
# ช่ือ-สกุล หน่วยงาน โทรศพัท์ กีฬา รหสั

1 นางสาวรุ่งพิทยา  ช่างไม้ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัร้อยเอ็ด 085-5486638 แบดมินตนั 25620704001

2 นายธนภทัร  อภยัรุณ โรงเรียนชุมชนบา้นออ้ย 095-4507923 แบดมินตนั 25620704002

3 นางสาวสุพรรณิการ์  ทบัทิม สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการบา้นราชาวดีหญิง 097-2928274 แบดมินตนั 25620704003

4 ส.อ.เอกชยั  ทรงศิริ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันนทบุรี 088-7776696 แบดมินตนั 25620704004

5 นางสาวสาธกา  พรหมอินตะ๊ ชมรมเด็กพิเศษหวัหมาก 086-9104163 แบดมินตนั 25620704005

6 นายศุภโชติ  ปากหวาน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 095-6819716 แบดมินตนั 25620704006

7 นางสาววิลยัพร  เก้ือภกัด์ิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 087-2711962 แบดมินตนั 25620704007

8 นายสาณุรักษ ์ กรุดอินทร์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 098-5915491 แบดมินตนั 25620704008

9 นางสาวสุฑาทิพย ์ หลวงพลู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 093-5801986 แบดมินตนั 25620704009

10 นางพชัชา  ชูช่วย โรงเรียนวดัวงัรีบุญเลิศ 095-4257932 แบดมินตนั 25620704010

11 นางสาวชญาณ์ธนิดา  บวัผนั โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 095-3294978 แบดมินตนั 25620704011

12 นางสาวสุรีรัตน์  พทุธไชย โรงเรียนบา้นบางใหญ่ 095-2659963 แบดมินตนั 25620704012

13 นายมนตรี  เอมฤกษ์ สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการจงัหวดัราชบุรี 065-6942905 แบดมินตนั 25620704013

14 นางสาวประกายมาส  บุญเกิด โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 088-0964108 แบดมินตนั 25620704014

15 นายธเนศ  สุขประเสริฐ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 092-2703044 แบดมินตนั 25620704015

16 นายคมสันต ์ โชคเหมาะ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 087-8236230 แบดมินตนั 25620704016

17 นางสาวมลฤดี  สีโน โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี 095-8814818 แบดมินตนั 25620704017

18 นางสาวอารีรัตน์  งามประยรู มูลนิธิบา้นครูบุญชูเพ่ือเด็กพิเศษ 062-2214289 แบดมินตนั 25620704018

19 นายประพนัธ์  วงคค์  า ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 097-0592600 แบดมินตนั 25620704019

20 นายชูสง่า  ปันพรม ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัระยอง 099-0135061 แบดมินตนั 25620704020

21 นายธนวฒัน์  ลีลา โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ 096-0080286 แบดมินตนั 25620704021

22 นางสาวลลนา  สิงหนิกร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 092-4543799 แบดมินตนั 25620704022

23 นางสุรพร  แสนศิริ โรงเรียนชุมชนบา้นหลวง 083-7086570 แบดมินตนั 25620704023

24 นางสาวปนดัดา  โพธ์ิไพจิตร โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 092-7616697 แบดมินตนั 25620704024

25 นางสาวสุภาพร  นวลศรี ศูนยพ์ฒันาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ 097-9810214 แบดมินตนั 25620704025

26 นางสาวเกษรา  เล่ียมแกว้ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 087-4021959 แบดมินตนั 25620704026

27 นายด ารงศกัด์ิ  ใยปางแกว้ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอุดรธานี 092-482935 แบดมินตนั 25620704027

28 นางสาวนิมล  กาชยั โรงเรียนสบมายสามคัคีวิทยา 065-4947944 แบดมินตนั 25620704028

29 นางสาวอรทยั  พรามจร ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบคุคลออทิสติก จ.นนทบรีุ 081-2060591 แบดมินตนั 25620704029

ทะเบียนผู้ฝึกสอนอบรมสมาคมกฬีาสเปเชียลโอลมิปิคแห่งประเทศไทย

ประจ าปี 2562



# ช่ือ-สกุล หน่วยงาน โทรศพัท์ กีฬา รหสั

30 นายวงศกร  เทียนข่วง ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบคุคลออทิสติก จ.นนทบรีุ 062-2629387 แบดมินตนั 25620704030

31 วา่ท่ีร้อยตรีกฤษฎา  หลวงยศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ฯ 098-7956192 แบดมินตนั 25620704031

32 นางสาวกาญจนา  ภุมมา โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี 081-9551505 เทเบิลเทนนิส 25620711001

33 นางสาวยวุดี  จนัทร์อิน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 082-3589542 เทเบิลเทนนิส 25620711002

34 นายวชิรวิทย ์ มุระดา มูลนิธิบา้นครูบุญชูเพ่ือเด็กพิเศษ 090-9873623 เทเบิลเทนนิส 25620711003

35 นายปิยะพงษ ์ ทองนาคะ โรงเรียนชุมชนวดัหนองรี 087-9986516 เทเบิลเทนนิส 25620711004

36 นายยิง่ศกัด์ิ  ญาณวารี โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 089-6442550 เทเบิลเทนนิส 25620711005

37 นางสาววริสรา  มุลตรีแกว้ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัปทุมธานี 092-4247324 เทเบิลเทนนิส 25620711006

38 นายศิรวฒัณ์  พฒัศรีเรือง โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 083-0637146 เทเบิลเทนนิส 25620711007

39 นายบุญเจริญ  ชูช่วย โรงเรียนวดัวงัรีบุญเลิศ 084-4225364 เทเบิลเทนนิส 25620711008

40 นายศานติ  อาศนเวช สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการจงัหวดัราชบุรี 092-2806635 เทเบิลเทนนิส 25620711009

41 นายวิทยา  บตัริยะ โรงเรียนชุมชนบา้นออ้ย 081-7838095 เทเบิลเทนนิส 25620711010

42 นายบุญเลิศ  องัคเนตร โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 082-8399597 เทเบิลเทนนิส 25620711011

43 นายอนนัตธ์นา  ทองภูธรณ์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 087-8542530 เทเบิลเทนนิส 25620711012

44 นายปริญญา  เงินจตุัรัส ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัระยอง 080-1612694 เทเบิลเทนนิส 25620711013

45 นางสาวณฎัฐนนัท ์ รัตนบูรณ์ มูลนิธิสถาบนัแสงสวา่ง 088-5028797 เทเบิลเทนนิส 25620711014

46 นายชิตณรงค ์ ภูดวงเดือน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันนทบุรี 080-4267635 เทเบิลเทนนิส 25620711015

47 นางสาวขวญัชนก  ศิริธรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 063-6106168 เทเบิลเทนนิส 25620711016

48 นางสาวสมใจ  คงทองค า โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 064-0530999 เทเบิลเทนนิส 25620711017

49 นายรัฐพร  ศรีอุบล ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกจงัหวดันนทบุรี 089-2296578 เทเบิลเทนนิส 25620711018

50 นายภานุพงษ ์ คงเลิศ รร.ทีปังกรวิทยาพฒัน์(มธัยมวดัหตัถสารเกษตร) 093-9292740 เทเบิลเทนนิส 25620711019

51 นางสาวสุพรรณิการ์  ทบัทิม สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการบา้นราชาวดี(หญิง) 097-2928274 เทเบิลเทนนิส 25620711020

52 นางเกศริน  เลิศกุศล โรงเรียนวดัเจด็ยอด 092-8289284 เทเบิลเทนนิส 25620711021

53 นายเสริมศกัด์ิ  ยอดทะนนัไชย ศูนยพ์ฒันาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ 062-3302939 เทเบิลเทนนิส 25620711022

54 นายวชัระพงษ ์ มีเดช โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 087-5661703 เทเบิลเทนนิส 25620711023

55 นางสาววมยรีุ บาทอง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัร้อยอ็ด 099-7760528 เทเบิลเทนนิส 25620711024

56 นายนิกรานต ์ ทิมเทศ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี 092-6569672 ฟตุบอล 25620715001

57 นายเจตนนัท ์ สุขส าราญ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 092-2792692 ฟตุบอล 25620715002

58 นายจกัรกฤษ  หนูมงกุฎ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 093-1240489 ฟตุบอล 25620715003

59 นายพิชชาทร  พนาลาภ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 061-1515665 ฟตุบอล 25620715004

60 นายชยาภรณ์  ออ้มแกว้ มูลนิธิบา้นครูบุญชุเพ่ือเด็กพิเศษ 088-5288041 ฟตุบอล 25620715005

61 นายสุเมธ  ศรีสังวรณ์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดักาญจนบุรี 090-1434615 ฟตุบอล 25620715006



# ช่ือ-สกุล หน่วยงาน โทรศพัท์ กีฬา รหสั

62 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ศภุารัตน์  เขียวค าอา้ย โรงเรียนบา้นดอน(ศรีเสริมกสิกร) 084-9285573 ฟตุบอล 25620715007

63 นายเสาร์ค  า  เชียงทอง โรงเรียนบา้นดอน(ศรีเสริมกสิกร) 095-4474505 ฟตุบอล 25620715008

64 นายวีระชยั  คารมดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 093-7127402 ฟตุบอล 25620715009

65 นายภทัรพงษ ์ ชูมาลยัวงศ์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 082-3986861 ฟตุบอล 25620715010

66 นายปฐาวฒิุ  ปุญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัปทุมธานี 090-2488612 ฟตุบอล 25620715011

67 นายธีรพงศ ์ ชูบุญทอง โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 084-8503397 ฟตุบอล 25620715012

68 นายสุพจน์  อู่ขลิบ ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสมุทรปราการ 087-5099912 ฟตุบอล 25620715013

69 นายดอนศกัด์ิ คงแกว้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 081-9781599 ฟตุบอล 25620715014

70 นายอมเรศ  ทบัทิม สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการจงัหวดัราชบุรี 098-5573086 ฟตุบอล 25620715015

71 นายธเนส  มีบุญเกิด สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการบา้นนนทภูมิ 062-5531839 ฟตุบอล 25620715016

72 นายฐานิสถ ์ พรมฝ้ัน โรงเรียนชุมชนบา้นออ้ย 084-3676386 ฟตุบอล 25620715017

73 นายชิตณรงค ์ ภูดวงเดือน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันนทบุรี 080-4268635 ฟตุบอล 25620715018

74 นายอ านวย  ภูนิลวาลย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 092-7655171 ฟตุบอล 25620715019

75 นายสิทธิพร  สุวรรณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 089-9577785 ฟตุบอล 25620715020

76 นายโยธิน  วีระค า โรงเรียนวดัขะจาว 087-5458517 ฟตุบอล 25620715021

77 นายสมเกียรติ  จนัจองค า โรงเรียนบา้นท่ามงคล 086-1836308 ฟตุบอล 25620715022

78 นางนฤมล  จารุมาศ สถาบนัราชานุกูล 095-7765779 ฟตุบอล 25620715023

79 นายพีระ  เจริญวงษศ์า โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 080-2076227 ฟตุบอล 25620715024

80 นายยทุธนา  ศรีจนัทร์ ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกจงัหวดันนทบุรี 083-5310292 ฟตุบอล 25620715025

81 นายอนุพล  บวับาน รร.ทีปังกรวิทยาพฒัน์(มธัยมวดัหตัถสารเกษตร) 063-9515726 ฟตุบอล 25620715026

82 นายชายณรงค ์ กล่ินจ๋ิว โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 097-0347124 ฟตุบอล 25620715027

83 นายอนุสรณ์  คงเจริญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 093-7450867 ฟตุบอล 25620715028

84 นายเรวติั  หมู่โยธา โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 090-2497817 ฟตุบอล 25620715029

85 นายณพศร  เมธาพิสุทธิ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 080-0336602 ฟตุบอล 25620715030

86 นายธนทั  วิชาผง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัร้อยเอ็ด 084-4195988 ฟตุบอล 25620715031

87 นายอนุชา  บุญเสริม โรงเรียนชุมชนวดับางขนั 098-8567689 ฟตุบอล 25620715032

88 นายฐากูร  แสนภูวา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัมุกดาหาร ฟตุบอล 25620715033

89 นายพงษศ์กัด์ิ  พวงไม้ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 087-9319154 ฟตุบอล 25620715034

90 นายพิษณุ  จารีต โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 080-7668197 ฟตุบอล 25620715035

91 นายศิริศกัด์ิ  บุตรดาวนั โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 093-7201475 ฟตุบอล 25620715036

92 นายโชคชยั  วงศอิ์นตา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัระยอง 092-6652025 ฟตุบอล 25620715037



# ช่ือ-สกุล หน่วยงาน โทรศพัท์ กีฬา รหสั

93 นางสาวสุดคนึง  สวสัดี โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี 081-2856069 วา่ยน ้า 25620725001

94 นายพิสิฐ  สุวรรณนิมิตร โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 084-3766757 วา่ยน ้า 25620725002

95 นางสาวพรวจี  อภยัโรจน์ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 095-4491053 วา่ยน ้า 25620725003

96 นายพรชยั  ทองศกัด์ิ ชมรมเด็กพิเศษหวัหมาก 085-9106930 วา่ยน ้า 25620725004

97 นายศุภยศ  พนัธ์ธง ชมรมเด็กพิเศษหวัหมาก 086-3326963 วา่ยน ้า 25620725005

98 นายเศกสรรค ์ ภูม่ิงเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 064-9154930 วา่ยน ้า 25620725006

99 นายอนุสรณ์  สกุลเบิกไพร โรงเรียนชุมชนวดัหนองรี 089-1554184 วา่ยน ้า 25620725007

100 นางสาวสุภาพร  ใจช้ืน โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 098-3233731 วา่ยน ้า 25620725008

101 นางสาวฝนทิพย ์ คงบุญแกว้ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 081-7837381 วา่ยน ้า 25620725009

102 นายจงรักษ ์ กุนศิลา โรงเรียนปัญญาวฒิุกร 086-0574758 วา่ยน ้า 25620725010

103 นายธนพล  นกแกว้ ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันครนายก 086-7940328 วา่ยน ้า 25620725011

104 นายชนะชน  ฟ้าคะนอง สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการจงัหวดัราชบุรี 085-5597586 วา่ยน ้า 25620725012

105 นางสาวพาฝัน  ล าดบัพนัธุ์ สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการบา้นนนทภูมิ 094-8144451 วา่ยน ้า 25620725013

106 นายศุภโชค  แรงจริง โรงเรียนบา้นบ่อหิน 091-3024861 วา่ยน ้า 25620725014

107 นายสามารถ  รัตนนัยา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 087-2621316 วา่ยน ้า 25620725015

108 นายกฤษฎา  ข้ึนกนักง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัระยอง 093-5560191 วา่ยน ้า 25620725016

109 นางสาวสุชาดา  ฉิมแฉ่ง มูลนิธิสถาบนัแสงสวา่ง 093-8464149 วา่ยน ้า 25620725017

110 นายพิชาชาญ  วิเชียรชาติ สถาบนัราชานุกูล 095-6652639 วา่ยน ้า 25620725018

111 นางสาวปุณณภา  แพง่พนัธุ์ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 085-3640779 วา่ยน ้า 25620725019

112 นางสาวอภิญญา  มานะแท้ ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกจงัหวดันนทบุรี 081-8166349 วา่ยน ้า 25620725020

113 นายจกัรกฤษณ์  จูเล็ก ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกจงัหวดันนทบุรี 085-1722470 วา่ยน ้า 25620725021

114 นายอนุรักษ ์ ดิศรานุรักษ์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันนทบุรี 080-0640477 วา่ยน ้า 25620725022

115 นายสฤษเดช  แซมมณี สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 097-2352886 วา่ยน ้า 25620725023

116 นางสาวอรุณศรี  รุ่งปานใจ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสิงห์บุรี 097-2316619 วา่ยน ้า 25620725024

117 นางสาวณฐัวรรธน์  เนียมสอน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัร้อยเอ็ด 095-6097615 วา่ยน ้า 25620725025

118 นางสาวศุทธภา  ไพบูลยท์รัพยสิ์น ชมรมผูป้กครองคนพิการทางสติปัญญาจงัหวดัเชียงใหม่ 097-9219494 วา่ยน ้า 25620725026

119 วา่ท่ี ร.ต.ศกัดาเดช  สิงคิบุตร รร.สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น 081-7171295 วา่ยน ้า 25620725027

120 นายณฐัพล  สายใจดี ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัตาก 084-3665571 วา่ยน ้า 25620725028

121 นายฉตัรนยัน์ พฒุฟัก ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัพิจิตร 093-1357212 วา่ยน ้า 25620725029

122 นางอุษา  มีค  า ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัพิจิตร 097-9235780 วา่ยน ้า 25620725030

123 นายปรเมศร์  คนิวรานนท์ ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกจงัหวดันนทบุรี 097-1947475 วา่ยน ้า 25620725031



# ช่ือ-สกุล หน่วยงาน โทรศพัท์

1 นายสราวธุ  ชยัสุวรรณ การกีฬาแห่งประเทศไทย 088-4222693

2 นายจกัรตราวธุ  จุลมาศ ท่ีวา่การอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 086-9122113

3 นายเดชา  ทองยอ้ย 081-1754950

4 นายศีลสัตย ์ ทศัวิล เทศมนตรีต าบลส านกัทอ้น 096-9495189

5 นายอ านวย  เผยศิริ สถาบนัพลศึกษาอ่างทอง 086-2239985

6 นายสุวภทัร  สิงห์พรหม โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 081-2795913

7 นางสาวฐิติกมลสิริ  ลาโพธ์ิ 062-4599364

8 นายเทิดทูน  บุญประกอบ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัชยันาท 093-5896655

9 นางสาวรุ่งพิทยา  ช่างใม้ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอ็ด 085-5486638

10 จ.ส.อ.ชยัชนะ  ช่วยค ้าชู  (ร้อยรณรงคด์า้นการ ปฏิบติัการจิตวิทยา)หน่วยบญัชาการสงครามพิเศษ 092-5374504

11 ผศ.ณรงค ์ ช่วยเอ้ือ   093-5789951

12 นายประพาส  ไชยรักษา โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 081-3673046

13 นายตรีพล  หนูศกัด์ิ โรงเรียนพนมเบญจา  081-9706673

14 นายอดิศกัด์ิ  โพธ์เงิน 084-8242112

15 นายพีระ  เจริญวงษศ์า โรงเรียนพิบูลยป์ระชาสรรค ์ 091-2828638

16 นางสาวธมลวรรณ  ใจไหว โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ต 098-8969354

17 นายพสิษฐ์  ฟ้าสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 096-8985429

18 วา่ท่ีร้อยตรีหญิงชนตัพร  วงศทิ์ม โรงเรียนวดัหลวงครู  082-5327788

19 นางอทยัรัตน์  ค  าสุรีย์ โรงเรียน วดัพทุธนิมิตร 094-7096999

20 นางพิชญสิ์นี อินตะ๊สอน 091-1562245

21 นายสิทธิชยั  โขนงนุช ผอ. ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 089-1916890

22 นายเฉลิมวฒิุ  ไชยค าร้อง โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 084-1519321

23 นางเพญ็พรรณ  ยวุพฒัน โรงเรียนวดัขะจาว 086-1837908

24 นายพิชชาทร  พนาลาภ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 061-1515665

25 นายณฐัพล  สายใจดี ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัตาก 084-3665571

26 นายกิตติ  ต่อมหลา้ โรงเรียน แม่แป้นวิทยา 081-1794594

27 นายสุวรรณ  ชยัขนัธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 089-6214751

28 นายตะวนั  บุญขวญั 084-8582784

29 นายสมบติั  วงษเ์นียม 061-4202260 25620422029
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30 คุณวรญาภคั  ยนืนาน 092-2344599

31 นายจกัรพนัธ์  อ่อนเอกสิทธ์ิ 810965719

32 นางสาว มณฑิตา  บิลเดช ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัสงขลา 098-9500456

33 นายพงษศ์กัด์ิ  พวงไม้ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 087-9319154

34 นายปรีชา  ล่านุย้ 089-8702953

35 นายพิภพ  วดัก่ิง โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั 082-1544723

36 นางสาวมยรีุ  บาทอง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอ็ด 099-7760528

37 นายยทุธนา  นิมา 099-0947555

38 นางสาวประดิพตัร  ชา้งขาว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 081-4588020

39 นายธนชั  ยอดด าเนิน มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 081-0444852

40 นาย ชุติเดช  แสงจนัทร์ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 092-2428855

41 นาย ศุภกร  บวัหยู่ 090-9275672

42 นางสาวรุ่งทิพย ์ คงพาณิชยต์ระกูลผูป้กครองสถานคุม้ครองพฒันาคนพิการจงัหวดัราชบุรี 095-5147862

43 นางสาวรัตน์ติกาล  ฤทธ์ิรักษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัสงขลา 090-2147152

44 นายอนุพงษ ์ ค  าตา อ าเภอแม่สรวย 099-4494682

45 นาย ชนาธิป เหมรัตน์ 093-4142928

46 นางสาวสุพรรณี  เทพอินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 082-3242999

47 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์  ธนินชวโรจน์ โรงเรียนบา้นทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 098- 8076113

48 นายวีระชยั  คารมดี โรงเรียนราชประชานุเตราะห์ 6 093-7127402
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