
ชือ่-นามสกุล ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก จังหวดั
กนกกร วัดวาด ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปอพาน อดุรธานี

กมลชนก  วงษ์ชู เทศบาลเมืองชุมแพ ขอนแกน่

กรรณิการ์ ขติัยะ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเวียง ล าปาง

กะถนิ  สีหามาตย์ เทศบาลต าบลโนนปอแดง เลย

กญัรญา สิงห์ศร วัดโสมนัสวิหารบ้านหนองแวง มุกดาหาร

กลัญา  คหะวงษ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านด่าน จ.กระบี่

กลัยา   พันธ์ศิริ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านกดุกะเสียน อบุลราชธานี

กาญจนา พิศรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก มหาสารคาม

กาญจนาพร ออ่นนิม่ วัดบางขวาก สุพรรณบุรี

ก าไล ยอดพิจติร ศพด.บ้านเขาปูน สุราษฎร์ธานี

กสุุมา ศักด์ิประเสริฐ เทศบาลต าบลไทรยอ้ย พิษณุโลก

แกว้ใจ  สุขโต เทศบาลต าบลทัพทัน อทุัยธานี

จนัทร์จริา  มาประเสริฐ โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร พระนครศรีอยธุยา

จดิาภา  นวมนิม่ บ้านโป่งสลอด เพชรบุรี

ชนกานต์  อนิต๊ะเนตร บ้านยั้งเมิน เชียงใหม่

ณัฐิชา  ทองทุม บ้านหนองโน หนองบัวล าภู

ดวงเดือน เคียหอค า บ้านวังชมภู อดุรธานี

ดวงพร  สุพรมอนิ วัดโพธิ์ศรีวิลัย อดุรธานี

ดวงฤทัย  บุญส่ง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอา่ง อบุลราชธานี

ทารินี  พลอยประเสริฐ เทศบาลต าบลเกาะขวาง จนัทบุรี

ทิพยอ์าพร อาปะหัง เทศบาลต าบลโนนฆ้อง ขอนแกน่

ธนภร หมืน่ไธสง บ้านตะคร้อ นครราชสีมา

นงนุช  วงศ์หาจกัร วัดเปร็งราษฎร์บ ารุง สมุทรปราการ

นฤมล  สังเกตกจิ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญสุข-พยงุสุข สุรินทร์

นลินรัตน์  ธีรเกยีรติปภาดา ยงใจยทุธ นครพนม

นันทภัค ภักเรียน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไทยเจริญ อทุัยธานี

นาฏยา  เขยีวออ้ม พุแค สระบุรี

นาถลัดดา  วารีศรี บ้านโชคชัย อดุรธานี

น้ าทิพย ์ อนิตา บ้านดอยหล่อ เชียงใหม่

นิตยา  พัฒนศิริ เทศบาลต าบลลานสัก อทุัยธานี

นิตยา  ภูท่อง เทศบาลต าบลกระจบั ราชบุรี

นิภารัตน์ สารีวงษ์ อดุรธานี

นิลุบล  วังข เทศบาลต าบลวังขนาย กาญจนบุรี

นิสัยดี บุตรม่วง วัดสว่างอารมณ์ อดุรธานี

นุชจรี  แกว้ทอง เทศบาลเสริมงาม ล าปาง



นุชนาฏ แตรชัย อบต.หนอง ยาว สระบุรี 

บังอร ธิมาดี บ้านบุเจา้คุณ นคราชสีมา

บังอร ธิมาดี บ้านบุเจา้คุณ นครราชสีมา

บุญภา กนัภัยชร เทศต าบลเนินสันติ ชุมพร

บุษผาทิพย ์ ไชยเทพ ศพด.บ้านเขาปูน สุราษฎร์ธานี

เบญจมาต พ่อบ ารุง บ้านพระซองน้อย นครพนม

เบญจวรรณ กอดสะอาด วัดเกาะแกว้ นครสวรรค์

ปนัดดา แดงประหลาเ โรงเรียนธนาคารออมสิน ประจวบคีรีขนัธ์

ประภา  เปล่ียนขนุทด ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านยางกระทุง นครราชสีมา

ประภาพรรณ  มุกดาวดี ร.ร.เทศบาล(สมพรอภัยโส) นครพนม

ปรียาภรณ์  ปาละวงษ์ วัดบางขวาก สุพรรณบุรี

ปัทมา  ทองใบนาค ศพด. อบต.บางกอบัว สมุทรปราการ

ปุญชรัสมิ ์ วันดี เทศบาลต าบลป่าไผ่ ล าพูน

ผกา   นะวะมวัฒน์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านทะลอกกอง สุรินทร์

ผุสดี  ดีมัน่ บ้านเจริญสุข-พยงุสุข สุรินทร์

พัชรินทร์  ส าเภา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านด่าน กระบี่

พัชรี  สิทธินุภาพ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพญาปราบ นครราชสีมา

พัชรี จงกลรัตน์ บ้านแจง้ ร้อยเอด็

พิมลรัตน์  ยิ่งยศวิบูลยก์ลุ บ้านธาตุ เชียงราย

เพ็ญรัศมี  สอนครบุรี ศพด.บ้านตล่ิงชัน(อบต.จระเขห้ิน) โคราช

ภรณี ยิ่งคุ้ม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาดพัฒนา นครปฐม

ภัทรพร  จา่เมืองฮาม เทศบาลต าบลโนนฆ้อง ขอนแกน่

ภารดี  เพชรไทย ศพด.หัวสนาม-ไทยพัฒนา บุรีรัมย์

ภาวดี  ขนุศรีระกษร บ้านพุน้ าร้อน สุพรรณบุรี

มะลิวัลย ์ปานเนาว์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง ขอนแกน่

มาริษา ทุทค า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต ำ บล ตะกั่วป่า ขอนแกน่

ยพุา สิทธิวงษา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกมุภวาปี อดุรธานี

ยพุาภรณ์ ศรีโสภา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพรเจริญ บึงกาฬ

โยธการ  วง์สุวรรณ ศพด.บ้านหนองห้าง สุพรรณบุรี

ระพีพรรณ เจริญชัย บ้านสระสวัสด์ิ นครสสรรค์

รัชดาภรณ์ ศิริจนัทร์ ศพด.อนุบาล3ขวบ ฉะเชิงเทรา

รัตนา ดวงแกว้ บ้านทุ่งเชือก ประจวบคีรีขนัธ์

รินทร์ลภัส สิงห์แกว้ดิลก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสวาง นครพนม

รุ่งนภาภรณ์. บุตรราช เทศบาลต าบลนาหว้า นครพนม

รุจริา  อนิทะจกัร์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่สาคร  อ าเภอเวียงสา น่าน

ละไม ทาศักด์ิ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองใหญ่ บุรีรัมย์



ลัดดา   โพธิ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเมืองนะ1 เชียงใหม่

ลัดดา   อรุณดี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านทะลอกกอง สุรินทร์

ลัดดา  ฤกษ์ดี บงใต้โนนรังพัฒนา สกลนคร

วธัญญา อบุายลับ พิบูลปัทมาคม ลพบุรี

วนิดา  ตองมาก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดจนัทอง ศรีสะเกษ

วนิดา หฤทัยภูมิ ศพด.โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าโพใต้ นครสวรรค์

วรรณภา สินอว้น ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลพระอาจารย์ นครนายก

วรรณวนัช กลางโยธี วัดไชยพรบ้านชาด อดุรธานี

วราภรณ์  จ าปาชนม์ ดอยเเกว้ เชียงใหม่

วราภรณ์  วลาศิลป์ บ้านแหลมทอง ราชบุรี

วไลรัตน์   แซ่อุ๋ย ศพด  บ้านเขาใหญ่ นครศรีธรรมราช

วัลลียา ภูร่ะหงษ์ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) เพชรบุรี

วินภา สีงาม โรงเรียนวัดหัวกรูด ชุมพร

วิภาวัลย ์ เรืองจนัทึก เทศบาลเมืองสีค้ิว นครราชสีมา

วิไลวรรณ  อนิไทย ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศิลาแลง น่าน

ศรุตา ภูมิโคกรักษ์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย นครราชสีมา

ศิริกลุ  อุ่นสมัย มาลาศรี ก าแพงเพชร

ศิรินทิพย ์  เชื้อบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง หนองคาย

ศิริพร  วงษ์ค าดี บ้านคลองยาง ชัยนาท

ศิริเพ็ญ ยอดแกว้ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทอง พระนครศรีอยธุยา

สมสะอาด บัววิชัยศิลป์ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขา่ ชัยภูมิ

สลีลา การไชนา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมัสยดินูรุลอสิลาม ตาก

สศรีวรรณ งามพร้อม ร.ร.บ้านควนเขยีว กะบี่

สายสมร ศิริประยงค์ โป่งแยงเฉลิมพระเกยีรติ เชียงใหม่

สาลิณี  กงภูเวทย์ ศพด.บ้านกอ่ นครพนม

สุค า  ขดัปิด ปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร"เทศบาล เชียงใหม่

สุชีรา  สุริยะ บ้านทุ่งแร่ อดุรธานี

สุนันทา บุญจนัทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงปรือ นครราชสีมา

สุพัตรา   ไชยปัญญา ศพด.บ้านผักบุง้ ศรีสะเกษ

สุพิชญา ละอองทรง บ้านภูนก สุโขทัย

สุภางค์  ก าวัน ห้วยบ่อซืน  อ.ปากชม เลย

สุภาพล มีศิลป บ้านหนองแวง อดุรธานี

สุมาลี  เกษรมาลา ศพด.อบต.บางขนุกอง ร.ร.วัดบางไกรนอก นนทบุรี

เสาว์วภรณ์ ทองสัง บ้านนอกไส ชุมพร

แสงดาว   แกว้ลังกา เทศบาลเสริมงาใ ล าปาง

โสวภา   ส าลีแกว้ อบต.นาไม้ไผ่ นครศรีธรรมราช



อภิญญา  บุญส่อง ศูนยพ์ัฒนาเด็กปฐมวัยบ้านดุมใหญ่ อบุลราชธานี

อภิษฏา   เบ้าดี เทศบาลต าบลสุรนารี นครราชสีมา

อรรินทร์  นนตรี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง จนัทบุรี

อรสา อนิทราภรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพลู นครปฐม

อรอนงค์ หมิกพิมล บ้านกะแดะแจะ สุราษฎร์ธานี

อจัฉรา  ลาดโลศรี เทศบาลต าบลโนนฆ้อง ขอนแกน่

อมัพร  พึ่งพันธ์ โรงเรียนธรรมาธิปไตย ราชบุรี

อาภาภรณ์ คานสวิง ร.ร.บ้านบัวขาว ยโสธร

อารีรัตน์   กลางเมืองพล มาลาศรี ก าแพงเพชร

อ าพรรณ์  แกว้อนิ ศพด.เทศบาลต าบลส ารอง กาญจนบุรี

อ าภา น้อยทับทิม อบต.คลองเคียน พังงา

อษุมา  กล้าหาญ เทศบาลต าบลหนองน้ าใส นครราชสีมา


