ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจาปี 2559 (ปีที่ 5)
-------------------------------------------------ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
สานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
และภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ดาเนินโครงการ“ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจาปี 2559 (ปีที่ 5) นั้น
บั ด นี้ การคั ด เลื อ กรางวั ล “ครู ดี ไม่ มี อ บายมุ ข ” ประจ าปี 2559 (ปี ที่ 5) ได้ ด าเนิ น การ
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ขอประกาศผลผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กรางวั ล ประเภทโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ
จ านวน 305 คน ประกอบด้ ว ย 1. โล่ ป ระกาศเกียรติ คุณ ประเภทบุ ค ลากรส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา
จ านวน 49 คน 2. โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุณ ประเภทผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา จานวน 97 คน 3. โล่ ป ระกาศ
เกียรติคุณประเภทครู จานวน 159 คน และมีผู้ได้รับรางวัลประเภทเกียรติบัตร ทั้งหมด จานวน 3,168 คน
โดยเรียงลาดับตามตัวอักษร ดังนี้
รางวัลประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 49 คน
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตาก เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.น่าน เขต 2

ชื่อ – สกุล

นางบงกชษกรณ์ แซมสีมว่ ง
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง
นางสาวดวงแข จงเจริญ
นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม
นางสาวประภาพร สาเรียงจิตต์
นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์
นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง
นางวิไลวรรณ คุ้มบัว
นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์
นางสุจิรา ณ พัทลุง
นางทองทิพย์ ตรังคธนสิน
นางสาวอัมพา ข่ายม่าน
นายสันติภัทร โคจีจุล
นายวินัย เมฆหมอก
นายชูโชค ชะออน
นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์
นางสาวอัมพร สงประชา
นายสมคิด วรรณภพ

2
ที่

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.น่าน เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพป.อ่างทอง
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี)
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี)
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)
สพม. เขต 18 (ชลบุรี)
สพม. เขต 18 (ชลบุรี)
สพม. เขต 21 (หนองคาย)
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)
สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)

ชื่อ – สกุล

นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์
นายศักดา จันทร์ฝอย
นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจานงค์
นางพงษ์จันทร์ ประชุมวรรณ
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์
นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา
นายประหยัด รอดแสน
นางรวิภา กตารัตน์
นางสุภารีย์ โพนเงิน
นายสินสมุทร แสนสุข
นางช่อชะบา ชื่นบาน
นายสังวาลย์ ศรีโคตร
นายกริช นุ่มวัด
นางภานิชา อินทร์ช้าง
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
นางกัลยา มาลัย
นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์
นายธนัญชัย สายสุด
นางรัตติกร ทองเนตร
นายจิตติ เสือสา
นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันท์
นางญานภร นันทพานิช
นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช
นายมนูญ บุญชูวงศ์
นางสมพร ฤทธาภรณ์
นายสมศักดิ์ ทองเนียม
นางเบญจมาตย์ ฦาชา
นายภัทธศาสน์ มาสกุล
นางสาวณฐลมนต์ ทองสุทธิ์
นางยุพิน กองรักษา
นายสุดเขต สวยสม

3
รางวัลประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 97 คน
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ชัยนาท
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียน

วัดอุทัยธาราม
บ้านหนองขอน
บ้านเกริงกระเวีย
บ้านช่องกลิ้งช่องกรด
บ้านหนองตาถ้วย
บ้านหินลาดวังตอ
บ้านวังแคน
บ้านท่าสวรรค์
เบญจมิตรวิทยาคม
วัดหนองจิก
บ้านโพธิ์
(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 1
บ้านทรายขาว
สพป.ชุมพร เขต 1
บ้านหาดหงส์
สพป.ชุมพร เขต 1
ไทยรัฐวิทยา 76
(บ้านพละ)
สพป.เชียงราย เขต 2
เวียงห้าววิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
แม่โป่งประชาสามัคคี
สพป.ตาก เขต 2
รวมไทยพัฒนา 5
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดสรรเพชญ
สพป.นครราชสีมา เขต 1
บ้านหญ้าคาเหนือ
สพป.นครราชสีมา เขต 6
บ้านหนองหว้า
สพป.นครราชสีมา เขต 7
บ้านโนนอุดม
นภดลอุปถัมภ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 บ้านฉาง
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดเฉลิมพระเกียรติ
สพป.นราธิวาส เขต 3
บ้านทานบ
สพป.น่าน เขต 1
บ้านน้ายาว
สพป.ปทุมธานี เขต 1
วัดอู่ข้าว
สพป.ปัตตานี เขต 1
บ้านทุ่งโพธิ์
สพป.พัทลุง เขต 1
วัดโอ่

ชื่อ – สกุล

นางสาวธีรพร ยุนยะสิทธิ์
นางสกลรัตน์ หมั่นดี
นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ
นายบุญส่ง โซยรัมย์
นางสาวเสาวรัตน์ จันทรศรี
นางเพียงใจ พิมพุฒ
นายกรภัทร คาโส
นายบุญหลาย หวานเพราะ
นายภิญโญ สีทับ
นายเมธี วัฒนสิงห์
นายกมล บุพตา
นายโสภณ แก้วสุวรรณ
นางเสาวณี ขาอ้วม
นางสาวสุดใจ ดาคา
นายเกศ ปาณะการ
นางศิริพร สล่าปัน จินะนา
นายเสน่ห์ มุ่นอินต๊ะ
นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์
นางสาวครองทรัพย์ เชิดชู
นายวีรศักดิ์ พวงสมบัติ
นายประทวน ด่านแก้ว
นายถนัด ณ วังอ่าง
นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ
นางสาววันซาวีลา เบ็ญลาเตะ
นายธีรยุทธ กันทะเสน
นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์
นางวาสนา ทวีกาญจน์
นายจินดา แสงขาว

4
ที่

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

29 สพป.พัทลุง เขต 2
30 สพป.พิษณุโลก เขต 1
31 สพป.เพชรบุรี เขต 2
32
33
34
35
36

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.ภูเก็ต
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มุกดาหาร

37 สพป.ยะลา เขต 3
38
39
40
41

สพป.ยะลา เขต 3
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1

42
43
44
45
46
47
48

สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1

49 สพป.ราชบุรี เขต 2
50
51
52
53
54
55

สพป.ราชบุรี เขต 2
สพป.ลาพูน เขต 2
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1

โรงเรียน

วัดหัวควน
วัดตาปะขาวหาย
วัดท่าคอย
(สกุณอุปถัมภ์)
บ้านวังไผ่
บ้านโคกสาราญ
บ้านพรุจาปา
เมืองวาปีปทุม
บ้านดงยาง 1
บ้านใหม่ (วันครู
2503)
บ้านอัยเยอร์เวง
พระกุมารร้อยเอ็ด
วัดชากหมาก
ชุมชน
วัดสุวรรณรังสรรค์
วัดชากลูกหญ้า
วัดกรอกยายชา
วัดคีรีภาวนาราม
บ้านชาฆ้อ
บ้านหนองน้าใส
วัดชัฏใหญ่
วัดไผ่ล้อม
(เจริญราษฎร์วิทยาคม)
วัดหนองหิน
"วิเชียรประชานุกูล"
วัดดอนกระเบื้อง
บ้านโป่งแดง
บ้านเพียซาพุวิทยา
บ้านนากระเซ็ง
บ้านโนนคูณ
บ้านโคกแก้ว

ชื่อ – สกุล

นางสาวอุษา พันธุ์คีรี
นางอนุชนันท์ ไทยกรรณ์
นางวราภรณ์ สิทธิขา
นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ
นายประชุม เอีย่ มสุขประเสริฐ
นายสุโขทัย ต่อพงษ์
นายสุวิทย์ วงษาไฮ
ว่าที่พันตรีวิษุวัต วิมลเศรษฐ
นางอรวรรณ เรืองหิรัญ
นายจาลอง จันทรโชติ
บาทหลวงเชาวฤทธิ์ สาสาย
นางพิไล ภิบาลกุล
นายสมบัติ สะเกศ
นายสนอง เพ็ชรฉกรรจ์
นายศิวเทพ สมชิต
นางอรณิชชา วรรณฑาณะ
นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ
นายวิเชียร ทองน้อย
นายบุญช่วย ความดี
นางสาวบุศรินทร์ สิริบัญญาธร
นายอาทิตย์ โยมด้วง
นางพนัชกร แก้ววิมล
นายวุฒิไกร ชัยสิทธิ์
นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
นางเฉลิมพร ราศรีชัย
นายชาติชาย นามวงศ์
นางศิรพัชร์ รพีพัฒนวงศ์

5
ที่

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพม. เขต 1 (กทม.)
สพม. เขต 2 (กทม.)
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี)
สพม. เขต 5 (อ่างทอง)
สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี)
สพม. เขต 8 (ราชบุรี)
สพม. เขต 9 (นครปฐม)
สพม. เขต 9 (นครปฐม)
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี)
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี)
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี)
สพม. เขต 11 (ชุมพร)
สพม. เขต 14 (ระนอง)
สพม. เขต 16 (สตูล)
สพม. เขต 20 (อุดรธานี)
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

บ้านพังลา
บ้านยางเกาะ
วัดบางนาเกรง
วัดปุณหังสนาวาส
บ้านทัพหลวง
บ้านหนองผักหนอก
บ้านขุมดิน
บ้านเดื่อ
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
วัดวันอุทิศ
บ้านห้วยคล้า
บ้านหนองนกเขียนโพนทัน
บ้านยา
บ้านนางิ้ว
มัธยมวัดดาวคนอง
มัธยมวัดหนองจอก
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สิงห์บุรี
บางเสด็จวิทยาคม
หนองรีประชานิมิตร
หนองโพวิทยา
ศรีวิชัยวิทยา
โพรงมะเดื่อวิทยาคม
สงวนหญิง
ธรรมโชติศึกษาลัย
บางตะบูนวิทยา
มาบอามฤตวิทยา
สุขสาราญราษฎร์รังสรรค์
สาครพิทยาคาร
ทุ่งฝนพัฒนศึกษา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ
บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์

นางสาวเฉลิม รัตน์แก้ว
นางสุพรรณี มหาพรหม
นาวสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดง
นางอรวี นิจจอหอ
นางวิมล ปานาภรณ์
นายพนม เปียสกุล
นายบุรี สพานทอง
นายพงศกร ทองจันทร์
นายวันชัย ธรรมวิเศษ
นายกิตติรัตน์ กลัดแก้ว
นายสมนึก คาแก้ว
นายวัฒนา ช่วยแสง
นายประสิทธิ์ คากิ่ง
นายสมร หอมศรี
นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร
นายธรรมรงค์ เสนจันทร์
นายอิทธิพล ภู่โกสีย์
นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์
นายบรรจบ เฉลยมรรค
นางสาวสายฝน ภานุมาศ
นางสาวสุภาพ จะวะอรรถ
นางจันทนา รองาม
นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี
นางนงลักษณ์ ศุภโสภณ
นายชลิต เชื้อเพชร
นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์
นางนพมาศ เพราพันธ์
นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์
นายเดชา ปาณะศรี
นายอาวุธ เคนแสนโคตร
นางรติกรณ์ แสบงบาล
นายอิสรพล ปิ่นขจร

6
ที่

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียน

สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)
สพม. เขต 36 (เชียงราย)
สพม. เขต 37 (น่าน)
สพม. เขต 38 (สุโขทัย)
สพม. เขต 38 (สุโขทัย)
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์)

ขอนแก่นวิทยาลัย
เขาสวนกวางวิทยานุกูล
ขามแก่นนคร
ไกรภักดีวิทยาคม
หนองกราดวัฒนา
พานพิเศษพิทยา
นันทบุรีวิทยา
คีรีมาศพิทยาคม
กงไกรลาศวิทยา
เทพศาลาประชาสรรค์

ชื่อ – สกุล

นายสุเมธ สุวอ
นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ
นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
นายสุพล วรรณจู
นางสาวดวงจิต สนิทกลาง
นายไชยนคร ขุมคา
นางสุเชษฐ สิทธิสันติ์
นายวิเชียร พรหมปั้น
นายสมพร สุขอร่าม
นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ

รางวัลประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทครู จานวน 159 คน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาแพงเพชร เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 1

โรงเรียน
บ้านหินแด้น
วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"
บ้านอูล่อง
อนุบาลบ่อพลอย
ชุมชนโพนพิทยาคม
ชุมชนหนองยางวิทยาคม
คาเม็กวิทยา
บ้านดอนอุมรัว
บ้านนาไร่เดียว
บ้านเพชรมงคล
เบญจมิตรวิทยาคม
วัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยา)
บ้านประตง
บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)
อนุบาลบ้านบางพระ
หนองเมยสามัคคี
ไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)
ป่าแดงวิทยา
วัดบ้านโห้ง

ชื่อ – สกุล
นางสาวปาณิสรา มณีจารัฐ
นางสาวสุดา ไตรวิชชานันท์
นายอัมรินทร์ ชื่นตา
นางอัญชลี สันห์ลักษณ์
นางบัวพันธ์ โชติจาลอง
นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว
นางลดาวัลย์ ไชยเทพา
นางสมฤดี คะโยธา
นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูทัศน์
นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษา
นางสาวมยุรา แสงอ่อน
นางวันเพ็ญ วัฒฐานะ
นายมานะ อรุณโณ
นางสาวกมลวรรณ ชูพันธุ์
นายมาโนช วงษ์ชะอุ่ม
นางปริชญา ตลับแก้ว
นางสมจิตร บุญเกิด
นายพิชิต แก้วก๋อง
นางอัจฉรา ยะคา

7
ที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพป.น่าน เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 1

โรงเรียน
วัดข่วงสิงห์
บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)
บ้านกอสะเลียม
แม่โป่งประชาสามัคคี
แม่โป่งประชาสามัคคี
บ้านปางปอย
บ้านห้วยคอกหมู
บ้านเวียงหวาย
บ้านเวียงหวาย
บ้านต้นผึ้ง
ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
บ้านเมืองนะ
บ้านสันทราย
ศรีจอมทอง
บ้านไร่พรุ
บ้านวังประจบ
บ้านแม่กาษา
วัดไทร (สินศึกษาลัย)
บ้านบุไผ่
บ้านปางสวรรค์
บ้านคลองไทร
วัดเฉลิมพระเกียรติ
บ้านทานบ
ชุมชนศิลาแลง
อนุบาลสตึก
บ้านโสกแต้
วัดเปรมประชากร
วัดสะแก
วันครู 2502
วัดอู่ข้าว
วัดท้ายเกาะ
ธัญญสิทธิ์ศิลป์
อยู่ประชานุเคราะห์
อยู่ประชานุเคราะห์
ธัญญสิทธิ์ศิลป์
บ้านคลองช้าง

ชื่อ – สกุล
นางปุณณดา บวรวุฒิภัทร
นายทองคา ทองเจือ
นางรัตนา จอมทัน
นางศศิธร สินลา
นายอดิศักดิ์ สักการะ
นายฉัตรชัย จันทร์หอม
นางสาวรชตภรณ์ ชัยประภา
นางสาวพันธรานันท์ ทิพโรจน์
นางสาวมัทนา อุ่นต๊ะ
นางสมพิศ เทพดวงจันทร์
นายประหยัด โกฎแก้ว
นางณัฐธิดา จันทปัญญา
นายวิเชียร สุแก้ว
นางชุรดา อินทรัตน์
นายบุญฤทธิ์ อานุภาพเสถียร
นางสาวอารีย์ มั่นแก้ว
นายมณี พัดขา
นางเกสร แฟงมาก
นางสาวโสภา วงค์วัง
นางสาวตุลยาณี เรืองรอง
นางสุพัตรา วิศิลป์
นางสาวชนิตา ศุกรสุคนธ์
นายฤทธิเกียรติ มะดอ
นายสุมิตร ไชยบุญเรือง
นางปรียาลักษณ์ พระภูจานงค์
นางสุวิมาลย์ ยืนยั่ง
นายสุขสันต์ เมียมขุนทด
นางวรพร ทองคาภัชเจริญ
นายสุธี บุดดางาม
นางสมบัติ แสงเทศ
นางอัจจิมา เถาสุวรรณ์
นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
นางสาวรัชนก พุฒซ้อน
นางสาวดาริน ฮกซุ่นเฮง
นางฉวีวรรณ สุขหงษ์ทอง
นางนาฎลดา เดชอรัญ

8
ที่
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.พะเยา เขต 2
สพป.พะเยา เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.ภูเก็ต
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3
สพป.ยะลา เขต 3
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2
สพป.ระยอง เขต 2
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลาปาง เขต 1
สพป.ลาปาง เขต 1
สพป.ลาปาง เขต 2
สพป.ลาปาง เขต 3
สพป.ลาพูน เขต1
สพป.เลย เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 1

โรงเรียน
บ้านมะพร้าวต้นเดียว
ชุมชนบ้านยูโย
ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ)
บ้านบาเงง
บ้านม่วงเตี้ย
บ้านชะเมา
บ้านทุ่งเย็น
บ้านทุ่งเย็น
อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)
วัดบ้านบึงนาราง แก้ววิทยาคาร
บ้านหัวนา
บ้านพรุจาปา
บ้านเมืองเสือ
บ้านจอกขวาง
บ้านเม็กดา
บ้านหว่าโน
บ้านทะโลงเหนือ
บ้านวังสาราญ
บ้านอัยเยอร์เวง
บ้านอัยเยอร์เวง
บ้านหัวคู
วัดกรอกยายชา
บ้านยางเอน
บ้านมาบช้างนอน
บ้านรางม่วง
วัดดอนกระเบื้อง
พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50
ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
สันโป่งวิทยา
แจ้คอนวิทยา
บ้านปงแม่ลอบ
บ้านน้าพร
บ้านเสียว
ท่าศาลาราษฎร์วิทยา

ชื่อ – สกุล
นางสาวสมัญญา หะยีหามะ
นายอัซมิง ฮะซา
นางอรพินท์ แสนรักษ์
นางเขียมศรี ราชบุตร
นางสาววิภาวรรณ จันทร์เพชร
นางพัชรินทร์ แดงประดับ
นางสาวชวนพิศ เวียงคา
นางเรณู เหมืองจา
นางศิริภรณ์ ขุมเพ็ชร์
นางสุขภัคพิชญ์ธนา ยังเหลี่ยม
นางวาธุกา เทียมแสน
นางอิ่มใจ เสียงเอก
นางสนอง พรมโนนศรี
นางรินณา วิถาทานัง
นายกาสี ยกน้อยวงษ์
นางอังคณา มุงเมือง
นางสาวสมพร สุนันทธาตรี
นางสาวทรัยนุง มะเด็ง
นางจินดารัตน์ แก้วสุวรรณ์
นางนุชรี ศิริสุวรรณ
นางจุฑาธิป ศรีสถิตย์
นางผาสุข หิรัญโรจน์
นางสาวพนิตนาฏ ลายสังข์
นางสาวปราณี สมชาติ
นางปาณิสรา แสงอรุณ
นางทิวาพร อุณยเกียรติ
นายนิวัฒน์ เหมือนเพชร์
นางขนิษฐา บริสุทธิ์ศรี
นางประไพ วงศ์วิชัย
นางอาไพ ลินใจ
นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา
นางปฑิตา สุภาไผ่
นางจิราภรณ์ พานหล้า
นายจันทร์ โต๊ะสิงห์
นางศิริพร รังหอม

9
ที่
91
92
93
94

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3

95 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
96 สพป.สมุทรสาคร
97 สพป.สมุทรสาคร
98 สพป.สระบุรี เขต 2
99 สพป.สระบุรี เขต 2
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพม. เขต 1 (กทม.)
สพม. เขต 1 (กทม.)

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

สพม. เขต 2 (กทม.)
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)
สพม. เขต 5 (ลพบุรี)
สพม. เขต 5 (ลพบุรี)
สพม. เขต 5 (ลพบุรี)
สพม. เขต 5 (อ่างทอง)
สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี)
สพม. เขต 9 (นครปฐม)
สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี)
สพม. เขต 11 (ชุมพร)

โรงเรียน
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
โรงเรียนชุมชนปาดัง
โรงเรียนบ้านคลองแงะ
(ชาติบุณยวิทยาคาร)
วัดสวนส้ม
วัดโสภณาราม
(ปลั่งร่วมราษฎร์บารุง)
วัดราษฎร์บารุง
(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดสร้างบุญ
วัดหนองหมูใต้
(ไพบูลย์วิทยาคาร)
ราชวิถี (ประสาทราษฏร์บารุง)
ราชวิถี (ประสาทราษฏร์บารุง)
ราชวิถี (ประสาทราษฏร์บารุง)
บ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา"
บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านคาโคกสูง
บ้านหนองกวาง
บ้านนาหว้า
บางปะกอกวิทยาคม
รัตนโกสินทร์สมโภชน์
บางขุนเทียน
ราชวินิตบางเขน
ธัญรัตน์
บ้านเบิกวิทยาคม
ปิยะบุตร์
ปิยะบุตร์
โพธิ์ทอง "จินดามณี"
วิสุทธรังสี
ราชินีบูรณะ
กาญจนานุเคราะห์
มาบอามฤตวิทยา

ชื่อ – สกุล
นางสาวนิสากร ทองคณารักษ์
นายสารวย โสตโยม
นางนุชนาถ โสตโยม
นางนงลักษณ์ จงรักวงศ์
นายศุภกฤต เล้าพิชนิช
นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัด
นางศิริรัตน์ ไชยวงค์
นางนัฎฐา สมบัติศรีเจริญ
นางพัชรี บุตรน้าเพ็ชร์
นางสาวณัชชา ประทีปธนากร
นางนวพร บรรจุงาม
นางสุทร เพียรเสมอ
นางจินตนา พบบุญ
นางสาวโยภา ศรีงาม
นางปริญญา เวียงอินทร์
นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธุ์
นางสาวรัชนี ก้อนกลีบ
นางนวพรรณ พรมสอน
นางเปรมปรีดิ์ ตุลย์วัฒนางกูร
นางอนงค์ พัวตระกูล
นายฉัตรชัย พาสนยงภิญโญ
นางขวัญชีวิต นุชบัว
นางเสาวภา วิริยะอุดมเสถียร
นางสุจิตรา ปิ่นทอง
นายธน ธนธารงกุล
นายถนอม เปลี่ยนทอง
นางสาวลาวัลย์ น้อยอยู่
นายสุธาวี กลิ่นอุบล
นายชยพล เพชรพิมล
นางสาววาสนา พุทธมาศ

10
ที่
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)
สพม. เขต 12 (พัทลุง)
สพม. เขต 15 (นราธิวาส)
สพม. เขต 15 (นราธิวาส)
สพม. เขต 16 (สตูล)
สพม. เขต 17 (จันทบุรี)
สพม. เขต 18 (ชลบุรี)
สพม. เขต 18 (ระยอง)
สพม. เขต 18 (ระยอง)
สพม. เขต 19 (หนองบัวลาภู)
สพม. เขต 20 (อุดรธานี)
สพม. เขต 22 (นครพนม)
สพม. เขต 22 (นครพนม)
สพม. เขต 22 (นครพนม)
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)
สพม. เขต 29 (อานาจเจริญ)
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)
สพม. เขต 35 (ลาปาง)
สพม. เขต 36 (เชียงราย)
สพม. เขต 36 (พะเยา)
สพม. เขต 37 (น่าน)
สพม. เขต 38 (ตาก)
สพม. เขต 38 (สุโขทัย)
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก)
สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)
สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)
สพม. เขต 41 (กาแพงเพชร)
สพม. เขต 41 (พิจิตร)

โรงเรียน
นาบอน
สิชลคุณาธารวิทยา
กงหราพิชากร
นราสิกขาลัย
นราธิวาส
ละงูพิทยาคม
ขลุงรัชดาภิเษก
ทุ่งเหียงพิทยาคม
นิคมวิทยา
บ้านค่าย
หนองบัวพิทยาคาร
ทุ่งฝนพัฒนศึกษา
บ้านแพงพิทยาคม
วังยางวิทยาคม
โคกสว่างประชาสรรค์
วรคุณอุปถัมภ์
ปลาค้าววิทยานุสรณ์
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
สุรนารีวิทยา
อุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
สันป่าตองวิทยาคม
นวมินทราชูทิศ พายัพ
ดอยเต่าวิทยาคม
เถินวิทยา
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เชียงคาวิทยาคม
หนองบัวพิทยาคม
แม่ปะวิทยาคม
กงไกรลาศวิทยา
นครไทย
ระหานวิทยา
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
นครไตรตรึงษ์
ท่าเสาพิทยาคม

ชื่อ – สกุล
นายอุดมรัตน์ สุขสม
นายหยา ชายภักตร์
นายวรพจน์ สั้นคา
นางสาวศุภิสรา มาสิก
นางโนรซาลีฮา เจ๊ะมิ
นายสาโรจน์ บูชาร์ลี
นางบานชื่น มังกร
นายวีรยุทธ วีระคา
นายภิญญงค์ รัตนมงคล
นางสันทนี อิทธิพงษ์
นางนิภาภรณ์ อินทสิทธิ์
นายวรวิทย์ หงษาพุทธ
นางเพ็ญนภา บารุงสุข
นายนเรศ ปู่บุตรชา
นางสาววีระยา ศรีสุวงค์
นางเมธาวี สายสิน
นายรณกรณ จันทร์สด
นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง
นายจันทร์ ติยะวงศ์
นางสุรีพร พูลสวัสดิ์
นางปฏิพัตร พจนาพันธ์
นางปาริชาติ สงวนผล
นางกาญจนา กล้าหาญ
นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร
นางสาวพรรณภา ชิมโพธิ์ครัง
นางอัมพิกา ไกรอ่า
นางพิลาวัลย์ อยู่สุข
นางฐานิช จันทร์ต๊ะ
นางมะลิวัลย์ ทองอิน
นายสถิตย์ พัวพัน
นายพิรัชวิชช์ อุคต
นางสาวมินนา มูลประสิทธิ์
นายขจรศักดิ์ อ่อนอุทัย
นางณฐพร ศรชัย

11
ที่
155
156
157
158
159

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม. เขต 41 (พิจิตร)
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อบจ. นครราชสีมา
อบจ. ชัยภูมิ
อาชีวศึกษา จ.อุดรธานี

โรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
ราชประชานุเคราะห์ 6
กลางดงปุณณวิทยา
เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ชื่อ – สกุล
นายวีรชิตพงศ์ พิศอ่อน
นายสมปอง นิธิสกุลกาญจน์
นายชยพล กิ่งทอง
นางสาวจิรพงษ์ ตลับนิล
นางเบญจวรรณ บุ้งทอง

รางวัลประเภทเกียรติบัตร ประเภทบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 24 คน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.น่าน เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
สพป.ระยอง เขต 2
สพป.เลย เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)
สพม. เขต 18 (ชลบุรี)
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)

ชื่อ – สกุล
นางลักขณา หมดทุกข์
นางไข่มุก มีแสง
นางผการัตน์ พึ่งพานิช
นางณฐวรกร รักนาย
นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา
นางสดศรี สุทธการ
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
นางสาวรินรดา ธนวังศรี
นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์
นางนิลรัตน์ โคตะ
นายสง่า โทผาวงษ์
นางแสงเดือน พิศไหว
นายชานาญ ระดารุต
นางสมศรี ระดารุต
นางอัจฉรา วิมลเกียรติ
นายสมพงษ์ พรมใจ
นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล
นายบูรพา พรหมสิงห์
นางศิริพร โภคทรัพย์
นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยม
นายมนูญ ศิลปรัศมี
นางธนนันท์ คณะรมย์
นายประเสริฐ กษมาพิศาล
นายศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ

12
รางวัลประเภทเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 344 คน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กระบี่
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาแพงเพชร เขต 1
สพป.กาแพงเพชร เขต 2
สพป.กาแพงเพชร เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียน
บ้านคลองยวน
อนุบาลวัดปรินายก
พัฒน์พงศ์
บ้านดอนเขว้า
บ้านนาใหญ่
วัดหนองลาน
วัดหนองพันท้าว
วัดวังก์วิเวการาม
บ้านพุบอน
บ้านหนองเค็ด
ชุมชนโพนพิทยาคม
บ้านท่าไม้
บ้านไร่ดอนแตง
บ้านสุขสาราญ
หนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3)
บ้านขามเรียน
บ้านโนนชาดวิทยา
วัดตะปอนน้อย
ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
วัดท้องคุ้ง
วัดบุญญราศรี (ตาหรุราษร์อุปถัมภ์)
บ้านมาบกรูด
บ้านหนองประดู่
วัดบ้านเก่า
บ้านทุ่งละหาน
ชุมชนบ้านช่องแสมสาร
อนุบาลบ้านบางพระ
บ้านขลอด
บ้านหินวง
บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
ชุมชนบ้านพักเกวียน

ชื่อ – สกุล
นางพรทิพย์ สัสดีเดช
นายรักไทย ธนวุฒิกุล
นางศศกร ไชยคาหาญ
นางสาวสุภาพร พ่วงผล
นายสนาม ทับทิมใส
นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์
นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์
นายศุภากร เมฆขยาย
นางสาวจิราพร แสงสุข
นางบังอร เรือนรื่น
นายศีลธรรม โพนะทา
นายราม คะระออม
นายนพดล แก้วประสิทธิ์
นางวราวรรณ ปานทอง
นายทินกร ชาทอง
นายบัญชา ยุทไธสง
นางทองลา ศรีแก้ว
นางสายทอง เจริญนาน
นายอานาจ ศิลสังวรณ์
วาที่ ร.ต. สมาน ศรีมงคล
นางศิริลักษณ์ เส็งมี
นางเจตปรียา ขาเสถียร
นายสมเกียรติ อิฐงาม
นางพัชนี ทองแก้ว
นางสาวจิรนุช บุญสิน
นางจรรยา เสมา
นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย
นางเรณู บัวศรีจันทร์
นางปิยะฉัตร วารีชล
นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง
นายสมาน เวียงปฏิ

13
ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 1
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 2

โรงเรียน
บ้านหนองแวง
บ้านดอนแด
วัดท่าทอง
บ้านโป่งพระบาท
บ้านป่าสัก
บ้านเจริญเมือง
บ้านห้วยไร่
วัดโคกพิกุล
บ้านควนโพธิ์
บ้านสุโสะ
วัดนานอน
อนุบาลตรัง
บ้านหนองหว้า
บ้านนายายหม่อม
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดบางดี
บ้านวังประจบ
ดงซ่อมพิทยาคม
ตากสินราชานุสรณ์
อนุบาลองครักษ์
วัดปากคลองพระอาจารย์
โรงเรียนวัดสบกเขียว
วัดวังไทร
บ้านหนองพงเล็ก
วัดน้อย
บ้านหนองหญ้าไซ
บ้านอ้วน
วัดสระแก้ว
บ้านเปลาะปลอเมืองที
บ้านระกาย
บ้านคลองสารเพชร
บ้านหนองหัวแรด
บ้านท่าตะเคียน

ชื่อ – สกุล
นายพรรพงน์ กาญจนสีมา
นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา
นางนิภา ศรีเปารยะ
สิบเอกประเวศ พรหมทศ
นายฤทธิไกร ใจคา
นางทองพูน ปัญจมา
นางสาวเพ็ญราไพ จอมพูน
นางรุจิเรข ศักดิ์ชัยนันท์
นายวิรัตน์ สังขมณี
นางโศภิษฐ์ ไกรแสง
นายชาญณรงค์ ไชยทอง
นายกิตติศักดิ์ นานช้า
นางสาวนวพร รอดหาญ
นางภาวิณี ลีลาชุติพงศ์
นางสาอาง ทรงกิติพิศาล
นายกริศวัชร์ อินทร์ทอง
นางสมพิศ เกิดนวล
นายเสวก บุญประสพ
นายพยนต์ สืบรอด
นายวินัย อ่าประเวทย์
นางสาวอุษณีย์ รักซ้อน
นางศิริวรรณ เสนารักษ์
นายณัฐฐฐิฐกาญจน์ ม่วงกลิ้ง
นายศักดิ์ชัย แสนโอฬาร
นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์
นางกฤติยา โพธิ์เสนา
นายคาเตือน เดชบุญ
นายกมล พุมรินทร์
นายณฐวัฒน์ ศรีวัฒนพงศ์
นางวนิดา นาคดิลก
นางรมิตา สีมาพล
นายเสรี เจริญกลาง
นายสุวิทย์ ครึกกระโทก

14
ที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
65 สพป.นครราชสีมา เขต 4
66 สพป.นครราชสีมา เขต 5
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพป.น่าน เขต 2
สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

85
86
87
88
89
90
91

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1

92
93
94
95

สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 2

โรงเรียน
บ้านทะเล (เสมาประชาสรรค์)
บ้านเขื่อน
(ท่าพระประชาสรรค์)
บ้านหนองกก
นิคมสร้างตนเองพิมาย 3
บ้านขุยวิทยา
วัดโดน
วัดวิสุทธิยาราม
วัดหัวอิฐ
วัดพระพรหม
บ้านทุ่งเกราะ
วัดหาดทรายงาม
บ้านปางสวรรค์
บ้านตาโงะ
ป่าแลวหลวงวิทยา
บ้านท่าวังผา
บ้านพ่อเกลือ
บ้านขามเปี้ย
บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม
อนุบาลศรีวิไล
เขตการทางสงเคราะห์ 5
(ไตรคามสิทธิศิลป์)
วัดหนองขุนปราบ
วัดบ้านเสม็ด
บ้านจรเข้มาก
บ้านหนองหญ้าวัว
บ้านหนองหญ้าคา
ชุมชนวัดทาเลทอง
วัดราษฎร์ศรัทธาทา
(ปทุมธรรมโชติ)
วัดฉาง
บ้านคลองช้าง
วัดนิคมสถิต
บ้านโผงโผง

ชื่อ – สกุล
นายอนุชา สุกุมลจันทร์
นายนุกูล ขันขะ
นายอนันต์ ขาโพธิ์
นายกรช โพธิสม
นายบุญยสิทธิ์ แสงทอง
นางวนิดา บุญมั่น
นางศิริพร ใจห้าว
นายประภาส เฮ่าตระกูล
นายนิวัตร นวลสนอง
นายไฟซอล ยีโกบ
นางสมนึก ทิพย์ประเสริฐ
นางสาวชญาภา หวลหอม
นายซากี สะมะแอ
นายคารณ จาริญสุข
นางวิไลวรรณ นันต๊ะ
นายวิทยา ธุระอบ
นายชูชาติ พวงมาลี
นางนิภาภรณ์ จันทรุณ
นายบุญทวี สาลี
นายสมดุลย์ ดีรัมย์
นายเสถียรภัทร สมฤทธิ์
นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์
นายนิคม ขันโสม
นางนารีรัตน์ คุณวงศ์
นางสาวทัศพร ปูมสีดา
ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
นายสมไชย สถิตไชยนนท์
นางสิรินทร์ทิพย์ เกษร
นายชุมชนม์ ชุมคง
นายวิเชน คงสีจันทร์
นางธมภร มณีสะอาด

15
ที่
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.พะเยา เขต 2
สพป.พะเยา เขต 2
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พัทลุง เขต 2
สพป.พัทลุง เขต 2
สพป.พัทลุง เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1

117
118
119
120
121
122
123

สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2

124 สพป.เพชรบุรี เขต 2
125 สพป.เพชรบุรี เขต 2
126 สพป.เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียน
บ้านม่วงเตี้ย
มายอ(สถิตย์ภูผา)
บ้านนาประดู่
เสริมมิตรวิทยา
บ้านบ่อเบี้ย
บ้านร่องส้าน
บ้านช้างเชื่อ
บ้านในวัง
บ้านตากแดด
บ้านบางม่วง
บ้านคลองใหญ่
บ้านควนหินแท่น
วัดเขาแดง
บ้านวังกระดี่ทอง
วัดเนินสมอ ฯ
วัดวังไคร้
วัดจุฬามณี
บ้านคลองหนองเหล็ก
บ้านน้าดา
บ้านใหม่เจริญธรรม
วัดศรีรัตนาราม
(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)
บ้านหินประกาย
บ้านหนองขาหย่าง
บ้านหลังเขา
บ้านสระพัง
วัดอินทาราม
บ้านท่าหัวลุม
วัดหนองศาลา
(ธรรมกรประสาท)
สหกรณ์บารุงวิทย์
เขิอนเพชรฯ
บ้านทนจงสะแก

ชื่อ – สกุล
นางราทิพย์ ขุนทอง
นางสาวมยุรา เจ๊ะสุโหลง
นางสาวภูสิริ ศรแก้ว
ว่าที่ร้อยตรีพงศทัต ฉุยอุดม
นายโสภณ นาปรัง
นายพิชิต เตชะนา
นางสาวอาพร พัดตัน
นางอรอุมา สุวรรณรัตน์
นางสาวกนกพร คงยศ
นางอุทัยวรรณ คงเทศ
นายสุวิทย์ เจะโซะ
นางอาภากร หนูนวล
นายสานึก อ่อนคง
นายสมทรง จิตติละอองวงศ์
นางนิกูล ทองหน้าศาล
นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์
นางสาวระเบียบ สุวรรณ
นางวิจิตรรา สมบูรณ์
นายไพบูลย์ มันตะสูตร
นายศรีทน ละม่อน
นางสุภาวดี วงศ์ดิษฐ์สกุล
นายธีรพันธ์ พลายสังข์
นายถวิล สระทองตัน
นายกระจ่าง ศรีทอง
นางสาวเยาวภา ป้อมปราณี
นางสุปัญนา งิ้วทอง
นางรัตนา มณฑลเพชร
นางอารีย์ คาเพ็ง
นางณัฏฐิกา มุลตองคะ
นางกชพร มั่งประเสริฐ
นายจาเนียร หงษ์วิเศษ

16
ที่
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

146
147
148
149
150
151
152

สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1

153
154
155
156
157

สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.ลาพูน เขต 2
สพป.ลาพูน เขต 2
สพป.ลาพูน เขต 2

โรงเรียน
บ้านท่ากระเทียม
บ้านน้าดุกเหนือ
บ้านห้วยหินลับ
บ้านสักหลง
วัดกาญจนาราม
บ้านน้าโค้ง
บ้านน้าแรม
บ้างปางเคาะ
ไทรัฐวิทยา 29 กะทู้
วัดเก็ตโฮ่
บ้านตาแย
บ้านหนองบัวแดง
ชุมชนบ้านกุดปลาดุก
บ้านหนองบง
บ้านนาคาน้อย2
บ้านป่งเปือย
บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
บ้านป่าขี้ยาง
บ้านดงสิงห์
(ดารงราษฎร์สามัคคี)
วัดบ้านดอน
วัดเกาะกลอย
บ้านรางม่วง
อนุบาลเมืองราชบุรี
สินแร่สยาม
บ้านวังปลา
เมืองใหม่
(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดมหาสอน
บ้านชอนสมบูรณ์
บ้านม่วงโตน
บ้านป่าจี้
สามัคคีศรีวิชัย

ชื่อ – สกุล
นางวิรัลพัชร รินรดาทิตาวีร์
นายมนต์ชัย ชอบดอน
นายทวิต วังกวาง
นายบุญลือ มูลคลัง
นายศีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง
นายไพศาล สุวรรณเกษม
นางแสงเดือน คามา
นายพิทักษ์ กาวีวน
นางเภาพรรณ วงค์ไทย
นางขวัญใจ อินฤทธิพงศ์
นายจักรกฤษณ์ ลีลาสกุลภักดิ์
นางพวงพยอม บุญตาแสง
นายพิศิษฏ์ แสงสุพิน
นายประยุทธ ศรีเสน
นายวินิจ พลธะรัตน์
นายบรรลือ มิระสิงห์
นายธรรมนอง ชาลี
นายวิชัย โคตหา
นายสุวิทย์ จันทร์เสถียร
นายยศชูศักดิ์ วรเวช
นางกิริยา พรหมสวัสดิ์
นายอนันต์ หลีลินตะ
นางปราณี ทัยคุปต์
นางปทุมรัตน์ พัชรสุข
นางสาวจารุพันธ์ พึ่งรัตน์
นางสาวนพวรรณ ปามุทา
นายจานงค์ เพชรรัตน์
นายประทวน กาจัดภัย
นางสาวสุภิลักษณ์ ฉัพพรรณรัตน์
นายกิตติ ปานมี
นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคา

17
ที่
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ลาพูน เขต 2
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3

173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สตูล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2

188 สพป.สิงห์บุรี

โรงเรียน
บ้านโฮ่ง
บ้านกาพี้
บ้านผาพอด
บ้านน้าพร
บ้านสวนกล้วย
บ้านโพนเมือง
บ้านโศกขามป้อง
บ้านหนองแสงดงอีบ่าง
โรงเรียนวัดประตูเขียน
โรงเรียนวิเชียรชม
โรงเรียนวัดหนองหอย
โรงเรียนสะบ้าย้อย
โรงเรียนบ้านกระทิง
โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เทพา 4
โรงเรียนบ้านควนหลัน
โรงเรียนบ้านถ้าตลอด
โรงเรียนบ้านทุ่งครก
บ้านปากละงู
อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ศาลเจ้าอาม้า
วัดปากบ่อ
วัดใหญ่จอมปราสาท
วัดใหญ่จอมปราสาท
วัดยกกระบัตร
วัดนางสาว
อนุบาลบ้านแพ้ว
บ้านพระเพลิง
บ้านคลองนางาม
วัดหนองหมูใต้
(ไพบูลย์วิทยาคาร)
วัดประดับ

ชื่อ – สกุล
นายชาตรี นามคุณ
นางอัญญารัตน์ ทาแก้ว
นางสุจิตรา ไชโยแสง
นายทวีศักดิ์ ขันติยะ
นางศิวยา รักคง
นางต้องใจ คล่องตา
นางนิลยา นาไชยธง
นายบรรดา แก้วบัวสา
นางจรรยา วรรณเวช
นางศรีอุบล สมประกอบ
นางสาววรรณรัตน์ สุวรรณภูมิ
จ่าอากาศตรีโกสินทร์ กล้าใจ
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ คงธรรม
นางวานิต สุวรรณ์น้อย
นางสาวเครือวัลย์ จันทสุบรรณ
นางสาวธนิยา หมันตะเหย็บ
นายอุทัย บุญเพชรทอง
นางปราณี จันทร์ดี
นายสราวุธ ปองอนุสรณ์
นางวรีวรรณ สิงห์ทอง
นางสาวบังอร สาคลาไคล
นายศักดาวุฒิ พิมพะปะตัง
นายประสิทธิ์ กานดา
นางวรรณวลัย พิมพะปะตัง
นางฐิติมา แตงทอง
นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม
นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์
นางมณี มั่งคั่ง
นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์
นายกมล เฟื้องฟุ้ง
นางสาวยุพา บุญอนันต์

18
ที่
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3

206
207
208
209
210
211
212

สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพป.อ่างทอง

213
214
215
216
217
218
219

สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 2

โรงเรียน
วัดศรีสาคร
วัดบ้านลา
บ้านนาเชิงคีรี
บ้านตลิ่งชัน
ชุมชนบ้านคลองยาง
บ้านบางกุ้ง
บ้านหนองจิก
บ้านนเรศ
วัดภูเขาทอง
อนุบาลขวัญยืน
วัดประชาวงศาราม
อนุบาลกัญจนา
มหาราช 2
บ้านหนองหญ้าปล้อง
วัดประสพ
ไตรคามวิทยา
บ้านยาง
(สารกิจราษฎร์วิทยา)
บ้านสระทอง
ชุมชนบ้านถ่อน
บ้านโพธิ์ตาก
บ้านเพ็กเฟื้อย
พิศาลวิทยา
บ้านโนนเมือง
อนุบาลวัดสระเกษ
(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)
วัดเยื้องคงคาราม
วัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202
พัฒนาสามัคคี
บ้านโคกก่องหนองแวงยาว
บ้านโนนสาราญ
บ้านโนนอานวย
บ้านโนนสูง

ชื่อ – สกุล
นายนรงค์ โสภา
นางสาวณัฐกานต์ รักนาค
นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
นายโสรส รอดประดิษฐ์
นางอรุณี วงค์เครือ
นางสาวกรรวี โพธิ์ทอง
นางอารี พวงวรินทร์
นายประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ
นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม สาลีพันธ์
นางหทัยกาญจน์ อหันตะ
นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ
นางกัญจนา ปรางไสย์
นายวสวัตติ์ เชื้อพลพิชัย
นายปรีชา คงทอง
นายวิรัช ศรีไสว
นายปฏิคม สมทิพย์
นายสมพร จันทร์ไทย
นางจุฑารัตน์ ศรีไสว
นายเพ็ชรมณี โคตรชมภู
นางประณมพร เพ็ชร์โปรี
นายมงกุฎ จานงค์นิต
นางพิมพา ศรีคัฒนพรหม
นางรังสิมา บุญมี
นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ
นายดิเรก บาเพ็ญ
นางอัญชลี ชูจิตร
นายสะอาด ศรีวรรณ
นางฐิติพร เขมกรรม
นายมงคลชัย รัตนอ่อน
นางประภาภรณ์ ภูขาว
นายพายุ ภูคาวงษ์

19
ที่
220
221
222
223
224
225
226
227

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 4
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพม. เขต 1 (กทม.)
สพม. เขต 1 (กทม.)
สพม. เขต 1 (กทม.)
สพม. เขต 1 (กทม.)
สพม. เขต 1 (กทม.)
สพม. เขต 1 (กทม.)
สพม. เขต 1 (กทม.)
สพม. เขต 1 (กทม.)
สพม. เขต 2 (กทม.)
สพม. เขต 2 (กทม.)
สพม. เขต 2 (กทม.)
สพม. เขต 2 (กทม.)
สพม. เขต 2 (กทม.)
สพม. เขต 2 (กทม.)
สพม. เขต 2 (กทม.)
สพม. เขต 2 (กทม.)
สพม. เขต 2 (กทม.)
สพม. เขต 2 (กทม.)
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี)
สพม. เขต 5 (ชัยนาท)

โรงเรียน
บ้านกุดจิก
บ้านโนนจาปา
บ้านทุ่งทอง
บ้านปางวุ้น
ชุมชนวัดบรมธาตุ
ชุมชนบ้านดง
บ้านเพชรน้าผึ้ง
บ้านทุ่งขุนน้อย
หนองจานวิทยา
บ้านกาบิน
บ้านแดง (บุญเสริมอุทิศ)
บ้านโนนหนองบัว
มัธยมวัดดาวคนอง
วัดสังเวช
มัธยมวัดดุสิตาราม
ทีปังกรวิทยาพัฒน์
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
มหรรณพาราม
มหรรณพาราม
ดอนเมืองทหารอากาศบารุง
นฤทธิยะวรรณาลัย
ฤทธิยะวรรณาลัย
ฤทธิยะวรรณาลัย
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
ราชวินิตบางเขน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
จุฬาภรณราชวิทยา
หันคนพิทยาคม

ชื่อ – สกุล
นายสมพงษ์ นาครินทร์
นางแสงเดือน สุขรมย์
นางสาวดารุณี อัคเทพ
นายขวัญธิชล บุญกาวิน
นายพิทักษ์ สนประเทศ
นายวิโรจน์ ปลิกแสง
นางสาวมยุรี นารั้ง
นายวรวิทย์ โสภาพันธ์
นายปัจจัย บ่งเทพ
นายพินิจ โคระรัตน์
นายธงชัย กรินรักษ์
นางจันทรา ประภัศรี
นายชาย จันทร์งาม
นายวิเชียร ชุติมาสกุล
นางสิริกร สุกิน
นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ
นางวิลาวัลย์ พันธุ์วาณิช
นายมนตรี นัยพร
นางสุภาณี ธรรมาธิคม
นางสุมนา ธิกุลวงษ์
นายปราโมทย์ มะโนปา
นายไพรัช แจ้งเจริญ
นางยุวนช ไชยพฤกษ์กุล
นางสาวอารีรัตน์ พูลเจริญ
นายไพโรจน์ กันทพงษ์
นายบรรลือชัย ผิวสานต์
นายประภาส พริพล
นายปราโมทย์ วรกุล
นายปรียานุช สาเนียงสูง
ดร.สมร ปาโท
นางพรทิพย์ ทานะมัย

20
ที่
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม. เขต 5 (ชัยนาท)
สพม. เขต 5 (ชัยนาท)
สพม. เขต 5 (ลพบุรี)
สพม. เขต 5 (อ่างทอง)
สพม. เขต 5 (อ่างทอง)
สพม. เขต 5 (อ่างทอง)
สพม. เขต 5 (อ่างทอง)
สพม. เขต 6 (สมุทรปราการ)
สพม. เขต 7 (นครนายก)
สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี)
สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี)

262
263
264
265
266
267
268
269

สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี)
สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี)
สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี)
สพม. เขต 8 (ราชบุรี)
สพม. เขต 8 (ราชบุรี)
สพม. เขต 8 (ราชบุรี)
สพม. เขต 8 (ราชบุรี)
สพม. เขต 8 (ราชบุรี)

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

สพม. เขต 8 (ราชบุรี)
สพม. เขต 8 (ราชบุรี)
สพม. เขต 9 (นครปฐม)
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี)
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี)
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี)
สพม. เขต 10 (สมุทรสงคราม)
สพม. เขต 11 (ชุมพร)
สพม. เขต 11 (ชุมพร)
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

โรงเรียน
หันคนพิทยาคม
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
พิบูลวิทยาลัย
ป่าโมกข์วิทยาภูมิ
ป่าโมกข์วิทยาภูมิ
บูรณะอ่างทอง
โพธิ์ทอง "จินดามณี"
วิสุทธิกษัตรี
เมืองนครนายก
หนองรีประชานิมิตร
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า
กาญจนบุรี
บ่อพลอยรัชดาภิเษก
ท่าม่วงราษฎร์บารุง
วิสุทธรังษี
แคทรายวิทยา
ประสาทรัฐประชากิจ
สวนผึ้งวิทยา
วัดสันติการามวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ราชบุรี
โพธาวัฒนาเสนี
ประสาทรัฐประชากิจ
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
สวนแตงวิทยา
สอนแตงวิทยา
อัมพวันวิทยาลัย
วัดบางกะพ้อม
ท่าแซะรัชดาภิเษก
ท่าแซะรัชดาภิเษก
คีรีรัฐวิทยาคม

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์
นายสมกมล จ๋วงพานิช
นางสมัย ลาเกลี้ยง
นายสุเทพ สังข์วิเศษ
นางสาวสุวรีย์ วีระประสิทธิ์
นางมยุรีย์ แพร่หลาย
นายวินัย อินทรสวัสดิ์
นายสมยศ พุทธนิมนต์
นางเตือนใจ ปิ่นนิกร
นางสาวปริตา อินทรกุล
นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย
นางสมพิศ สาเนียงแจ่ม
นายประยูร สุธาบูรณ์
นายเฉลิมพล จิณแพทย์
นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล
นางสาวกานต์นภัส กลับเครือ
นายวรากุล หงษ์เพียบ
นางจันทรา เรือนทองดี
นายินัย พุ่มบุญทริก
นางสาวโสภา ขาเจริญ
นางปิยะเนตร สิริรัตนาวงศ์
นายณัฐพล สุขสมบูรณ์
นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
นางสาวขวัญนภา อุณหกานต์
นายประพจน์ แย้มทิม
นางสาววรรณา ปุจฉาการ
นางรักษิณา ยอดมงคล
นายจรวย พิมาน
นางวรรณา มณีรัตน์

21
ที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
280 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)
281 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)
282 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

โรงเรียน
ตะกุกใต้ศึกษา
มัธยมพัชรกิติยาภาตฯ
เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ
สุราษฎร์ธานี
283 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)
ไชยาวิทยา
284 สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)
มัธยมบ้านทาเนียบ
285 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช) นาบอน
286 สพม. เขต 16 (สงขลา)
คลองแคนวิทยา
287 สพม. เขต 16 (สตูล)
กาแพงวิทยา
288 สพม. เขต 18 (ชลบุรี)
ชลกันยานุกูล
289 สพม. เขต 18 (ชลบุรี)
ทุ่งเหียงพิทยาคม
290 สพม. เขต 18 (ระยอง)
ระยองวิทยาคมปากน้า
291 สพม. เขต 18 (ระยอง)
บ้านค่าย
292 สพม. เขต 18 (ระยอง)
ห้วยยางศึกษา
293 สพม. เขต 18 (ระยอง)
บ้านค่าย
294 สพม. เขต 19 (เลย)
เขาแก้ววิทยาสรรพ์
295 สพม. เขต 19 (เลย)
เขาแก้ววิทยาสรรพ์
296 สพม. เขต 19 (เลย)
ท่าลี่วิทยา
297 สพม. เขต 19 (เลย)
ปากชมวิทยา
298 สพม. เขต 20 (อุดรธานี)
ทุ่งฝนพัฒนศึกษา
299 สพม. เขต 22 (นครพนม)
โคกสว่างประชาสรรค์
300 สพม. เขต 22 (มุกดาหาร)
ดงมอนวิทยาคม
301 สพม. เขต 22 (นครพนม)
ธรรมโฆษิตวิทยา
302 สพม. เขต 23 (สกลนคร)
ช้างมิ่งพิทยานุกูล
303 สพม. เขต 23 (สกลนคร)
เทพสวัสดิ์วิทยา
304 สพม. เขต 23 (สกลนคร)
สกลนครพัฒนศึกษา
305 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)
บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
306 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)
แก้วเสด็จพิทยาคม
307 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
บ้านไผ่
308 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
แก่นนครวิทยาลัย 2
309 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ก้านเหลืองวิทยาคม
310 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ชนบทศึกษา
311 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

ชื่อ – สกุล
นายบุญเลิศ ทองชล
นายทวงค์ บุญทองสังข์
นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
นายนฤชาติ สุวรรณเนตร
นางฐิติมา นาครพัฒน์
นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเนื้อห้า
นายไกรนรา กล่อมสุข
นางมิรินทร์ พนมอุปการ
นางอุไร ปู่มะณี
นายเอกบรรจง บุญผ่อง
นางวนิดา ใบโพธิ์
นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์
นางพิมพ์วลัญธ์ วงษ์บาหรุ
นางกฤตติกา เบญจมาลา
นายอุเทณร์ ขันติยู
นายภควัต เทศน์ธรรม
นายกิตติชัย กรวยทอง
นางวรากร มังบู่แว่น
นางสาวยุพา วรสาร
นายนิยม ไผ่โสภา
นายยุทธสิลป์ วังคะฮาต
นายสมภาร จันทหาร
นายจารัส พิมพา
นายทองคา วรสาร
นางพิไลวรรณ สีหามาตย์
นายศิลปชัย ซื่อตรง
นายกนก ยนต์ชัย
นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี
นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก
นายสมเกียรติ ทาแก้ว
นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า
นางนิรมล ทิพชัย

22
ที่
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)
สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)
สพม. เขต 35 (ลาปาง)
สพม. เขต 35 (ลาปาง)
สพม. เขต 35 (ลาปาง)
สพม. เขต 35 (ลาปาง)
สพม. เขต 39 (อุตรดิตถ์)
สพม. เขต 39 (อุตรดิตถ์)
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)
สพม. เขต 41 (พิจิตร)
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โรงเรียน
สุวรรณภูมิวิทยาลัย
ธงธานี
กันทรารมณ์
สิริเกศน้อมเกล้า
เริงรมย์วิทยาคม
บ้านแท่นวิทยา
ท่ามะไฟวิทยาคม
นายางกลักพิทยาคม
นางแดดวังชมภูฯ
ชัยภูมิภักดีชุมพล
นายางกลักพิทยาคม
นางแดดวังชมภูวิทยา
นายางกลักพิทยาคม
บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
บุญเหลือวิทยานุสรณ์
หนองน้าใสพิทยาคม
สาโรงทาบวิทยาคม
กาวิละวิทยาลัย
สันติสุข
นวมินทราชูทิศพายัพ
เถินวิทยา
แม่พริกวิทยา
แม่พริกวิทยา
เกาะคาวิทยาคม
บ้านโคกวิทยาคม
น้าปาดชนูปถัมภ์
นาสนุ่นวิทยาคม
ชนแดนวิทยาคม
ศรีเทพประชาสรรค์
ชนแดนวิทยาคม
ซับบอนวิทยาคม
กาแพงดินพิทยาคม
ราชประชานุเคราะห์ 16

ชื่อ – สกุล
นายศิริ ธนะมูล
นายบุญภพ จันทมัตตุการ
นายเดชชัย ดวงแสง
นางจิรวรรณ นันทพันธ์
ว่าที่ร้อยตรี ชุมพร วงศ์พัฒน์
นายทรงวุฒิ ขวาไทย
ว่าที่ร้อยเอก พงษ์อรัญ สุพล
นายอมร ชัยวิเชียร
นางดวงพร ศรธงทอง
นายวรพล ชาวสูนย์
นางเพลินตา ประยูรหาญ
นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี
นางสมคิด วันดี
นายสมศักดิ์ สุขสมัย
นางสาวกมลนัทธ์ นะราวงศ์
นางมะลิวัน ศรีโคตร
ว่าที่ร้อยตรี บัญญัติ สมชอบ
นางวิไลลักษณ์ เยาพานนท์
นายดิเรก อุ่นวงษ์
นางสาวมัสฤณ ธนนราพงศ์
นายพิสิษฐ คาบุรี
นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง
นายณรงค์ศักดิ์ อบหอม
นางปัณฑารีย์ บุญแรง
นางอรสา ทรงศรี
นายสุรักษ์ รักษา
นายศุภโชค เข่งแก้ว
นางน้าผึ้ง จันเจริญ
นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก
นายประทิน เหลืองทอง
นางสุดสวาสดิ์ ประไพเพชร
นางนพคุณ ครุฑลวง
นายสุรีย์ บัวรัตน์

