวรรณ บุญกล้า ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแคน นครราชสีมา
มะลิวัลย ์ มาลาด ศพด.บ้านวังโบสถ์ เพชรบูรณ์
มะลิสา  ผดุงชีพ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอา่งทอง อา่งทอง
มัณฑนา สมบัติหอม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงค า หนองบัวล าภู
มัทณี  จนัทร์ทิพย์ วัดกมุแป นครศรีธรรมราช
มัสยา ศรีวังพล ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดวังกงุ มหาสารคาม
มาซีเต๊าะ ดากามะ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขอ่ย ยะลา
มาซูนะ มะ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านนากอ ยะลา
มาทินี  หมือ่แล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งไฮ-เสาะใส เชียงราย
มาริยะ๊ บูอตี า ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลวังประจนั สตูล
มารีแย  อามูบาซา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านตะบิงตีงี ปัตตานี
มาลา บุญร่วม บ้านคลองมะนาว สระแกว้
มาลี   เทศเขร็ม บ้านเกาะทาก สงขลา
มิรันตรี  พรมอุ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านนา ศรีสะเกษ
มุณีพร วรรณค า ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโนนศิลา ขอนแกน่
ไมตรีจติ  สอนสุภาพ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าสะอาด เลย
ยมลพร  กจิสาริกนั ต าบลสระแกว้ นครสวรรค์
ยลดา ค าภูนิจ บ้านหนองแปน สกลนคร
ยลดา แสนมหามงคล บ้านทรัพยเ์จริญ ตาก
ยามีละ  สะอิ บ้านเปียน สงขลา
ยารอนะ ลาโหยด ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กประจ ามัสยดิดารุลฮูดาย์ สตูล
ยพุาณี ค าภูแกว้ บ้านห้วยศิลาผาสุก อดุรธานี
ยพุิน สุพรพงศ์ภาค บ้านอมพาย แม่ฮ่องสอน
ยวุดี สุระกา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางงอน สุราษฏร์ธานี
ยวุธิดา ทองน้อย วัดบ้านโนนหวาย อดุรธานี
ยวุพันธ์ ส้มมี สุโขทัย



เยาวรัตน์  พลเหมือน เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
เยาวรัตน์  อนัปัญญา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านบุง่คล้า มหาสารคาม
เยาวลักษณ์  น้อยค ายาง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส  สกลนคร
รจนา  แฟนพิมาย ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตะแบง นครราชสีมา
รถจาใน อบพล บ้านปางสัก นครสวรรค์
รพีพรรณ อนิต๊ะสอน เทศบาลต าบลล าปางหลวง ล าปาง
รพีพรรณ อุ่ยกสิวัฒนา ศพด.คลองภาษีเจริญ สมุทรสาคร
รพีพัสส์ ชาญพีรพัศ เทศบาลต าบลจะนะ สงขลา
รมณ  จามน้อยพรท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปานเจริญ สกลนคร
ร่วมจติร อุ่นแกว้ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านวังลึก แพร่
รวินท์นิภา  คชเวก ร.ร.โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านออ้ย (ทองดีวิทยานุสรณ์) นนทบุรี
รวีวรรณ อนัยิ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยล้าน เชียงราย
รสริน โคทังคะ หาดแพง นครพนม
รสรินทร์  นวรัตน์ ณ อยธุยา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งม่าน ล าพูน
รสรินทร์ น้อยออ่น บ้านมาบนาดี ฉะเชิงเทรา
รสรินทร์ เอบิพรมราช ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแชะ นครราชสีมา
รสลิน เฉยีบพิมาย บ้านใหม่น าเจริญ บุรีรัมย์
รสสุคนธ์ เชื อต่าย ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตรอน อตุรดิตถ์
รอกยีะ บินหมาน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโดน สตูล
รอฮานี กาแบ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียน สงขลา
ระเบียบรัตน์     กรงแกว้ เทศบาลต าบลมะขามคู่2 ระยอง
ระพีพร ปิตรัมย์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านบัว บุรีรัมย์
ระภี ยรรยงนวกจิ บ้านหนองขาม นครราชสีมา
รังสิมา ไชยกาล ศพด.อบต.ปากแจม่ ตรัง
รัชญา เพชรพิพัฒน์ อบต.ระวิง เพชรบูรณ์
รัชณาวรรณ  ประ โม ศรี ศพด.บ้านตะคร้อ นครราชสีมา 
รัชดาพร อคัรจกัร ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดบูรณ์ชัยรัตน์ ซรี
รัชดาภรณ์   ทองเฝือ เทศบาล  1 วัดคงคาราม สุราษฎร์ธานี 
รัชนก การรัมย์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าชัน บุรีรัมย์
รัชนี กงัหันแกว้ บางน  าผึ งนอก สมุทรปราการ
รัชนี เสียงสุวรรณ อา่วนาง กระบี่
รัชนีกร กลุวงศ์ ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัดบ่อสระ สงขลา
รัชนีย ์ กาวิรส โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื อ เชียงใหม่
รัชนีวรรณ ฉลาดโอภาศกจิ ชุมชนริมเขื่อน สมุทรสงคราม
รัชนีวัลย ์ชิณโชติ ต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวัดหนองคาย หนองคาย
รัญจวน สุวรรณวงศ์ บ้านหนองรังสิต สุโขทัย
รัญชิตา  แป้นเขยีว ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัด วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี
รัตนา. รองทอง บ้านระเบาะ ศรีสะเกษ
รัตนา. สุดแสวง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหินตั ง กาญจนบุรี
รัตนาพร  บุญสวัสด์ิ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมทรัพย์ เพชรบูรณ์



รัตนาภรณ์  สุขอร่าม โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ปทุมธานี
รัตนาวดี กล่ินสันเทียะ ศพด.บ้านยบุใหญ่ หมู่9 นครราชสีมา
รัศมี รุ่งทวีพิทยากลุ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนชัย เชียงราย
รัศมี อน้บุญเรือง ศพด มาบโป่ง ชลบุรี
ร าเพย   สองสี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า อตุรดิตถ์
รุ่งทิพย ์ สมสวย ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมบูรณ์ อบุลราชธานี
รุ่งทิวา  ปิยวัฒนสิน บ้านหนองเต่า อทุัยธานี
รุ่งนภา  งามรูป ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องกุ่ม สระแกว้
รุ่งนภา บุญมา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านสันปง เชียงใหม่
รุ้งเพ็ชร ทีหอค า วัดสว่างคงคาราม บึงกาฬ
รุ่งลาวัลย ์แสนทะไชย บ้านน  างาว น่าน
รุ่งอรุณ  บุญหนุน ชุมชนต าบลดอนดึง ลพบุรี
รุ่งอรุณ จนัทร์แกว้ โรงเรียนวัดตันทาราม ปราจนีบุรี
รุ่งอรุณ รอดน้อย บ้านเขาฝาชี ระนอง
รุจษิยา การเพียร ศพด.เทศบาลต าบลเวียงชัย เชียงราย
รุชดา  กลุบาล ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านมุสลิม สุราษฎร์ธานี
เรณู  โอนสันเทียะ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงปรือ นครราชสีมา
เรณู นันทะสิงห์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดาใหญ่ ศรีสะเกษ
เรียมทอง สลักค า ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัดบ้านค้อ อบุลราชธานี
เรืองรอง  จ านงนิต ศพด.อบต.โคกสมบูรณ์ กาฬสินธุ์
ฤดีวรรณ  ลาธุลี สว่างอารมณ์ อบุลราชฌานี
ฤทัยรัตน์  จนัทร์อาษา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดศรีธาตุ อบุลราชธานี
ลภัสรดา สมภาวะ บ้านทางโค้งบูรพา ศรีสะเกษ
ละเมียด ทองดี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่ ศรีสะเกษ
ละออ  แดงนุย้ ต าบลบางโกระ ปัตตานี
ละอองศรี ขนัค า บ้านไร่ใต้ อบุลราชธานี
ลักขณา พรมภักดี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ หนองคาย
ลักขกิา ลาภประเสริฐโสภณ บ้านห้วยผึ ง เชียงราย
ลัดดา  โกวิน องค์การบริหารส่วนต าบลสุขฤทัย อทุัยธานี
ลัดดาวัลย ์ศิริภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสว่าง หนองคาย
ลาวัลย ์ พลค า วัดบ้านบิง ศรีสะเกษ
ล าดวน แกน่วงษ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปอพาน อดุรธานี
ล าดวล   วงศ์แปง โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา เชียงใหม่
ล าเทียร ถาปาวงศ์ ศพด.เทศบาลเมืองเกา่ สุโขทัย
วชิราพร  สุดใจ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพระ พิษณุโลก
วชิราภรณ์ ไหมทอง บ้านคลองท่อมเหนือ กระบี่
วนาภรณ์ พัวพันธ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเทพกระษัตรี ภูเกต็
วนิดา การสอน บ้านเหล่า สกลนคร
วนิดา ระฆังทอง วัดประชาศรัทธาธรรม บุรีรัมย์
วนิดา สมัครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไผ่ ขอนแกน่



วรดานี ศิลปพงศ์ บ้านท่าลาด พัทลุง
วรรณกร   ชารีรักษ์ บ้านรวมทรัพย์ เพชรบูรณ์
วรรณทกานต์  เปล่ียนสี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรสวรรค์ ก าแพงเพชร
วรรณพร  สะนัย ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโซง อบุลราชธานี
วรรณรญา  สุวรรณการ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดตระการพืชผล อดุรธานี
วรรณรัตน์. พูลสวน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ประจนัต์ เพชรบุรี
วรรณา สุขสาลี ศพด.เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ราชบุรี
วรรณิภา ศรีชื่น วัดสุทธาวาส ชลบุรี
วรรณี ทองทวี ศุนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลส่ีเหล่ัยม บุรีรัมย์
วรัชยา วันทา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลซับพุทรา เพชรบูรณ์
วราพร ภูค่รบุรี เทศบาลต าบลแชะ นครราชสีมา
วราภรณ์  แกว้ปัดถา ศพด.โคกไทย นครราชสีมา
วราภรณ์ ปงศรีชัย บ้านน  างาว น่าน
วราภรณ์ ปรีชา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาพนม กระบี่
วราภรณ์ พุ่มพวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบุนนาก นครราชสีมา
วราภรณ์  ใหสล า เทศบาลต าบลแม่ขรี พัทลุง
วราภา บุญต่อ บ้านศรีคีรีรักษ์ ตาก
วรารัตน์  กาแปง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีเมืองชุม เชียงราย
วรินทร์  นนทการ บ้านน  าขวบ ศรีสะเกษ
วรินธร  นาสิงห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสุขฤทัยบ้านวังบ่างสามคัคี อทุัยธานี
วรุณยภุา ถวิลวงษ์ อบต.เปือยใหญ่ ขอนแกน่
วลัยพร ประไพภักด์ิ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเนินสันติ ชุมพร
วลัยพรรณ  ภูเ่กตุ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโก   ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง ก าแพงเพชร
วลีรัตน์  กานนตระกลู บ้านปางเป๋ย น่าน
วศินันท์ อุ่นเมือง วัดมหาวันวิเวก ตาก
วัชรัยา   บูชาบุญ คูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านตล่ิงสูง นครสวรรค์
วัชรา กอ่เกื อ บ้านสองสลึง ระยอง
วัชราภรณ์  สมัครค้า เทศบาลต าบลสีดา  อ าเภอสีดา นครราชสีมา
วัชรี ชิตเกษร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านราหุล เพชรบูรณ์
วัญญาภรณ์ บัวบานศรี บ้านล าทองหลาง นครราชสีมา
วัตถาภรณ์  บุตรศรี จอมศรี อดุรธานี
วันดี  คงรัตน์ บ้านเนินเคว่า อทุัยธานี
วันทนา บุติมาลย์ บ้านพลับ สุรินทร์
วันทนีย ์อตัโต ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดคลองครก จนัทบุรี
วันทา  ภูครองทุาง ศพด.บ้านหม่านศรีทอง หนองบัวล าภู
วันวิสาข ์จนัทร์แยม้ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านสระลุมพุก กาญจนบุรี
วัยยานาน สัตบุตร ศพด.บ้านโคกส าโรง สุรินทร์
วาทิณี จฬุะแพทย์ วัดเชิงแตระ นครศรีธรรมราช
ว่าทีร่.ต.หญิงระพีพรรณ  บัวเกตุ โรงเรียนบ้านคลองแคว  ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี  นครศรีธรรมราช   80320
ว่าที่ร้อยตรีหฐิงเพญ็พชิชา แสนปดัชา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า มหาสารคาม



วารี  พูนผลแสนชัย บ้านสิบสองพัฒนา พะเยา
วารี ห้วยหงษ์ทอง ศพด.บ้านห้วยขวาง นครปฐม
วารีรัตน์  พิมพ์ทอง บ้านเจา้ทุ่ง ศรีสะเกษ
วารีรัตน์ เรืองณรงค์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กท่าชัย สุโขทัย
วารุณี  ดีทู บ้านสุขฤทัย เชียงใหม่
วารุณี  ดีประสิทธิ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลซับพุทรา เพชรบูรณ์
วารุณี  ปินใจ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต (ศูนยท์ี่ 3) ปทุมธานี
วารุณี กองสมัคร เทศบาลต าบลบ่อพลอย ตราด
วาลิณี คะระออม บ้านน  าดิบมะพร้าว ก าแพงเพชร
วาลี  ปวงสุข ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง บุรีรัมย์
วาสนา เกษมสุขไพศาล บ้านวังน  าเขยีว ประจวบคีรีขนัธ์
วาสนา ต่อชีพ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมัง่งอย ชัยภูมิ
วาสนา สมสี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกกงุ ชัยภูมิ
วิจติรา  ประเสริฐสังข์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม นครพนม
วิจติรา ภิรมยไ์กรภักด์ิ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ชัยภูมิ
วิชชุตา จนิาเหงียบ องค์การบริหารส่วนต าบลบางงอน สุราษฎร์ธานี
วิชญาดา บัวเทศ ศพด.อบต.คลองทราย พิจติร
วิชาณี  ปิน่ทองพันธุ์ ศูนยพ์ัฒนาการศึกษาปฐมวัยเทศบาลต าบลนาทวี สงขลา
วินัส แสงห้าว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ ลพบุรี
วินิตย ์ฉลาดแยม้ บ้านสระสวัสด์ิ นครสวรรค์
วิพานี นักร้อง บ้านหนองยาว บึงกาฬ
วิภารัตน์  ค าโฮง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจกิ มหาสารคาม
วิภารัตน์ โรยทองค า องค์การบริหารส่วนต าบลบางงอน สุราษฎร์ธานี
วิมลสิริ  โพธิ์ทอง วัดลาดบัว ฉะเชิงเทรา
วิยะดา  ขวัญสุข บ้านหนองปรือ ต าบลโบสถ ์อ าเภอพิมาย นครราชสีมา
วิยะดา โถแพงจนัทร์ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สระแกว้
วิรยา  สีโสดา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านปูลู อดุรธานี
วิรัญภัทร  สิงห์โตทอง เทศบาลต าบลบัวเชด ศูนย ์1 สุรินทร์
วิรัลยา เปรียบสันเทียะ ศพด.อบต.ไทยเจริญ นครราชสีมา
วิราธร เงินประเสริฐ บ้านดงน้อย นครราชสีมา
วิไรรัตน์ ไชยบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลพระลับ ขอนแกน่
วิลาวัลย ์  หล้าสุยะ เทศบาลต าบลสันติสุข เชียงใหม่
วิลาวัลย ์พรหมศิลา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาชะองั(บ้านสามเสียม) ชุมพร
วิลาวัลย ์พันธมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวงเสน นครศรีธรรมราช
วิลาวัลย ์อาวะสาร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า สกลนคร
วิไล เชอหมือ่ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนใจพัฒนา (สาขาบ้านห้วยส้านเกา่) เชียงราย
วิไลพร เจริญวิทยธ์นเดช ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลทุ่งมะพร้าว พังงา
วิไลพร เชื อวงศ์ บ้านเนินสาธารณ์ อทุัยธานี 
วิไลพร พากเพียร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก สุรินทร์
วิไลรัตน์  ชมดง บ้านแสงใหญ่ ศรีาะเกษ



วิไลลักษณ์ สีธิ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแฮ้ว ล าปาง
วิไลวรรณ ประทีป บ้านซับป่าพลู อทุัยธานี
วิไลวัลย ์ ถาวรกลุ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหนองเรือ สระแกว้
วีรนงค์ ตาประโคน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน บุรีรัมย์
แวปีสะ  มีนา ศพด.เทศบาลต าบลปะนาเระ ปัตตานี
แววตา หนูนอก องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลับพลา นครราชสีมา
ศรัญญา แฝงเดช บ้านป่าโมงใหญ่ อบุลราชธานี
ศรีกญัญา แยม้สอาด ศพด.โรงเรียนธงชัยธรรมจกัร ทต.บ้านกรูด ประจวบคีรีขนัธ์
ศรีนทร์ญา ลาเตะ มัสยดิอกิอมาติสสุนนะฮ์ สงขลา
ศรีพรจติร  ลุยมรตรี บ้านห้วยแร่ ขอนแกน่
ศรีวิภา  สุวรรณโณ เทศบาลเมืองควนลัง 1 สงขลา
ศวรรยา เด็ดดวงรัมย์ บ้านหนองดุม บุรีรัมย์
ศศิธร ชุมพล บ้านไร่ทาม เลย
ศศิวิมล  ชัยยะ ศพด.วัดป่าคลองกุ้ง จนัทบุรี
ศศิวิมล ชัยรัตนกลุเดช ศพด.บ้านแาคาใหม่ ตาก
ศัณหณัฐปรีชา โสมศรี บ้านสัตตพรหม ชลบุรี
ศันสนีย ์ชูเกดิ บ้านหนองครก ตรัง
ศันสนีย ์ภูค่ ามี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน้อย พิจติร
ศิราณี จนัทร์บุตร บ้านกระต่ายเต้น กาญจนบุรี
ศิราลักษณ์  ทองโฉม วัดบางเคียน พระนครศรีอยธุยา
ศิรินกรณ์ สุยะ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหินแตก เชียงราย
ศิรินทรา ใจศักด์ิสิทธิ์ บ้านห้วยปลาหลด ตาก
ศิรินันท์  มงคลศิลป์ บ้านหนองบัวพัฒนา อบุลราชธานี
ศิริพร  ก าเหนิดทอง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายทอน นครศรีธรรมราช
ศิริพร กเุวรไตร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเด่ือ อดุรธานี
ศิริพร ทับภูมี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก มหาสารคาม
ศิริพร เพ็ชโรจน์ บ้านนาสมบูรณ์ กาฬสินธุ์
ศิริพร ภิระบัน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล เชียงราย
ศิริพร สุทธิ วัดบางขวาก สุพรรณบุรี
ศิริรัชดา ผลสุข บ้านพระที่นัง่ เพชรบูรณ์ 
ศิริรัตน์  ดอกแกว้ วัดห้วยคอก เชียงใหม่
ศิริรัตน์ นวนแสง วัดท านบ ศรีสะเกษ
ศิริลักษณ์  แกว้ค าหงษ์ บ้านนาห้วยแคน อบุลราชธานี
ศิริวรรณ ลีลาศีลธรรม บ้านใหม่พัฒนา ล าปาง
ศุภกานต์ มัดยโูกป๊ สุเหร่าจรเขน้้อย ฉะเชิงเทรา
ศุภจริา สมศรี บ้านโกรกกลุา ชัยภูมิ
ศุภมิตร ฉาไธสง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพุทไธสง บุรีรัมย์
ศุภวรรณ  ศรีม้า ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง พิจติร
ศุภวรรณ อนิจนัทร์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่สาคร น่าน
ศุภักษร มะหิงษา บ้านทุ่งนาสวน อทุัยธานี



ศุภัชญา กายาเมา โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง ล าพูน
ศุภากร ปิน่กมุภีร์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านสระหลวงบ้านสระหลวง นครสวรรค์
ศุภาวรรณ สนธิ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลแสงอรุณ ประจวบคีรีขนัธ์
ษมญา  กดุวิลาศ อบต ปากคาด บึงกาฬ
สดชื่น  ชัยฤทธิ์ บ้านมดตะนอย ตรัง
สตรีพร  ระลึก บ้านผาหลัก น่าน
สนธยา  ทองมีศรี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านคราม สุราษฎร์ธานี
สใบทิพย ์ชนาสิทธิ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนศิลา กาฬสินธุ์
สมปอง จองกา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เล่ย์ นครสวรรค์
สมพร  ไทยยนัโต บ้านสันป่าสัก องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแกว้ ล าพูน
สมพร นามอาษา บ้านพรสันติ อดุรธานี
สมฤทัย อทิธิเดชรุ่งเรือง บ้านแม่ออกฮู ตาก
สมวาสน์ ประพัสรางค์ เทศบาลต าบลก าแพง ศรีสะเกษ
สมหญิง  กจิธุระ บ้านมหาเจรีย จนัทบุรี
สร้อยสุดา  ปันยศ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลอา่ยนาไลย น่าน
ส่วภมรรัตน์  ค าตา วัดศรีสว่าง   ทต.กดุดู หนองบัวล าภู
สังวร  แสนภพ บ้านหนองไผ่  ต าบลค าสะอาด สกลนคร
สังวรณ์  ปีรัง ศูพัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อ อบุลราชธานี
สังวาล  พิมพ์พา ชุมชนบ้านโพนสา หนองคาย
สาคร วงศ์ใหญ่ ศพด.บ้านค าคร่ัง อบุลราชธานี
สาซุบฮียะห์  ดือเร๊ะ บ้านตาสา ยะลา
สาธิกา มุทาพร บ้านหนองแสง สกลนคร
สายชล จาดเสาธง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
สายบัว ดาศรี บ้านทุ่งขนุใหญ่ อบุลราชธานี
สายฝน แซ่ฟุ้ง บ้านห้วยน  าเยน็ เชียงราย
สายฝน ดีสุทธิ บ้านหนองยาง-ผ่านศึก นครราชสีมา
สายฝน ลมพัด โรงเรียนบ้านคลองน  าใส สระแกว้
สายพิน เดิมท ารัมย์ วัดบ้านจกิใหญ่ บุรีรัมย์
สายพิรุณ  สุทธิ บ้านโคกกลาง หนองคาย
สายยนต์  หาญนึก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านสกอร์ สุรินทร์
สายยนั สาระชาติ วัดบ้านกนัจาน ศรีสะเกษ
สารภี   ศิริศิลป์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางพูน(ศูนยสิ์นธร) ปทุมธานี
สาวิณี  หร่ังเพ็ชร์ ศูนยพ์ัฒาาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชัย ชัยนาท
ส าเนียง  ภูสะเทือน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอก มหาสารคาม
ส าเนียง ปรางนวล วัดบ้านดองก าเม็ด ต าบลดองก าเม็ด อ าเภอขขุนัธ์ ศรีสะเกษ
สิทธิณี  เนียมจติต์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านแจงแมง ศรีสะเกษ
สิทธิณี  ฟองโพธิ์ บ้านใหม่ราษฎร์บ ารุง พะเยา
สิทธิรัตน์  พวงสุวรรณ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กจงถนอม นครศรีธรรมราช
สิริประภา ด าเรือง ศพด.บ้านนา สงขลา
สิริมา  รัตนมงคล ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลาดุก นครพนม



สิริรัตน์  พิมพ์คต วัดสว่างชาติบ ารุง หนองบัวล าภู
สิริลักส์  รอดบุญ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร่อน นครศรีธรรมราช
สิวารักษ์  จาดข า ศพด.ทต.บางไผ่  ิพิจติร
สีตียยัหม๊ะ  ยาแม บ้านไอบาตู นราธิวาส
สีนวล จนัทร์ขจร ต าบลบางกะเจา้ สมุทรปราการ
สุกญัญา  กาพภายสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ร้อยเอด็
สุกญัญา  ปาลวงษ์ เทศบาลต าบลล าภูรา ตรัง
สุกญัญา  ฟูมา บ้านแซว เชียงราย
สุกญัญา พันสุวรรณ บ้านพัฒนา สกลนคร
สุกญัญา มารยาท บ้านโนนราศรี ขอนแกน่
สุกลัยา สุริยวงศ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง บุรีรัมย์
สุกานดา พรมทอง บ้านวังยาง สกลนคร
สุกจิตา  อาจผ่ึง เทศบาลต าบลวัดสิงห์ ชัยนาท
สุจติรา  ภักดี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง นครพนม
สุจติรา แรงดี บ้านทรัพยเ์จริญ นครราชสีมา
สุจรัิตน์ จนัทัน ศพด.อบต.ปากแจม่ ตรัง
สุชาดา สุทธิประภา เทศบาลต าบลคลองพลู จนัทบุรี
สุดารัตน์  จนัทักษ์ ศพด.อบต.ดงมูลเหล็ก เพชรบูรณ์
สุดารัตน์  ตุ่นกนัทา บ้านแม่ระมาดน้อย ตาก
สุดารัตน์  แสงทวี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหน้าพระลาน สระบุรี
สุดารัตน์ เกตุทอง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหมูบ่้านป่าไม้พระราชประสงค์ สุราษฎร์ธานี
สุดารัตน์ ปานอว่ม องค์การบริหารส่วนต าบลเนินแจง อทุัยธานี
สุดารัตน์ พารา บ้านชีโหล่น ร้อยเอด็
สุดารัตน์ ศิลาสุวรรณ์ เทศบาลต าบลพวา จนัทบุรี
สุดาวรรณ์ แกว้ศรี วัดสว่าง ศรีสะเกษ
สุทธดา  บุญจนัทร์ บ้านวังเพิ่ม นครราชสีมา
สุทธินี อรุุวรรณ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองปลิง นครสวรรค์
สุทินพรวรรณรัตน์ สุดเนตร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลโพธิ์ทอง ก าแพงเพชร
สุธาทิพย ์ ขาวปาน ศพด.วัดพระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี
สุธารัตน์  เอก้ณัหา เทศบาลต าบลหนองปลาปาก หนองคาย
สุธารัตน์ แกว้กงพาน บ้านน  าปู่ อดุรธานี
สุธิดา  จนัทร์แกว้ อบต.จะโหนง อ.จะนะ สงขลา
สุธิดา  โพธารินทร์ วัดศรีสุข อ านาจเจริญ
สุนันท์ ทนุวงษ์ ศพด.สะแกโดดประชาสรรค์ ฉะเชิงเทรา
สุนันทา บัวมาศ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนป่า-ห้วยน  าใส อบุลราชธานี
สุนันทา สมัญญา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ นครราชสีมา
สุนิตย ์สุพันธ์คุ้ม โรงเรียนอนุบาลต าบลดงเมืองแอม ขอนแกน่
สุนิทรา  ค าสุหล้า ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่สาคร อ าเภอเวียงสา น่าน
สุนิษา ด้วยสาร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาซ า เพชรบูรณ์
สุนิษา ศรีมาลา บ้านบางเหรียง สุราษฎร์ธานี



สุนิสา  พรหมเมฆ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว ชุมพร
สุนิสา เขยีวไพรี ศพด.อบต.ดอนฉมิพลี ฉะเชิงเทรา
สุนิสา ผิวผาด บ้านวังน  าเขยีว ประจวบคีรีขนัธ์
สุนีย ์ มงคลศิวกลุ เทศบาลเมืองไร่ขงิ แห่งที่ 1(วัดไร่ขงิ) นครปฐม
สุนีย ์แกว้ยงกฏ ศพด.วัดบ้านตลาดชัย บุรีรัมย์
สุพร เสียงเลิศ เสียงเลิศศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคู้ยายหมี ฉะเชิงเทรา
สุพรรษา  วงศ์สมบัติ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ศูนย ์1 ท่าเสด็จ) หนองคาย
สุพรรษา สิทธิโห เทศบาลเมืองบ้านสวน ชลบุรี
สุพัฒตรา เพียงโงก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุ่งตะเคียนตเคียนทอง นครราชสีมา
สุพัฒน์ สีดาพาลี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.ธาตุ สุรินทร์
สุพัตรา นามวงศ์ ทต.ด่านซ้าย เลย
สุพัตรา บุง่ง้าว ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี ปราจนีบุรี
สุพัตรา เผือกแกว้ บ้านหน้าเขา นครสวรรค์
สุพาภรณ์ แสงเดช ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางงอน สุราษฎร์ธานี
สุพิชชา จกัรค า เทศบาลต าบลปงป่าหวาย แพร่
สุพิชชา ศรีคชา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพลอง นครราชสีมา
สุพิชญา สายสวาท โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55 นนทบุรี
สุภัทร์ รักษา บ้านหนองหลวง สุรินทร์ 
สุภาพ ทะเรรัมย์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ๑ บุรีรัมย์
สุภาพร กั วพิศมัย บ้านค าด้วง อดุรธานี
สุภารัตน์ อนุญาหงษ์ สุขเกษม นครพนม
สุภาวดี  ลี มงคลเลิศ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กพะวอ ตาก
สุภาวดี เงินดี อบต.ทุ่งสมอ กาญจนบุรี
สุภาวดี พงศ์พูนวิวัฒน์ ศพด.บ้านหนองหลวง ตาก
สุภาวดี ศรีราภา วัดแจง้บ้านนาขาม สกลนคร
สุภาวดี ศรีราภา วัดแจง้บ้านนาขาม สกลนคร
สุภาวิณี พรหมเสริมสุข บ้านดง หมู ่5 แม่ฮ่องสอน
สุมารี เครือค าวัง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่ตาว ตาก
สุมาลี  มุหมีน ศพด.บ้านเนินนิมิต สงขลา
สุมาลี วิชัย บ้านป่าสน-ค าอดุม อบุลราชธานี
สุมาลี หอมหวล มัสยดิบ้านคลองบ่อแสน พังงา
สุรดาพิณ เริงพานิช บ้านโป่งขอ่ย อทุัยธานี
สุรัญญา เมฆบุตร ศพด.อบต.หินลาด พิษณุโลก
สุริวรรณ์  แดงขาวเขยีว ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าขา้ม เชียงใหม่
สุรีนา อเูซ็ง บ้านบาโงฮูมอ นราธิวาส
สุรีพร  สุขเสอี่ยม บ้านท่ายาง เพชรบุรี
สุรีรัตน์ แกว้เผือก เทศบาลเมือวไร่ขงิ นครปฐม
สุรีรัตน์ เมณฑ์กลู บ้านตล่ิงสูง นครสวรรค์
สุไรนา  แมเราะ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติ1 ยะลา
สุลาวัลย ์ แสงกระจา่ง เทศบาลต าบลล าปลายมาศ บุรีรัมย์



สุไลยา ชายเกตุ บ้านนาทอน สตูล
สุวจ ีสุดปรึก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคกช้าง พระนครศรีอยธุยา
สุวรรณ ขนุเทียม บ้านหนองอซ้ีอ สระแกว้
สุวรรณดี ช่อมณี ศพด.โรงเรียนวัดประตูไชย สงขลา
สุวรรณา  สายชนะ  ้านหนองเข-้หนองตูม นครราชสีมา
สุวิภา เครือขวัญ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญรัตน์ เพชรบูรณ์
สุวิษา วงศ์ทองเจริญ วัดบ้านดงกระทิง บุรีรัมย์
สุไวบะห์ สุหลง บ้านบางมะรวด ปัตตานี
เสาวณี แกว้โกมิน บ้านซาว สงขลา
เสาวนีย ์เสริมนอก อบต.ชีวาน นครราชสีมา
เสาวรส เบาแรง บ้านโพธงามหนองหญ้าขาว นครราชสีมา
เสาวลี  บุญมณี บ้านสวาย สุรินทร์
แสงดาว  บุตรจนัทร์ บ้านด่านโง เพชรบุรี
แสงดาว พละศักด์ิ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกอก ศรีสะเกษ
แสงนวน  บัวละคร อบต.พังทุย ขอนแกน่
โสรัจจ ์ บุญศรี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง มหาสารคาม
หนึง่ฤทัย การบรรจง ศพด.บ้านนายาว ฉะเชิงเทรา
หนึง่ฤทัย ก าเหนิดทอง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลมาบยางพร ระยอง
หรรษรัตน์ เกษตรกลุทรัพย์ คีรีราษฏร์ 2 ตาก
หามียะ๊ สาแลหมัน บ้านนาจวก สงขลา
เหมันต์  จนัทะนาม บ้านบึงนาราง พิจติร
ไหวดะ แหละหีม ศพด.อบต.เกาะหมาก พัทลุง
อชิราพร  ด ารงค์พันธุ์ ศพดโรงเรียน บ้านหนอง ขี เห็น สระแกว้
อฌิวัตร์  วงศ์สุริยา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดล าดวน อดุรธานี
อณัญญา แกว้แล้ว ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก องค์การ บริหาร ส่วน ต าบล หนองค้า ศรีสะเกษ
อธิวัลย ์ เสาเวียง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กพุทธโชติ
 สังกดัเทศบาลต าบลบางคลาน พิจติร
อนงนาฎ  จนัทร์จ าปา เทศบาลต าบลคลองขดุ สตูล
อนุสรา ริยาพันธ์ ศพด.บ้านนายงู นครศรีธรรมราช
อนุสรา หาสกลุ ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ประจ ามัสยดิบ้านโคกทราย สตูล
อภิชญา นิลเกษ ศพด.บ้านห้วยทม อ านาจเจริญ
อภิชญา สุกสีทา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 อตุรดิตถ์
อภิญญา  สุอนิทร์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลศรีพนา บึงกาฬ
อภินันท์ ศรีธรรมานุสาร หนองตาคง นครราชสีมา
อภิรดี ปางท้องทุ่ง บ้านปูแป้ ตาก
อภิรมณ์ฤดี ไชยกลุ ศพด.โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง สุราษฎร์ธานี
อภิรมย ์เนื อนา บ้านด่านคนคบ นครราชสีมา
อภิวัฒน์ ยอดเพชร เทศบาลต าบลโคกพระ มหาสารคาม
อมร  ปัญญาพิมพ์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหิน กาฬสินธุ์
อมรรัตน์  ซอเจริญกลุ เทศบาลเมืองสตูล สตูล
อมรรัตน์  สีหา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ่อพลอย ตราด



อมรรัตน์ โคตรศรี บ้านหนองแอก สกลนคร
อมรรัตน์ ฉมิจารย์ บ้านสระขาม บุรีรัมย์
อมรรัตน์ ติระวัฒนศักด์ิ บ้านคึมมะอ-ุสวนหม่อน นครราชสีมา
อมรรัตน์ วิระตา บ้านสระมะค่า นครราชสีมา
อมราวดี  กาวิโล ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนป่า แพร่
อมรินทร์  สามเณร วัดขนุกอ้ง  สังกดักองการศึกษา บุรีรัมย์
อมลวรรณ  ยานผุด เทศบาลต าบลสมเด็จ กาฬสินธ์้
อรชุดา จนัทะโส ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเกษม อบุลราชธานี
อรชุมา  บุญสิงห์ เฉลิมพระเกยีรติเทศบาลต าบลธาตุ อบุลราชธานี
อรทัย ขวัญชัย เทศบาลต าบลป่ากอ่ด า เชียงราย
อรทัย ไชยพูน บ้านแม่แนต ล าพูน
อรทัย พรหมสาร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ชลบุรี
อรทัย อาจดี บ้านโนนรัง นครราชสีมา
อรนุช เวทยส์กลุพูลสุข ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลองคี ตาก
อรพรรณ ภาคพรม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพัฒนา ศรีสะเกษ
อรพิน  หินแกว้ บ้านสันไทรงาม เชียงราย
อรพินธ์ เดชมี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหัวดง พิจติร
อรรจมาภรณ์  ธนบูลยเ์มธี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสีชมพู ขอนแกน่
อรวรรณ  ขนุแพง บ้านเวียงหมอก เชียงราย
อรวรรณ สีค าออ่น ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอา่งทอง อา่งทอง
อรวรรณ หันหวล ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมัสยดิตอรีกอตุลยนันะฮ์ พังงา
อรวรรณ อนิทพันธ์ ต าบลห้วยใหญ่ นครสวรรค์
อรสา  โชควนากลุ ศพด.ต าบลดอนชะเอม กาญจนบุรี
อรสา  หมืน่สิทธิแพร่ บ้านใหม่โพธิ์ทอง ตาก
อรอนงค์ ปุด๊แค ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหลัก ล าพูน
อรอมุา  ธรรมเนียมใหม่ บ้านแสงจนัทร์ สระแกว้
อรอมุา พรมศรี วัดชัยมงคล อบุลราชธานี
อรอมุา เพชรฤกษ์ ศพด ทต บ้านเชี่ยวหลาน สุราษฏร์ธานี
อรอมุา รักเชื อ บ้านมะเลาะ สุราษฎร์ธานี
อรอษุา ต าเสก ศพด.วัดยางค้อม นครศรีธรรมราช
อรัญญา ฝ้ายครบุรี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน เพชรบูรณ์
อรัญญา ศรีมหัน วัดสว่างอารมณ์ อดุรธานี
อริสรา ธงสันเทียะ บ้านหนองกก นครราชสีมา
อรุณยพุา  มีเดช ศพด.อบต.นาหูกวาง(บ้านทุ่งตาแกว้)  ประจวบคีรีขนัธ์
อรุณศิริ วงศ์ไชยา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านต้า เชียงราย
อรุณี  ปริต ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจนัทนิมิต จนัทบุรี
อลิสา ศุภสิริกร วัดสุทธาวาส ชลบุรี
อลิสา อยู่พืช โรงเรียนเทศบาลต าบลลาดยาว นครสวรรค์
ออ้มทิพย ์ชั่งกลุ ศพด.อบต.สีสุก นครราชสีมา
ออ้ย จนียี่ บ้านตีบใต้ ต.บ่อไทยอ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์



ออ้ยทิพย ์เภามี วัดโคกนา สงขลา
องัคณา คชเดช ชุมชนวัดสมัยสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
องัคณา เต็มผักแว่น บ้านเขาจาน สระแกว้
อจัฉรี  ทองน้อย ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ๋อแฮ้วบ้านน  าโท้ง ล าปาง
อญัชริกา มหาอปุ บ้านท่าสวาท บึงกาฬ
อญัชรีย ์อนิทร์ทองแดง บ้านลาดชุมพล ชัยภูมิ
อญัชิสา ชินทอง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมบูรณ์ ศรีสะเกษ
อาซียะห์ แปเฮาะอเีล ศพด.บาราเฮาะ ปัตตานี
อาญา ชูบาล บ้านหนานปู ตรัง
อานิตย ์  มิตรจนัทร์ บ้านช้างให้ตก ปัตตานี
อาภร   คงแกว้ เทศบาลต าบลเขาชัยสน พัทลุง
อาภาพร บุญเรือง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศาลเจา้ไกต่่อ นครสวรรค์
อาภาพร ผิวคราม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระแหง สุพรรณบุรี
อาภาพร ศรีทาดี บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง ขอนแกน่
อาภาภรณ์  ชื่นสุราษฎร์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปริก นครศรีธรรมราช
อาภารดา  ศรีธรรมา ศพด.บ้านจกิน้อย บุรีรัมย์
อารยา น้อยเพชรมณี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านมอสวรรค์ราษฎร์บ ารุง นครสวรรค์
อารัญญา บุญจนัทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ตาก
อาอดีะ เจะมูซอ เทศบาลต าบลปะนาเระ ปัตตานี
อ าพร กณัหาวัลย์ บ้านเสารีก อ านาจเจริญ
อ าพร ใจดี ศพด.อบต.ตูมใหญ่ บุรีรัมย์
อ าพร บัณฑโก ศพด.อบต.โนนสวรรค์ อบุลราชธานี
อ าไพ ทองมันปู องค์การบริหารส่วนต าบลซ า ศรีสะเกษ
อ าไพ มูลเขยีว ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไม้กะพง ตาก
อ าเลย  มุง่คิด ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวเมือง ล าปาง
อสิรา   มีมันป่า เทศบาลเมืองไร่ขงิ นครปฐม
อสิราภรณ์ เหง้ากอก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ ชัยภูมิ
อสิริยาพร  จรรยาพิทักษ์ บ้านตูม นครราชสีมา
อบุล  แกง่สันเทียะ ศพด.บ้านห้วยหว้า ชัยภูมิ
อบุลรัตน์  วงษ์แปลง ค่ายเสนาณรงค์ สงขลา
อไุรลักษณ์ แกว้กิ ม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.คุระ พังงา
อไุรวรรณ แท่นจนัทร์ บ้านม่วงกญุชร กาฬสินธุ์
อไุรวรรณ สถติยภ์ูมิ บ้านไสใหญ่ นครศรีธรรมราช

อไุรวรรณ หลีหาด บ้านวังเจริญราษฎร์ สตูล

อลัุย   ชัยธงรัตน์ โรงเรียนบ้านเมืองไพร อดุรธานี

อไุลพร ดวงมาลัย บ้านโนนสุวรรณ นครราชสีมา

อษุณีย ์  อนิทรเทศ บ้านอบูมุง อบุลราชธานี

อษุณีย ์ เดิมปินุ ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัดบ้านหมากแหน่ง อบุลราชธานี

เอกภัชร สุดศรี บ้านหนองขาม  อ.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขนัธ์



เอมอร   ขนัธ์พระ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง หนองบังล าภู

เอื อมพร ใหมง า ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลวัดขนุน สงขลา

ฮายาตี  มะยาเฮะ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านไอบาตู นราธิวาส

ฮุสนา  เบ็ญละเต๊ะ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปราง สงขลา


