
ประกาศกระทรวง 
เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีฃาา 

ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิ

ศกษาธการ
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปรานปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที,ทุกภาคส่วน 
จะต้องร่วมมือกันเฝ็าระวังไม่ให ้เยาวชนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ไต้จัดทำโครงการ 
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการ ศึกบา ๒๕๖๐ เพื่อมอบรางวัลและประกาศยกย่องเชิดชู 
เกียรติให้สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูท่ีมืผลการด0" เนินงานด้านการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษาระดับดีเด่น ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตัวซีวัดมาตรการ ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ 
และได้แต่งตํ่งคณ ะกรรมการพ ิจารณ าผลงานโครงการสถานศึกษาส ีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ น้ัน

บัดนี้ การพิจารณาผลงานของสถานศึกษาที,จัดส ่งเข ้ารับการประเม ินเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงประกาศรายซื่อสถานศึกษาที,ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน จการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้

ท่ี ส ถ าน ศ กึ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ข อ บ ส งั ก ดั

ส งั ก ดั ส ำน กั ง าน เข ต พ ืน้ ท ีก่ า ' )ศ กึ ษ าป ร ะ ถ ม ศ กึ ษ า

ภ าค เห น อื

๑ โรงเรียนวัดคูยาง นายขจรยศ บุรุษศรี นางกาบแก้ว สวยสม - * สพป.กำแพงเพชร เขต ๑
๒ โรงเร่ืยนบ้านหนองไม้กอง นายบุญเรือง เรืองวงษ์ นางสาวกฤตยา ทบหล้า ลพป.กำแพงเพชร เขต ๑
๓ โรงเรียนบ้านป่าถ่ัว นายวรชิต รอไธสง นางสาวนุชบา จุมาศ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑
(ริ1 โรงเรียนบ้านหนองสะแก นางสาววันเพ็ญ ปราศรัย นายอนุวงศ์ ฐิติ,นันทํเมือง สพป.กำแพงเพชร เขต ๑
๕ โรงเรียนบ้านคลองเมือง นายวิมลชัย สิลารักษ์ นางวราภา ปานทองคำ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑
๖ โรงเรียนบ้านหนองละม่ังทอง นายซโนภาส แก้วจีน นางสาวปริชาติ ประเทศ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ ,

๗ โรงเรียนบ้านปางเรือ 
(จุฬาสงเคราะห์) นางสาวปียะมาศใจดี นายชูชีพ วั ชรพัฒนกุ ล' สพป.กำแพงเพชร เขต ๑

๘ โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา นางสาวสไบทิพย์ พะยอม นางสาวโสภาวรรณรอดหิรัญ. สพป.กำแพงเพชร เขต ๑

๙ โรงเรียนบ้านหนองแดน 
สาขาบ้านโละโคะ นางสุมิตรากล่ินบุบผา นายมนพ เดชะ สพป.กำแพงเพชร เขต®

๑๐ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ นายอุดมสีลา นายอายุวัฒน้ ทองนวม สพป.กำแพงเพชร เขต ๑
๑๑ โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ นายปณิธาน จันทรเฃตต้ นายโกศล พุทธวงศ์ สพป.กำเฒ*เฒช’ร"ฬ&*๑.

๑๒ โรงเรียนบ้านโกสัมพี 
(วิเศษน้อมมิตรอนุกุล) นายมนัส ผลิไพบูลย์ นางสาวระวิดา เทียมฒฆ ส 'พ ^ ภ า ^ แ ง เพ ช ร ^ ^ ^
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ท่ี ส ถ าน ศ กึ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั

๑๓ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา นายโกวิทย์ สุขซา นายธนวัต สมานมิตร สพป.กำแพงเพซร เขต ๑
®)ธแ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย นายเกรียงไกร สมสิลา สพป.กำแพงเพขร เซต ๑

๑(เ̂ โรงเรียนประซาสันติภาพ 
(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) นายอุดม อินทา นางเกษร ธงทอง สพป.กำแพงเพซร เซต ๑

เ5)(0 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี นางสาวซนัญพร ชัยอุตม์ นางสาวนงลักษณ์ สุขสม สพป.กำแพงเพซร เซต ๑
๑๗ โรงเรียนบ้านบึงพิไกร นายยุทธ สุขศิบึวิทยา นายสถิตย์ คัดทิพย์ สพป.กำแพงเพชร เซต ๑
(9)̂3 โรงเรียนบ้านไตรตรีงษ์ นายวรวิทย์ สิทธิโสภณ นางลัดดาวรรณ จีนมทันต์ สพป.กำแพงเพชร เซต ๑

๑๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓ 
(แปดอ้อม) นางจิราพร ธนะบุญ นางสุพิซญา กันทะวงศ์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑

๒๐ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ นางณัฐกรณ์ สารปรัง นางสาวสวามินื มนัสสา สพป.กำแพงเพชร เขต ๑
๒๑ โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม นายสันทัต พัชนี นางซโลมทิพย์ คำเวียง สพป.กำแพงเพชร เขต ๑
๒๒ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย นายไพโรจน์ หาระโคตร นางสาวจันทร์นิกา จันทร์สอน สพป.กำแพงเพชร เซต ๒
๒๓ โรงเรียนบ้านบึงลาด นางกรรณิการ์ เพ็ซรครุฑ นายสมหมาย หวังทรัพย์ สพป.กำแพงเพชร เซต ๒
๒๔ โรงเรียนบ้านสามแยก นางณัฐซาภรณ์ บุญเพ็ซรัตน์ นางจำรอง อ่ิมรอด สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
๒๔ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี นางอังคณา จาดดำ นายเอกอดุลย์ พิมพาทอง สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
๒๖ โรงเรียนวัดฤกษ์หร้ายสามัคคี นางสาวลำเพย แก้วเกตุ นางสาวอัมรา มีแสง สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
๒๗ โรงเรียนบ้านหนองจอก นายปุณณวิซ แก้วบึน นางสาวอรณี สุขขา สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
๒๘ โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา นายวิเชียร นิลเศษ นายสมซาย แรมไธสง สพป.กำแพงเพชร เซต ๒
๒๙ โรงเรียนอนุบาลวังไทร นายคักด้ิซาย กมซุนทด นายประสิทธ้ึ สืบวงษ์รอด สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
๓๐ โรงเรียนบ้านหนองโมก นางสาวศิรประภา เพ็งสิริ นางนวลละออ จันทรังษี สพป.กำแพงเพชร เซต ๒
๓๑ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม นายสมพงษ์ แปึนพุดเย็น สิบโทสุรถิตต้ื สุวรรณเกษการ สพป.กำแพงเพชร เซต ๒
๓๒ โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม นายเรวัตร ทวยจันทร์ นายวิสิทธ์ บึนสีทอง สพป.กำแพงเพชร เซต ๒
๓๓ โรงเรียนประซาราษฎร์สามัคคี นาง'ปุณย'นุช แสงเดซ นางสาวเพ็ญพร พลลาภ สพป.กำแพงเพชร เซต ๒
๓๔ โรงเรียนวัดคลองเจริญ นายสมสักด พิมพา นางสาววรินทร์ธร เปียจันทร์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
๓๔ โรงเรียนบ้านวังไม้ล้าน นางสาวธัญพิซซา บุญนะ นางนันทนา มลงาม สพป.ตาก เซต ๑
๓๖ โรงเรียนบ้านโปงแดง นางธัญทิพย์ จิราธิปภริวัฒน์ นางสาวจันทร์ฉาย มีสวนทอง สพป.ตาก เขต ๑
๓๗ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี นางสาวสกุณา อินอยู่ นางสาวสกุณา อินอยู่ สพป.ตาก เซต ๑
๓๘ โรงเรียนบ้านเฌ่สลิดหลวงวิทยา นายอุทัย ถันธวัง นายเกตุกิจ สิทธิกาย สพป.ตาก เซต ๒
๓๙ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ นางอุไร วงษ์'พี'ระ'พัฒน์ .นายเกษม ใจสอาด สพป.ตาก เซต ๒
๔๐ โรงเรียนอรุณฌธา นายอดุลย์รัตน์ เกตุสระ นายสาธิต สังข์จันทร์ สพป.ตาก เขต ๒
(2̂6) โรงเรียนบ้านเฒ่กุเหนือ นางทองเพียร วาทา นางกรรณิการ์ ทองก้านเหลือง สพป.ตาก เซต ๒
(เฟ้อ โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก นายมานพ ต้็บสุก นายสิวาวุฒิ สีดาทอง สพป.ตาก เขต ๒
๔๓ โรงเรียนบ้านกล้อทอ นายอดิศร บุญปาล นายฉัตรชัย โกฏต้ือ สพป.ตา
(5^ โรงเรียนเซาแม่กระท้ นางสาวรังสินันท์ จุ้ยดอนกลอย นางนฤมล จงมีทรัพย์มาก ส พ ^ ค ^ 7 ^ ^ 1̂  ' * \
๔๔ โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี นายณัฐวุฒิ สุวรรณคาม นางสาวดาราวรรณ กล่ันเขตร์การณ์ ส ^ ป .^ค เฐ เร ัร เแ ^ช ี!เแ \
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ท่ี ส ถ าน ส กิ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ส กื ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั

๔๖ โรงเรียนบ้านวังน้ําขาว นางวรรณพร ไสยาวัน นางกัลบ้สุภัค ถาวรหม่ืน สพป.นครสวรรค์ เขต ๒
๔๗ โรงเรียนบ้านปากดง นางสุดารัตน์ อันซฤทธ้ื นางหน่ึงสุข มาตุรงค์พิทักษ์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นายอรรนพ วัดแย้ม นางสาวณิซารีย์ ฤทธ้ิมาก สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
๔๙ โรงเรียนบ้านตะคร้อ นายสิทธิพงศ์ ส่ังศร นายศตวรรษ ยาวิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
๔๐ โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา สิบโท วันชัย ทัดซวด นายณรงค์กร ซ่ืนกล่ิน สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
๔๑ โรงเรียนบ้านด่าน นายวีระพันธ์ พรมมี นายสุธีระ นาคหงส์ สพป.สุโขทัย เขต ๑
๔๒ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง นายซชาติ ขาวป้อม นาย'นันท'วุฒิ เหลียมอุไร สพป.สุโขทัย เขต ๑.
๔๓ โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) นายณรงค์ ภาคภูมิ นางวาสนา แสงเงิน สพป.สุโขทัย เขต ๑
๔๔ โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ นายเกียรติคักด๋ึ วจีสิริ นายพิพัฒน์ ปานทุ่ง สพป.สุโขทัย เขต ๑
๔๔ โรงเรียนบ้านวังพิกุล นายณฐวรรษ ยอดแก้ว นาย'จณะสิ'กด คำแสน สพป.สุโขทัย เขต ๒
๔๖ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม นางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงสุข นายซาตรี สุขกันต์ สพป.สุโขทัย เขต ๒
๔๗ โรงเรียนบ้านพระปรางค์ นางมาลี การะเกษ นางจินตนา เลือกหา สพป.สุโขทัย เขต ๒
๔๘ โรงเรียนบ้านสะท้อ นายสมยศ ทองรัตน์ นางสุภา,นัน ทิศอุดร สพป.สุโขทัย เขต ๒

๔๙ โรงเรียนบ้านวังตามน 
(น้อยประซาสรรค์) นายอัครวีร์ กระแสร์ นางสาวทัณฑิกา วีระสิริ'วัฒน์ สพป.สุโขทัย เขต ๒

๖๐ โรงเรียนบ้านโซกม่วง นายณรงค์ วันทา นายอดิศักด้ิ แก้วหายเคราะห์ สพป.สุโขทัย เขต ๒
๖๑ โรงเรียนบ้านสุเม่น นางฒตตา แสวงลาภ นางสาวนิศารัตน์ กำมะหย่ี สพป.สุโขทัย เขต ๒

๖๒ โรงเรียนมิตรภาพท่ี ๓๘ 
(บ้านหนองเรียง) นายประวิทย์ เรืองเดซ นางสาวจินตนา ซูไว สพป.สุโขทัย เขต ๒

๖๓ โรงเรียนบ้านใหม่โพธ้ิงาม นางทองเพียร อ่องบางน้อย นายสุรชัย ประยูร สพป.สุโขทัย เขต ๒
๖๔ โรงเรียนวัดตล่ิงซ้น นายวสันต์ ไซยกุล นางกาญจนา สุขธรรม สพป.สุโขทัย เขต ๒
๖๔ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา นายนิรุจน์ อรุณวิง นางสาวกนกวรรณ มาโหมด สพป.สุโขทัย เขต ๒
๖๖ โรงเรียนวัดภูนก นายปียวุฒิ ล่องซผล นายพัฒนา บรรดาจันทร์ สพป.สุโขทัย เขต ๒

๖๗ โรงเรียนวัดยางเอน 
(ประซานุเคราะห์) นายวงศกร บุญคง นายพิสุทธ้ิสวัสด้ี คงกรุด สพป.พิษณุโลก เขต ๑

๖๘ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ นางซฎารัตน์ โมสกุล นางจริยา หอมสะอาด สพป.พิษณุโลก เขต ๑
๖๙ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก นางไพทิพย์ โกทัน นางอนงค์เยาว์ ภาษิต สพป.พิษณุโลก เขต ๑
๗๐ โรงเรียนบ้านหนองกรับ นาง'วัชริ'นฑร์ สิงหะ นางสาวกขกร ลาวัลย์ สพป.พิษณุโลก เขต ๑
๗๑ โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม นายวินิจ สมาธิมงคล นายวัซระ อินวิเชียร สพป.พิษณุโลก เขต ๑
๗๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ําเย็น นางบุปผา ทองน้อย นางพิณฑิญา ขำอ่อน สัพ'ป.'พิษณุโลก เขต ๑

๗๓ โรงเรียนองค์การ 
อุตสาหกรรมปาไม้ ๒ - นายสัญชัย แสงสุข นายเชิดซู แก้วอบ สพป.พิ^*ธุ!ส์ก์โเข ต ^ * . 
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๗๕
โรงเรียนบ้านชำตะเคียน 
(ลูกเสือซาวบ้าน 
สมุทรปราการอุปถัมภ์)

นายธำรงค์ จ่ันฤทธ๋ิ นายสิวพงศ์ โพ,ธศรี'ทอง สพป.พิษณุโลก เขต ๒

๗๖ โรงเรียนห้วยพลู นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ นางประไพ พงษ์พานิซ สพป.พิษณุโลก เขต ๒
๗๗ โรงเรียนวัดพันซาลี นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ นางวราพร จงนุซ สพป.พิษณุโลก เขต ๒
๗๘ โรงเรียนบ้านหนองขม้ิน นายกฤษณะ ศุภซญานันท์ นางสาวฐิตินันท์ ผิวขรา สพป.พิษณุโลก เขต ๒
๗๙ โรงเรียนบ้านลำลาศ นางสาวซนางรักษ์ ม่ันนุซ นายพุฒิเมธ ศรีสุข สพป.พิษณุโลก เขต ๒
๘๐ โรงเรียนบ้านห้วยเจียง นางสาวสุกัญญา คอนสาร นางสาวรติรัตน์ สุขแจ่ม สพป.พิษณุโลก เขต ๓
3̂©) โรงเรียนบ้านน้ําภาคน้อย นายจตุพงศ์ สายอรุณ นางสาววรรัตน์ ฎสิตตา สพป.พิษณุโลก เขต ๓

๘๒ โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง นางนงลักษณ์ จีนภักดี นายรุ่งโรจน์ จันทร์บรรจง สพป.พิษณุโลก เขต ๓
๘๓ โรงเรียนศึกษากุลบุตร นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์ นายธานี ทองดี สพป.พิษณุโลก เขต ๓
๘๔ โรงเรียนบ้านห้วยซ้างแทง นายสุริยัน ซัยพันธ์ นายวีระ เหล่าหอม สพป.พิษณุโลก เขต ๓

๘๕ โรงเรียนชุมซน ๘ 
ราษฏร์อุทิศพิทยา นางสาวนัยน์ปพร ป่นทอง นางจริญญา ปิยะมิตร สพป.พิษณุโลก เขต ๓

๘๖ โรงเรียนบ้านเซ็กใหญ่ นายบรรยา ม่ิงแก้ว นายนรากร อ้นสอน สพป.พิษณุโลก เขต ๓
๘๗ โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ นางสาวพซรกมล คำไวย์ นายเอกลักษณ์ น้อยน่ึง สพป.พิษณุโลก เขต ๓

โรงเรียนบ้านถ้ําพริก นางพิมพ์นารา บุปิง นายสันติภาพ ลุ้ยอุไร สพป.พิษณุโลก เขต ๓
๘๙ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม นายศราวุฒิ สุพัฒน์ นายรังสรรค์ สุขกล่ิน สพป.พิษณุโลก เขต ๓
๙๐ โรงเรียนวัดหินลาด นายกิจ พานทอง นางแสงทิพย์ ยอยโพธ้ิสัย สพป.พิษณุโลก เขต ๓
๙๑ โรงเรียนบ้านนาเปอะ นายนิกร ซุนพุ่ม นางบุษรินทร์ เมฆแสงสี สพป.พิษณุโลก เขต ๓
๙๒ โรงเรียนบ้านกกม่วง นางสาวกานต์รวี ศรีทอง นางสาวกรรณิการ์ ชำคง สพป.พิษณุโลก เขต ๓
๙๓ โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ นายสำเนา ยาสุด นายปณชัย อุ่นจัน สพป.พิษณุโลก เขต ๓
๙๔ โรงเรียนสิริราษฎร์พัฒนา นายกรีฑา วิชัยดิษฐ์ นางสาววัซรี จับทะคีรี สพป.พิษณุโลก เขต ๓
๙๕ โรงเรียนบ้านนาไก่เข่ีย นางธีรนุซ สุเทียนทอง นายจารึก อุ่นไพร สพป.พิษณุโลก เขต ๓
๙๖ โรงเรียนประซาสงเคราะห์พิทยา นายศุภกร สุทธิ นายยุทธ'ชัย ทองคำพงษ์ สพป.พิษณุโลก เขต ๓
๙๗ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ นายเอกศักด้ิ ทองรัตน์ นายกิตติชัย คล้ายพร้อม สพป.พิษณุโลก เขต ๓
๙๘ โรงเรียนบ้านขวดน้ํามัน ว่าที่ร้อยตรี สมโภซน์ ภ่ทับทิม สิบเอก พงศ์เกียรติ ฉิมแย้ม สพป.พิษณุโลก เขต ๓
๙๙ โรงเรียนบ้านหนองลาน นางสาวอภิซญา ยอดทองดี นางเจนฤดี จันดาหาร สพป.พิษณุโลก เขต ๓

๑๐๐ โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ นายสุวัฒน์ สัตย์ซ่ือ นางสาววนารัฐ พาคำ สพป.พิษณุโลก เขต ๓
6)06) โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ นายภลิขิต ประทีปคีรี นายวิชัย ทิมวงษ์ สพป.พิษณุโลก เขต ๓
๑๐๒ โรงเรียนบ้านแยง นางปราณีต สิริเดซ นางหฤทัย นวลศรี สพป.พิษณุโลก เขต ๓

๑๐๓ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน 
(ธนาคารกรุงเทพ) นายวิทยา เอ้ียงหมี นางสาววราภรณ์ นาคี สพป.พ ิ^

6)0(5? โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ นายประกอบ บรรณาธรรม นางพูนสุข วงศ์ศรีรักษา สพุ่มิ้.พิเ̂ รไฃต ๒ '^
6)0(1? โรงเรียนบ้านหนองตาด นางศสิธร ดาทอง นางกาญจนา สิงห์เวียง ^พบุ่1(ใ/เแบ ุร^แ'พ ฺเแ,\  1
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๑๐๖ โรงเรียนบ้านคุ่มกะทาด นายวีระศักด๋ึ ริเดชพันธ์ นางภัทราพร บุญเกิด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
๑๐๗ โรงเรียนบ้านปากดุก นายนิรศักด้ิ นารี นางพรนภา ภูสงค์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
๑00ง่ึ โรงเรียนบ้านซับน้อย นางสาวณฐมน คุณเท่ียง นางสาวนุชรัตน์ กองมล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๐๙ โรงเรียนบ้านพรหมประซาสรรค์ นางอนงค์ เอ้ือถาวรพิพัฒน์ นายสุรซัย ทองสถิตย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๑0 โรงเรียนบ้านหนองคล้า นางสาวกัญญาภัค ลายหืด นางพรวิมล บุญหล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๑๑ โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ นายกรเอก ม่ิงศรี นางสาว'ปิทมา เนตรทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๑๖ โรงเรียนบ้านวังลึก นายสงัด จันทร์เพชร นางสาวบุษกรโฉมอุดม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๑ดา โรงเรียนบ้านสระประด่ นางประภัสสร มีชาญเช่ียว นายดำรงค์ พรพิศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๑๕ โรงเรียนบ้านซัมอีลุม นายณรงศักด้ิ ยอดแสง นางสาวบุษกรโฉมอุดม สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๑๕ โรงเรียนบ้านฟุบสะแก นายก่อเกียรติ นาลา นายรอด ภักดี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๑๖ โรงเรียนบ้านวังน้อย นายประวิทย์ ติดประมาณ นางสาวปีนแก้ว ยังคำม่ัน สพป.เพชรบูรณ์ เฃต ๓
๑๑๗ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม นางสมหมาย แพงวาปี นางจำเริญ สินถ่าน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๑^ โรงเรียนชุมชนบ้านพุ เตย นายพีระพงษ์ พลอยเปล่ียนแสง นางสาวภุมรี ดวงบัณฑิต สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๑๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแกส่ี นายศักด้ิชัย เพ็ญธิสาร นายเอกธณัฏ'ชัย บุตธณัฏ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๒๐ โรงเรียนบ้านพระท่ีน่ัง นายมนุญ สิงห์คำ นางสาวซนิดา นวลเกตุ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑เอ๑ โรงเรียนบ้านศรีมงคล นายผจญ ขันธะสุโซ นายวัฒนา ไพรอด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๒๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก นางสาววิภาพร ซาทอง นายอำนาจ กล่ินเทศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๒๓ โรงเรียนบ้านท่าโรง นางสาวฃนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม นางทัศนึยา เป้าใจสุข สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๒๕ โรงเรียนบ้านสันติธรรม นางสาวธนวรรณ จิรวัฒน์ นางพิณเพชร กล่ินพ่วง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๒๕ โรงเรียนบ้านซับตะแบก นายซาคริต โพธป่น นางสาว'นุชจ'ริน'ทร์ เทพจันทร์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๒๖ โรงเรียนบ้านน้ําอ้อม นางวิลาวัลย์ พันโสดา นางวารุณี จันทร์สูง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๒๗ โรงเรียนบ้านซับซมภ นางอรซา เซียวมณี นายสุนทร คุณดี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๒๘ โรงเรียนบ้านเข็มทอง นายวัฒนกร บัวทอง นายธนากร น่วมมี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๒๙ โรงเรียนบ้านนาน้ําโครม นางสาววิไล หลงใจคอย นางสาวธัญลักษณ์ แถวสุวรรณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

๑๓๐ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 
ประซาสรรค์ นายพนม ใบภักดี นายพนมใบภักดี สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

๑๓๑ โรงเรียนบ้านไทรทอง นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล นางสาวสุภางค์ ภูสิดิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๓๒ โรงเรียนบ้านจัดสรร นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกร นางวิไลพร จงใจม่ัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๓๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ว่าที่ร้อยตรี ภาคภูมิ บัวทอง นางฉวีวรรณ ยงบุตร สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๓๔ โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ นายธวัซ ศรีบรรเทา นางสาววริษฐา ใจแสน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๓๔ โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา นางบุษรา เรืองซ้อน นางดาวเรือง พัฒนานุพงษ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๓๖ โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา นายคำสิงห์ ภเย่ียมจิต นางวลีพร ช้างทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๓๗ โรงเรียนบ้านสระหม่ืนเชียง นางศุจิกา จักคาม นางสาวปาลิดา กระฐินทอง สพป.เใริบรณ"เขตไก,1,̂ V
๑๓&ง่ึ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี นายนันทิวัฒน์ กรพัฒน์ถิรรุจ สพ ุน ์แพ^รณ ,^ต ,๓ ^  \
๑๓๙ โรงเรียนชุมซนบ้านท่าเสา นางสมนึก นิพนธ์ นายชาตรี พิมพาพันธ์ สุเพิป./'ใแ ฒ\ เฝ ็®  \  \
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ท่ี ส ถ าน ส กี ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ส กี ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งัก ดั

@)(ริม่ื0 โรงเรียนบ้านถ่ิน (ถ่ินวิทยาคาร) นางสาวพัชรินทร์ สามารถ นายสมคิด ฝาเรืองดี สพป.แพร่ เขต ๑
(9)(ธี1(9) โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย นายไพรัช ทีฆาวงค์ นายภาบุพงศ์ ดวงจิตต์ สพป.แพร่ เขต ๑

๑๔๒ โรงเรียนโรงเรียนวัดเมธัง 
กราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกล) นายศกด้ิคิลป ตาขันทะ นายอรรถพงศ์ ใจดื สพป.แพร่ เขต ๑

๑๔๓ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 
(รัฐราษฎร์อนุกล) นายพิทักษ์ กาวีวน นางดวงกมล สมสมัย สพป.แพร่ เขต ๒

๑(5^ โรงเรียนนาอินวิทยคม นายชุมพร แก้วเปีย นายขัยวุฒิ นาคะพงษ์ สพ'ป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
๑(3^ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ นายสง่า มีอินถา นางนิตยา แฟงสวัสด้ื สพ'ป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
๑๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งปากระถิน นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวก นางสาวคิริรัตน์โอ่งวัน สพ'ป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
๑๔๗ โรงเรียนน้ํารินราษฎร์บำรุง นายวิษณุ แสรัศมี นางสิริกัญญา สถาปนคิริ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
๑(5̂ 9 โรงเรียนบ้านวังดิน นายณิรันต์ ผ่องใส นางสาววิชุรีย์ วิริยา'นุกุล สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
๑๔๙ โรงเรียนบ้านขอม นางระเบียบ บุญมา นายสวงษ์ บุญมา สพ'ป.อุตรดิตถ์ เขต ๑

(5)(1̂ 0 โรงเรียนบ้านพึงพาด 
(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) นายนิติรัฐ สุขวัฒน์ นางพัชรีย์ ทานะขันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑

๑(̂ (9) โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายกิตติกุล แย้งจันทร์ นายสมปอง มาศรี สพป.อ ตุรดิตถ์ เขต ๑
๑๕๒ โรงเรียนบ้านผักฃวง นางสาวรุ่งฤทัย ทองเณร นางอัจฉราพรรณ รัตนสากล สพ'ป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
๑๕๓ โรงเรียนบ้านแพะ นางสุภารัตน์ เติมกันทา นายวิชัย ถ่ินอ่อน สพ'ป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
®)(1̂ โรงเรียนบ้านชำหน่ึง นางนาตยา เกตุวงศ์ นางสร้อยทอง เอ่ีอม'บุญฤทธ๋ึ สพ'ป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
๑๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านดง นายวิโรจน์ ปสิกแสง นางสาวอมรรัตน์ จงอยู่สุข สพ'ป.อุตรดิตถ์ เขต ๑

๑๕๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ 
(วัดตล่ิงต่ํา) นายขัขวาลย์ เพ็ซร์แบน นายธีรวัฒน์ แก้วทองมา สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑

๑๕๗ โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง นางภุมรินทร์ จันทะคุณ นางสุลสิตา แก้วสะอาด สพป.อุตรติตถ์ เขต ๑
๑๕๘ โรงเรียนวัดโรงม้า นางงสาวดุษฎี ทอง'ปาก'นก นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโส สพป.อุตรติตถ์ เขต ๑
๑๕๙ โรงเรียนบ้านหัวค่าย นางสาวพัท่ธินันห์ณ์ขซา พุฒทม่ืน นางฃนิษฐา อยู่เจริญกิจ สพป.อุตรติตถ์ เขต ๑
๑๖๐ โรงเรียนบ้านกะพ้ี นายสมพงษ์ ธรรมขัย นายสมพร สุวรรณประภา สพป.อุตรติตถ์ เขต ๑
๑๖๑ โรงเรียนห้วยต้าวิทยา นายเอกขัย แต้มใจ นายกิตติขัย บีอกหลง สพป.อุตรติตถ์ เขต ๒
๑๖๒ โรงเรียนราชประซานุเคราะห์ ๑๓ นายลังวาร เอ็บมล นางทัศนีย์ บุญประกอบ สพป.อุตรติตถ์ เขต ๒
๑๖๓ โรงเรียนบ้านน้ําหมัน นายสันติภาพ ภสมศรี นายคมลัน หัสดินทร ณ อยุธยา สพป.อุตรติตถ์ เขต ๒
๑๖๔ โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา นายอุดมวิทย์ ยะจร นายวซิรวิทย์ เตซะสืบ สพป.อุตรติตถ์ เขต ๒

๑๖๕ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา 
(ชุมชนร่วมจิต) นายวันขัย คำเทพ นายมนตรี อินมา สพป.อุตรติตถ์ เขต ๒

๑๖๖ โรงเรียนบ้านวังหัวดอย นายปรีดา เพ็งพา นางชุติมณฑน์ เขียนราม สพป.อุตรติตถ์ เขต ๒

๑๖๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
ลำน้ําน่านสงเคราะห์ ๑ นายบุญมา เรือนอินทร์ นายวราวุฒิ เรียงสา สพน่■ สัตรดตุณ์-เชุ

๑๖๘ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ ๑ นางสาวแสงเดือน มีศรี นางกรวรรณ รนวลมะ ^พ' น่ ^เฐแติ ^!1'ข \  \
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๑๖๙ โรงเรียนบ้านหนองห้า 
มิตรภาพท่ี ๑๒๔ นายวสันต์ สอนแก้ว นางสาวสุพรรณี ติใหม่ สพป.น่าน เขต ๑

๑๗๐ โรงเรียนบ้านฮากฮาน นางสาวปรียานุช วงษ์แก้ว นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิ สพป.น่าน เขต ๑
๑๗๑ โรงเรียนบ้านนาก้า นางอัจฉรา สีโสภา นางจงรักษ์ อริยะกอง สพป.น่าน เขต ๑
๑๗๒ โรงเรียนบ้านป่าสัก นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพ'รมมา นายประเสริฐใจน่าน สพป.น่าน เขต ๑

๑๗๓ โรงเรียนราชปิโยธสา 
ยุพราชานุสรณ์ นายสมชาย นันทะเสน นายประทิน วงศ์ไชย สพป.น่าน เขต ๒

๑๗๔ โรงเรียนบ้านพร้าว นายซยพล คำยะอุ่น นางจีรันดา ยากับ สพป.น่าน เขต ๒
๑๗๔ โรงเรียนบ้านน้ําคา นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล นางสรินยา ป้นแปง สพป.น่าน เขต ๒
๑๗๖ โรงเรียนสกาดพัฒนา นายจรูญ จันต๊ะวงศ์ นางสาว'ระวิวร'รณ แสนแสน สพป.น่าน เขต ๒
๑๗๗ โรงเรียนบ้านกอกจูน นายวิชาญใบยา นางสาวศรัญญา โลราช สพป.น่าน เขต ๒

๑๗๘ โรงเรียนบ้านดอนมูล 
(ศิลาเพชร) นายสมควร เช้ือเมืองพาน นางบุษบา พรหมรักษ์ สพป.น่าน เขต ๒

๑๗๙ โรงเรียนบ้านเส้ียว นายเอกสิทธ๋ึ กาญจนจันทร์ นางปริญญา ใบยส สพป.น่าน เขต ๒
๑๘ 0 โรงเรียนบ้านชุนน้ําน่าน นางสาว'วซิ'ราภรณ์ จะเซิง นายวิวัฒน์ เต็งวิสัย สพป.น่าน เขต ๒
๑๘๑ โรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย นางณ์ฎฐณิซา คำยะอุ่น นายอดุลย์ ประทุม สพป.น่าน เขต ๒
๑๘๒ โรงเรียนไตรประซาวิทยา นายวรภัทร ธนะวัง นางเข็มทอง คดง้วน สพป.น่าน เขต ๒

๑๘ สา โรงเรียนบ้านท่าวังผา 
''ประซารัฐวิทยาคาร'' นางวิไลวรรณ นันต๊ะ นางสาวเนตรนภา จิณะไชย สพป.น่าน เขต ๒

๑๘(̂ โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา นายอดุลย์เดข กรงทอง นางอรพิน เสมอใจ สพป.น่าน เขต ๒
๑๘๔ โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ นางสาว'นันท'รัตน์ สมมุติ นาย'ชุติ'วัติ ท้าวสุสรรณกุล สพป.น่าน เขต ๒

๑๘๖ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ 
จิตรพงศ์ นายปุถุชน บุดดาหวัง นายจำรูญ ชัยสาร สพป.น่าน เขต ๒

๑๘๗ โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา นายพรชัย บุญญา นางสาวรัตดาวรร คณิตซญานันท้ สพป.น่าน เขต ๒
๑๘๘ โรงเรียนบ้านปางปุก นายวิชากร ดวงแก้ว นายวัชพล ก้อนใหม่ สพป.น่าน เขต ๒
๑๘๙ โรงเรียนบ้านเกวต ว่าท่ีร้อยโท สำอาง ใจการณ์ นายยงยุทร จิตอารี สพป.น่าน เขต ๒
๑๙๐ โรงเรียนบ้านผาหลัก นายสถิต อุทุมพร นายสุทัศน์ ศรีละครเลิศ สุพป.น่าน เขต ๒
๑๙๑ โรงเรียนบ้านสบขุ่น นางมนัส'นันท์ ทายา นางสาวกานต์พิซ'ซา ใหม่กุละ สพป.น่าน เขต ๒
๑๙๒ โรงเรียน'บ้าน'น้ําสอด นายวุฒิไกร กาบปินา นายอุทัย รัตนกันทา สพป.น่าน เขต ๒
๑๙๓ โรงเรียนบ้านปอหลวง นางสุจิตรา ยาวิไชย นายสมฤทธ๋ึ ป้ญญๆภู สพป.น่าน เขต ๒
๑๙๔ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง นายวิทยา ธุระอบ นายชำนาญ ซาวแหลง สพป.น่าน เขต ๒
๑๙๔ โรงเรียนบ้านสกาดใต้ ว่าท่ีร้อยโท ฤทธิกร พิเคราะห์ นางสาวณหทัย ไชยวุฒิ สพป.น่าน เขต ๒
๑๙๖ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง นายอเนก กองคำ บายชนะชัย จิณะเสน สพป.บ่า1 สๆอ"''6*V,.
๑๙๗ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒ นายสมพงษ์ แสนสำโรง นางพิสมัย บุญตัน สพท่!เซยู(&สุถ',เข ต ^ ^
๑๙๘ โรงเรียนวัดชะจาว นายอภิชาต วงศ์คีรี นางรุ่งกานต์ เสาวภาคย์สมบุรณ์
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ท่ี ส ถ าน ศ กึ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั
๑๙๙ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง นายซศักด้ิ ทองนาค นางสาวมัญชุสา มณีวรรณ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
๒๐๐ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย นายศักดา ศักด๋ึใหญ่ นางสาวกนกพัชรัสม์ กิติยะ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
๒๐๑ โรงเรียนบ้านปางแดง นายทรงวุฒิ สืบไชย นางสาวประภากร หลู่จิง สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ '
๒๐๒ โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม นางวนิดา พันธุราษฎร์ นายวุฒิชัย ใยบัว สพป.เชียงใหม่ เขต ๒
๒๐๓ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา นายสมนึก ริยะกาศ นายภคกุล เตซะวังศา สพป.เชียงใหม่ เขต ๒
๒๐๔ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า นางพรพิมล กลนาวา นายเสกสรร ต๊ะสิทธ้ี สพป.เชียงใหม่ เขต ๒
๒๐๔ โรงเรียนวัดย้ังเมิน นายเจษฏา ธัญหมอ นายวีรชัย อายุวรรณา สพป.เชียงใหม่ เขต ๒
๒๐๖ โรงเรียนบ้านก่ิวเสือ นางทัศนึย์ ธัญหมอ นายจาตุรงค์ ยืนยงคีรีมาศ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒
๒๐๗ โรงเรียนประด่วิทยา นางนาถอนงค์ วิริยา นางสาวอสิษา ฎครองหิน สพป.เชียงใหม่ เขต ๒
๒๐๘ โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ นางอัญจิดา ชัยซะนะ นางสาวดวงฤทัย โพธิกุล สพป.เชียงใหม่ เขต ๒
๒๐๙ โรงเรียน'บ้านอรุโณทัย นายจรัส ถาวร นายปกรณ์ สุวรรณาเปีง สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๑๐ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว นายวรรษะ วงศ์ศักด้ิ นายมานพ ศรีชัติย์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๑๑ โรงเรียนบ้านเมืองนะ นางณัฐธิดา จันทป้ญญา นางสาวพิมพิมล ศรีโชค สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๑๒ โรงเรียนบ้านสันชัย นายธีรวิทย์ สุวรรณา นายบริวัตร ฒธาวิตากุล สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๑๓ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย นางสาวบุณฑริก สุรินทร์ นางตรียุคล ผัดมอย สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๑๔ โรงเรียนบ้านปางปอย ว่าที่ร้อยตรี จงรักษ์ กันทา นายเซาวสิต หล่อเถิน สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
เอ®)(เ̂ โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง นายดุสิต กันทะศักด้ี นายเอกวัซร์ วัชรพันธุ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๑๖ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง นายโสภณ ห้าวแก้ว นายศิริศักด ทาระ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๑๗ โรงเรียนบ้านแม่สาว นายนเรศ สมจันทร์ นางสาวศรีสตมาส เตซะ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
เอ®)̂ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น นางสมัย ศัจฉะภา นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงศ์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๑๙ โรงเรียนบ้านดง นายวัศกร ณ เชียงใหม่ นางสาวอาภาภรณ์ แก่นการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๒๐ โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ ๒ นายอนุชา นพรัมภา นายสมบุรณ์ นายหงษ์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๒๑ โรงเรียนบ้านโป่งลืบ นายอนนท์ ปีญญาดา นายโสพิศ น้ําคำ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๒๒ โรงเรียนสันติวนา นายฐนิศร์ พินอินต๊ะศรี นางสาวเบญจ'ว'รรณ์ ขาวสัก สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๒๓ โรงเรียนบ้านอ่างต่ํา นายยุทธ'นา วงศ์ใหญ่ นางเพชรดารินทร์ พรธนศึษฐ์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๒๔ โรงเรียนบ้านหนองขวาง นายกฤษณพงว์ อุดมมิตร นางสาวพรพิมล ธรรมลังกา สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๒๔ โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง นางรัตนาภรณ์ วงศ์พิพัฒนธาดา นางสาวเมตตา พะแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๒๖ โรงเรียนบ้านห้วยป นางสาวทิพวรรณ ปีนตา นาง'นิศา'นาถ เท่ียงออน สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๒๗ โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) นาย'วุฒิ'พงษ์ อุ่นอินต๊ะ นางอภิญญา วงศ์ใหญ่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๒๘ โรงเรียนบ้านม่วงป็อก นายมานพ บุญมา นายอัฐกานต์ เต๊ิกทอน สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๒๙ โรงเรียนบ้านนาหวาย ว่าท่ีร้อยตรีนพดล ใจแช่ม นายวุฒิชัย แก้วใจ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
๒๓๐ โรงเรียนบ้านเวียงแหง ว่าท่ีร้อยเอก เสกสันต์ ครองสมบัติ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง หงษ์หยก ยอดแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต ๓

๒๓๑
โรงเรียน'ชุมชน'บ้านแม่สูน 
หลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย 
(ไร่ส้ม)

นางสาวสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล นางสาวฤทัยรัตน์ ตานัน สพป® ฟ ้ห ้!โ เฃต่ ถ า''V  ^
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ท่ี สถานสืกษา ซ่ือผู้บริหารสถานคีกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด

๒๓๒
โรงเรียนเทพคิริน'ทร์ ๙ 
โครงการหลวงในพระบรม 
ราชถัมภ์

นายสวัสด้ิ ป้นผสม นายประกฤต วังพฤกษ์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓

๒๓๓ โรงเรียนบ้านเตียนอาง นางสาววาสนา สายพิน นายสุวิทย์ แซ่หว้า สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
๒๓๔ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด นายสุรพงษ์ อินทจักร นายฤทธี สรรพเนตร สพป.เชียงราย เขต ๑

๒๓๔ โรงเรียนชุมชนบ้านคู่ 
(ปาเป้าประซานุเคราะห์) นายสุมน ถาเตรียม นางสาวกฤติกา คงซม , สพป.เชียงราย เขต ๒

๒๓๖ โรงเรียนบ้านเหมืองง่า นายธาดา ยาวังเสน นางฟองจันทร์ เยายานัง สพป.เชียงราย เขต ๒
๒๓๗ โรงเรียนบ้านโปงนก นายสนิท สายจนตา นายจักรพงศ์ สุนันต๊ะ สพป.เชียงราย เขต ๒
๒๓๘ โรงเรียนบ้านสัน นายมงคล กันต๊ึบ นางจารุวรรณ งามดี สพป.เชียงราย เขต ๒
๒๓๙ โรงเรียนบ้านห้วยเฮ้ีย นายอุดม บุญทา นายทิวัตถ์ วงศ์ฟุ สพป.เชียงราย เขต ๒
๒๔๐ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง นายมนัสพงษ์ เต็มอุดมทรัพย์ นายขวัญชัย ปุณยะสาร สพป.เชียงราย เขต ๓

๒๔๑ โรงเรียนชุมซนคีกษา 
(บ้านแม่สะแลป) นายวันชัย ช่ืนตา นายนิธิภัทร พรมมา สพป.เชียงราย เขต ๓

๒๔๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นายไชยรัตน์ จินะราช นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้า สพป.เชียงราย เขต ๓

๒๔๓ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ 
ไทยคีรี นางสาววพรนภา ประยศ นายวรสิทธ๋ึ ภูถาวสร สพป.เชียงราย เขต ๔

1อ(5̂ โรงเรียนริมโขงวิทยา นายพุฒ พรมมินทร์ นายเทวฤทธ้ี อินทรสิทธ๋ิ สพป.เชียงราย เขต ๔

๒๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง 
(ประสาทวิทย์) นายกฤษฎา บุญเกตุ นางมัญซรี วรรณธรรม สพป.เชียงราย เขต ๔

๒๔๖ โรงเรียนบ้านหลวง นางพงพุธ หมุดจด นางจันทรา ป้ญญาธิวุฒิ สพป.เชียงราย เขต ๔

๒๔๗ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่ 
วิทยาคม นายยุทธ'จักร เชียวอ้าย นายดิเรกฤทธ้ิ รักษาคีลป๋ สพป.เชียงราย เขต ๔

๒๔๘ โรงเรียนบ้านผาแล นายจิราวุฒิ เกตน่ิม นายสุรพงศ์ ตันต้าว สพป.เชียงราย เขต ๔
๒๔๙ โรงเรียนชุนขวากพิทยา นายเจษฎา รูปศรี นายจุฑาวัฒน์ กิลัย สพป.เชียงราย เขต ๔
๒๔๐ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ นายนิวาท เหลียมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต ๔

๒๔๑ โรงเรียนบ้านสันชุม 
(สหราษฏร์บำรุง) นายสมสด ฉายา นางประภารัตนน์ วัฒนา สพป.เชียงราย เขต ๔

๒๔๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงชอง นายอัครเดช ยมภักดี นางอโนพร สาระคนธ์ สพป.เชียงราย เขต ๔
๒๔๓ โรงเรียนบ้านดอนแยง นายทะนงคักด้ี โพธ้ิเกตุ นายเฉลิมเกียรติ ธุระกิจ สพป.เชียงราย เขต ๔
๒๔๔ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด นายพล ฐานะกอง นายนิตย์ อินต๊ะวิยะ สพป.เชียงราย เขต ๔
๒๔๔ โรงเรียนบ้านหล นายมานิตย์ ถูนาแก้ว นายมนตรี ชินชัย สพป.เชียงราย เขต ๔
๒๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง นายประถม อินวงศ์วาร นางนิภา แปลงล้วน สพป■ เชียงร'̂ .แขตุ๔
๒๔๗ โรงเรียน'บ้านแม่ต๋ํ'ากลาง นายมรกต อนุเคราะห์ นายกรุง ทาโน สพุ^ซื่ยงรู2
๒๔๘ โรงเรียนบ้านชอนซุง นางขวัญจิรา รุ่งทิพย์ธนกิจ นางสาวณัฐธิกา ล้ิมพรเสมานนท์ ส ู เ พ ป . / เ ย # ฃ & * \
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๒๕๙ โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพ 
ที ๑๖๘ นายสายัณห์ จันทร์ธิบุญ นายวิชา เก้ิงบุรี สพป่.เชียงราย เขต ๔

๒๖๐ โรงเรียนบ้านเชียงเค่ียน 
(คณาราษฎร์บำรุง) นายวินัย สายสักด นายหิรัญคุป่ต์ บุญเทพ สพป.เชียงราย เขต ๔

๒๖๑ โรงเรียนบ้านห้วยหาน นายปริญญา สาระคนธ์ นายชัยพร กันศรีเมือง สพป.เชียงราย เขต ๔
๒๖๒ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น นายกมลศักด้ี ภซมศรี นางสาวยุรี ชันธะ สพป.เชียงราย เขต ๔
๒๖๓ โรงเรียนชุมขนบ้านศรีดอนชัย นายสมบ้ติ วรพัฒน์ นายศรัณย์ สมณา สพป.เชียงราย เขต ๔
๒๖๔ โรงเรียนบ้านปาสักสามัคคี นางสาวศิตา ศรีบุญซ ว่าท่ีร้อยตรี หญิงศรัณรัขต์ สกุลนา สพป.พะเยา เขต ๑
๒๖๔ โรงเรียน'บ้านแม่อคอ นายเชิด'ชัย สนธิกุล นางอนัญญา แซ่ชง สพป.แม่อ่องสอน เขต ๑
๒๖๖ โรงเรียนบ้านแม่ก๊ี นายเรืองศักด้ิ เยาวโสภา นางสาวพรพรรณ ชุ่มมงคล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๒๖๗ โรงเรียนบ้านพัฒนา นางสาวลักษณ์ วิจิตร นางสาวเพ็ญคีรี นิปุณะ สพป.■ แม่ฮ่องสอน เขต ๑ .
๒๖๘ โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสด้ิ นายประเสริฐตักด้ิ ปีนคำมา นายชันษา คณากุลคีรี สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๒๖๙ โรงเรียนบ้านน้ําปลามุง นายฤทธิ'ชัย ดำรงค์ชีพ นายศุภชัย ถามุล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๒๗๐ โรงเรียนบ้านชุนสาใน นายชัยพร ตันมา ว่าที่ร้อยตรี ภาคีไนย น้ันหม่อง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๒๗๑ โรงเรียนบ้านผาสำราญ นางเพชรลดา วงษ์พันธ์ นางสาว''พัสต'ราภรณ์ หมุคำ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๒๗๒ โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน นายเจษฎา บุญพิทักษ์ นางสาวขวัญฤทัย รักสีขาว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๒๗๓ โรงเรียนบ้านแม่หาด นายสายัณห์ กันธิยะ นายสลายุทธโพกุนนะ สพ'ป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๒๗๔ โรงเรียนบ้านแม่โกปี นายบัญชา ทีพาคำ นางวรสุดา กุศลแป้น สพป.เฌ่ฮ่องสอน เขต ๑
๒๗๔ โรงเรียนบ้านแม่ออ นายมนตรี ผิวผัน นายวิโรจน์ เต็มสุนทรวารี สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๒๗๖ โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง นายปุรเซษฐ์ มธุรส นางสาวสุดา แสงสร'ทวีตักด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๒๗๗ โรงเรียนบ้านเมืองแพม นางรติรัตน์ ภาสุพิพัฒน์กุล นายอภิชัย ป้ญโญใหญ่ สพป.เฒ่ฮ่องสอน เขต ๑
๒๗๘ โรงเรียนบ้านผามอน นางนฤมล คำกลาง นายชัยวัธ คล้ายเก้าแก้ว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๒๗๙ โรงเรียนบ้านจ่าโบํ นายสมนึก ศรีวิไชย นางสาวทิพวัลย์ ชุติภัทร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๒๘๐ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นายโอฬาริก ครองสวัสด๋ึ นายมนตรี นันทามนุญ สพ'ป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๒๘๑ โรงเรียนบ้านน้ัาฮผาเส่ือ นางสาวอุทัยวรรณ วุฒิสาร นางสาวชลดา วนาพาณิชย์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๒๘๒ โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ นายพงษ์ พิทักษ์คีรีภมิ นายธรณัส มณีโชติ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๒๘๓ โรงเรียนบ้านนาปป้อม นายบุญเอ้ือ เพียรสุชุม นายวิชัย เปอเลอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๒๘๔ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง นายพิมุข ชาญธนะวัฒน์ นายศรศรัทธา ธารเสรี สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๒๘๔ โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ นางสาว'ปภาณี ศิริป้ญญา นางสาวทิพวรรณ สุรินทร์แก้ว สพ'ป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๒๘๖ โรงเรียนบ้านห้วยห้อม นายเอกลักษณ์ อ้ายนันท์ นางปภาพรรณ์ นายวัน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๒๘๗ โรงเรียนบ้านแม่อมลาน นางขจีรัตน์ สุวรรณสิงห์ราช นายยุทธการโสภารัตน์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๒๘๘ โรงเรียน'บ้านแม่จ๊'าง นายเมธี พรรณนาทรัพย์ นายชวลิต สิโน สพป.แม่อ่องสอน เขต ๒
๒๘๙ โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว นายมานพ ทาป้ญญา นางเฃมิกา วิริยะ สพป.เ\ 3 ศ ® ฟ * ๒
๒๙๐ โรงเรียน'บ้านแม่สะแมง นางคีริวรรณ งอกงาม นายเจริญ คุ้มครองโชค ส ' แ ม ^ ส๓ '*เ^ แ อ '̂
๒๙๑ โรงเรียนบ้านป่าแก่ นายสิทธิตักด้ื ซสินทรัพย์ นายปีติพงษ์ หม่องเชียว /พ ,ป /(เแ ^ส ุ]เฝ ฺ ช ุ! เ^  \
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๒๙๒ โรงเรียนบ้านคะปวง นายวัฒนา คุณประดิษฐ์ นายภัควัฒน์ สุปินโน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต๒
๒๙๓ โรงเรียนบ้านกะริคี นายธาร'ีนทร์ อินน่ังแท่น นางจันจิรา ตาสา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต๒
๒๙๔ โรงเรียนบ้านเฒ่หลุย นายวริทธ้ิเสรี ศรีบุรีนทร์ นางสาวทองแก้ว น้ําใจธาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต๒
๒๙๔ โรงเรียนบ้านแม่นาจาง นายอดุลย์ เขียวมล นายบรรเจิด ลังกิจ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต๒
๒๙๖ โรงเรียนบ้านห้วยกองเปีาะ นายภควัฒน์ หนุพรหม ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ดวงทิพย์ จิตแจ่ม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต๒
๒๙๗ โรงเรียนบ้านห้วยโพ นายประเสริฐ แปงมล นายพีรยุทธ สุริยะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต๒
๒๙๘ โรงเรียนบ้านคุมพาย นายไกรลาศ รบชนะ นาง เกสร มีกำไร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต๒
๒๙๙ โรงเรียนบ้านหัวลา นายราชันย์ บัวศรี นางดวงรัตน์ สายสวาท สพป.แม่ฮ่องสอน เขต๒
๓๐๐ โรงเรียนบ้านห้วยไม่ซาง นายว ฒุ ชิัย กองแก้ว นางสาวมาลี ป ีญญา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต๒
๓๐๑ โรงเรียนบ้านห้วยก่ปิะ นายบุญเที่ยง แก้วเสมอ นายพนม แสงศรีจันทร์ สพป.แม่อ่องสอน เขต๒
๓๐๒ โรงเรียนบ้านแม่โถ นายถวิล แดงสุกสี นายกัมพล กมลวิสัย สพป.เฒ'ฮ่องสอน เขต๒
๓๐๓ โรงเรียนบ้านแม่ปน นายทัศนะ ม่ันคง นางสาวรัตนา พวรไพรพฤกษ์ สพ'ป.แม่ฮ่องสอน เขต๒
๓๐๔ โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง นายอนันต์ ประวัง นายวรวฒุ  ิ อุดปิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต๒
๓๐๔ โรงเรียนบ้านคุมลอง นายกมล เครือซุย นายภัทรชัย ประสาทเขตกร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต๒
๓๐๖ โรงเรียนบ้านแม่ต๊อบเหนือ นางสาวจรูญศรี งามสมบัติ นายเสรี อัยกร สพป.เฒ'ฮ่องสอน เขต๒
๓๐๗ โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา นายธีวุฒิ บุบผาชาติ ว่าที่ร้อยตรี วัชรพงษ์ หม่ืนจันทร์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต๒
๓๐๘ โรงเรียนบ้านแม่ส ุ นางสาวบุญญาภา คำผาง นายอิศรา บุญสุทธ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต๒
๓๐๙ โรงเรียนบ้านสบหาร นายสง่า สิทธิ นายธีรวฒุ  ิ ปีญญา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต๒
๓๑๐ โรงเรียนบ้านแม่และ นายนภศล สมว ิสัตย์ นางสาวอนัญญา งามละออ สพป.เฒ'ฮ่องสอน เขต๒
๓๑๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วน นายอรรถว ฒุ  ิ คำมาสาร นายปฐมพงศ์ เมืองอินทร์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต๒
๓๑๒ โรงเรียนวัดป่าแดด นางวนิดา สุภาใจ นางสาวประภัสสร สินธุบุญ สพป.ลำพูน เขต ๑
๓๑๓ โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย นางสายส นุ ยื  ์ซวพงศ์ นางวรางรัตน์ สมบัติใหม่ สพป.ลำพูน เขต ๑
๓๑๔ โรงเรียนบ้านแม่เติน นายอดิเรก ลัญญะเข่ือน นางสาวฐานิดา ชัยสาร สพป.ลำปาง เขต๒
๓๑๔ โรงเรียนบ้านสองแคว นายอัครา ทนันไชยขมภ นางสาวซนันท์พัซน์ ไมตรีประสาน สพป.ลำปาง เขต๒
๓๑๖ โรงเรียนวังหินวิทยา นายสวัสดี๙ จันดารักษ์ นายวัลลพ ใจรักษา สพป.ลำปาง เขต๒
๓๑๗ โรงเรียนบ้านน้ําดิบ นายซยุต วิจิตรสุนทร นายวรวุฒิ แก้วฮ้น สพป.ลำปาง เขต๒
๓๑ โรงเรียนบ้านท่าข้าง นายธนัท สายต่างใจ นางรัตนา สายต่างใจ สพป.ลำปาง เขต๒
๓๑๙ โรงเรียนบ้านท่า นางสมจิตร ทองหล่ํา นางบ ษุยา ร จุ ิระปรีชากุล สพป.ลำปาง เขต๒
๓๒๐ โรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน นายปิยะพงศ์ หมุดปีน นางสาวปุณณภา ไพบูลย์ สพป.ลำปาง เขต๒
๓๒๑ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา นายประธาน ยะเปียง นายธวัช'ชัย ปัญญาคำ สพป.ลำปาง เขต ๒
๓๒๒ โรงเรียนวัดลังกัสรัตนคีรี นายณซพล สมะถะธัญกรณ์ นางสาวนิภารัตน์ สิทธิธัญญกิจ สพป.อุทัยธานี เขต ๑
๓๒๓ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ นายสมพงษ์ เกตุกรรม นางสาวกวินทิพย์ ดีทิพย์ สพป.อุทัยธานี เขต ๑
๓๒๔ โรงเรียนบ้านวังเกษตร นายณัฐวัฒน์ สถิตย์ธนโภคิน นายชัยพัทธ้ี จิตต์ตระกุบ ลพบ&ั (ท !ี!ธาน้ํ เข ต ^ ,̂ V
๓๒๔ โรงเรียนวัดท่าโพ นางสาวสุภาพร สถิตพงษ์ นางฑิฆัมพร มรรยาทอ่อน ส^ป. อ ุ̂ ธานเขต !ั๑ ^  \
๓๒๖ โรงเรียนวัดเน้ือร้อน นางสุวานื อย่ยอด นางสุภาพร มาเกิด /  / เ ^ # * .  '
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๓๒๗ โรงเรียนบ้านเขาน้ําโจน นางจินตนา คำสอนจิก นางสุพิณญา พิมพ์ศรี สพป.อุทัยธานิ เขต ๒
๓๒๘ 1 โรงเรียนบ้านพุต่อ นายซกิต สัมมาพิทักษ์ นายเซอวิส ป้อมคำ สพป.อุทัยธานิ เขต ๒
๓๒๙ โรงเรียนบ้านเพชรน้ําผ้ึง นางสาวเสาวรัก อัมภา นายบุญส่ง ซ้นเจริญ สพป.อุทัยธานี เขต ๒
๓๓๐ โรงเรียนบ้านเขาวง นายสมชาย เสมากล นายวรพงษ์ จรตระการ สพป.อุทัยธานี เขต ๒
๓๓๑ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว นางสายหยุด เวรุ นางสมบัติ เกรียง'ไกรเพ็ชร์ สพป.อุทัยธานี เขต ๒

ภ า ค ก ล า ง

๓๓๒ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 
(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) นางคมคาย น้อยสิทธ๋ิ นายสิงขร สังข์ประเสิรฐ สพป.นนทบุรี เขต ๑

๓๓๓ โรงเรียบชุมชนวัดบางไกรใน 
(คีลพิบุลวิทยา) นางสาวเดือนฉาย ชุติดำรง นางสาวอัจฉราพร บุญจันนันท์ สพป.นนทบุรี เขต ๑

๓๓๔ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ นางวงษ์เดือน บ่ายเที่ยง นายนาวี ยืนนาน สพป.นนทบุรี เขต ๑
๓๓๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี นางสาวพรพรรณ อินทรประเสรีฐ นายชัยชนะ มะติยะกักด้ิ สพป.นนทบุรี เขต ๑
๓๓๖ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ นางรุ่งทิพย์ บุตตะจีน นางปทิตตา แหวนหล่อ สพป.นนทบุรี เขต ๒
๓๓๗ โรงเรียนวัดเพรางาย นางปวีณ์รัตน์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นางเนาวรัตน์ จันทร์มาดี สพป.นนทบุรี เขต ๒
๓๓๘ โรงเรียนวัดเปรมประชากร นางยุพิน ประเสริฐกุล นายสุขสันต์ เมียมชุนทด สพป.ปทุมธานี เขต ๑

๓๓๙ โรงเรียนวัดพืชนิมิต 
(คำสวัสด้ิราษฎร์บำรุง) นางบังอร อยู่ยืน นางสาวแพรวรุ่ง ศรีปราภา สพป.ปทุมธานี เขต ๑

๓๔๐ โรงเรียนวัดบางเตยใน นางช่อมาลัย คงคีรี นางสาวอรทัย อาพัดนอก สพป.ปทุมธานี เขต ๑

๓๔๑ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ 
(ประซาราตรีอนุสรณ์) นายไพโรจน์ กันตพงษ์ นางสาวมาริสา ห์วงศรี สพป.ปทุมธานี เขต ๑

๓๔๒ โรงเรียนคลองสอง นางไพผกา ผิวดำ นายสนธยา ช่างเพืซ'รผล สพป.ปทุมธานี เขต ๑
๓๔๓ โรงเรียนบางโพธ้ืเหนือ นางวราพร พงษ์ปลัด นางสาวนารีรัตน์ มะลิทอง สพป.ปทุมธานี เขต ๑
๓๔๔ โรงเรียนจารุศบำรุง นายสมหมาย นัยโมกข์ นางสาวสาริกา ต๊ะเหน่ง สพป.ปทุมธานี เขต ๑
๓๔๔ โรงเรียน'วัดลู่'ข้าว นางณัซซิญา ปิทมหัตตานนท์ นางสาวอัญชุสิ รัตนพร สพป.ปทุมธานี เขต ๑

๓๔๖ โรงเรียนคลองหน่ึง 
(แก้วนิมิตร) นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกุล นางสาวทิพย์วดี เจริญพร สพป.ปทุมธานี เขต ๑

๓๔๗ โรงเรียนคลองบางโพธ้ิ นายไพจิตร ไตรวงศ์ย้อย นางปิยาภรณ์ โยธาประเสริฐ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
๓๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ นายทินกร คุ้มวงษ์ นางสาวภัฅจิรา นรสาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑
๓๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิสิลบํ นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร นายประเสิรฐ อ่อนน้อม สพป.ปทุมธานี เขต ๒
๓๔๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ นายประกอบ ชินานุปกรณ์ นางวันเพ็ญ พรมโครตค้า สพป.ปทุมธานี เขต ๒
๓๔๑ โรงเรียนเจริญดีวิทยา นายเกรียงไกร อาจเวทย์ นายบัสมาน ดาโอะ สพป.ปทุมธานี เขต ๒
๓๕๒ โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี นายสมขาย สังข์สิ นายถาวร เก่งการ สพป.ปทุมธานี เขต ๒
๓๔๓ โรงเรียนวัดเจริญบุญ นายธัญวิทย์ กล่ําพลบ นางสาวสุวพร บุญพรหม สพป.ปท&ฒรนี,ฬ ด,๒ ^
๓๔๔ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ นายนิเวศ กุลจันทร์ นางสาววัลลภา ครุฑบางยาง สพ ุบ ัป ^ฬ เวัไข^,๒^ \
ดา(เ̂ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ นางสุรดา อ่ิมพงษ์ นายอังศธร จุ้ยเจริญ /พ 'ป /แ เแ ?เน ุแ แ ต ใเแ '\ ^
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๑๓

ท่ี ส ถ าน ศ กึ ษ า ช ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั
๓๕๖ โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา นาง'พัชรี เหลองอุดม นางสาวมัณฑนา มาลี สพป.ปทุมธานี เขต ๒
๓๕๗ โรงเรียนชุมชนบึงบา นางเพลินพิศ บุญวงศ์ นางสาววรรณธกาญน์ สายยศ สพป.ปทุมธานี เขต ๒
๓๕๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต ว่าท่ีร้อยตรี อรรถสิทธ้ิ เนตรทิพวัลย์ นายจันทร์ยอง ยืนยง สพป.ปทุมธานี เขต ๒
๓๕๙ โรงเรียนวัดคลองชัน นายธนากร ฉันทปราโมทย์ นางสาวพัชรินทร์ กล่อมสุริ'วงศ์ สพป.ปทุมธานี เขต ๒
๓๖๐ โรงเรียนชุม,ซนวัดพิชิตปีตยาราม นางลออศรี โรจนดุล นางเอกชัย กล่ินกระโทก สพป.ปทุมธานี เขต ๒
๓๖๑ โรงเรียนวัดศรีสโมสร นายสมสักด แสงนิล นายวีระวัฒน์ เงินพลับพลา สพป.ปทุมธานี เขต ๒
๓๖๒ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง นายสดช่ืน ต้นดี นางรัตนา ม้าสุวรรณ สพป.ปทุมธานี เขต ๒

๓๖๓ โรงเรียนชุมชนประซาธิบึตย์ 
วิทยาคาร นายบัญชา จันทร์รักษา นายราซับทร์ คิริผลา สพป.ปทุมธานี เขต ๒

๓๖๔ โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง นางเสาวณีย์ สมบรณ์คิโรรัตน์ นางปราณี คงสวัสด๋ิ สพป.ปทุมธานี เขต ๒
๓๖๕ โรงเรียนคลองมหาวงก์ นายสมชาย พ่ึงอ่ิม นายภุมภัทร กรประเสิรฐ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑
๓๖๖ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ นางสาววรรณชนก รอดหย่ นายป้ญญา จันทร์ย้อย สพป.สมุทรปราการ เขต ๑
๓๖๗ โรงเรียนวัดแค นางกันยารัตน์ จิตตเกษม นายเกรียงไกร มีชัย สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

๓๖๘ โรงเรียนวัดคลองสวน 
(พรหมอุทิศวิทยาคาร) นายวรพจน์ สิงหราข นางพรทิพย์ แก้วสาหร่าย สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

๓๖๙ โรงเรียนวัดกองแก้ว 
(ผาดกาบแก้ว) นางสาวอรการน์ สินธ์สุวรรณ นางสาวปียะฉัตร สมบุญ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

๓๗๐ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า นางสาวอรการย์ สินธุสุวรรณ นางพานทอง ม่ิงชัย สพป.สมุทรปราการ เขต ๑
๓๗๑ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง นายชำนาญโพธ้ีเอม นายธนากร โชคเจริญนพคุณ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

๓๗๒ โรงเรียนบัวโรย 
(เฉลิมราษฎร์วิทยา) นางนิตยา รัตนา นายสุพจน์ แก้ววิสัย สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

๓๗๓ โรงเรียนละมลรอดคิรี นางณัฐกานต์ แก้ว'ประเสิรฐ นางสาวบุครา ล้ิมเจริญวงษ์ชัย สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
๓๗๔ โรงเรียนวัดกาหลง นางสาวสุกัญญา มันตาดิลก นางสาวปวีณา เช้ือหงษ์ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

๓๗๕ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 
(ประสิทธ้ี'บำรุง) นายบุญเลิศ กล่ําเห'ว่า นางสาวสุธัญญา เรืองกิจ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

๓๗๖ โรงเรียนคลองบางกะสี นางณัซขา ยอดยศ นายชนะชัย เหล่ามา สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

๓๗๗ โรงเรียนตลาดคลองสวน 
(อคิวาณิชย์บำรุง) นางสาวอนงค์ จันโทภาศ นายอนงค์ หลำเจริญ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

๓๗๘ โรงเรียนวัดหนามแดง 
(เขียวอุทิศ) นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ นายประกาศน เจริญย่ิง สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

๓๗๙ โรงเรียนวัดบางปอ นายเกษม ดวงนาค นายธีรโชติ ไวยชุน'ทด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

๓๘๐ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี 
(๑๐ ปี สปซ.) นายไพฑูรย์ คงเทียน นางสาวซอนต้า จันทรบุตร สพป-สมุทรปรุวอวรุ™๒

สไ̂ (5) โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ นางบังคม ป้องประสิทธ์ นางสาว1จิ'รัฏฐ์ธิดา พรนิรัตน์กุล สพ^ส:พฬป้รี๋าก้ารั^®๒V
๓๘๒ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ นายชุมพร รังรงทอง นายปรีชา อ่อนอ่างคำ ^พ ใ [ /ง ^ โ ] ร ^ ร ^ \ ไ
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ท่ี ส ถ าน ส กิ ษ า ข ือ่ ผ ูป้ ร หิ าร ส ถ าน ส กื ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั

๓๘๓ โรงเรียนประซาสามัคคี นางสาววิจิตรา อินทสุวรรณ์ นางสาวทิพวรรณ ผดุงวงษ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา ๑
๓๘๔ โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง นายธวัช'ขัย ทองสมบัติ สพป.พระนครศรีอยุธยา ๑
๓๘๔ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา นายอินดล เดชเสถียร นายพัลลภ บัวอาจ สพป.พระนครศรีอยุธยา ๑

๓๘๖ โรงเรียนวัดผ้ึงแดด 
(บุญสืบวิซซนุปถัมภ์) นางเรณู สีนิล นายเสนอ ทองจุล สพป.พระนครศรีอยุธยา ๑

๓๘๗ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ว่าที่ร้อยตรี คุณวุฒิ เดชเสถียร นางสาวพิซญมน รุ่งฤทธ้ื สพป.พระนครศรีอยุธยา ๑
ลา โรงเรียนวัดดอนพุดซา นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ นายนิทัศน์ หามนตรี สพป.พระนครศรีอยุธยา ๑

๓๘๙ โรงเรียนวัดค่าย 
(เล็กจุฬาประชานุสรณ์) นายฐานิตย์ เนคมาบุรักษ์ นายขวัญขัย ฤกษ์เนตรี สพป.พระนครศรีอยุธยา ๑

๓๙0 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ นางกัลยรัตน์ เมืองสง นางสาวอังคณา ประสานพวง สพป.พระนครศรีอยุธยา ๑
๓๙๑ โรงเรียนวัดนางซี นางศควัน ชินนาถคิริกุล นางสาวนภัค ขันธม่วง สพป.พระนครศรีอยุธยา ๑
๓๙๒ โรงเรียนบ้านข่อยโทน นางสาวอิงฟ้า ปะยุรสุข นางสาวกมลวรรณ ถ่ินพุทรา สพป.พระนครศรีอยุธยา ๑

๓๙๓ โรงเรียนบ้านสร้าง 
(สำริด ภู่เวินอนุสรณ์) นางประคอง เตะสุต นางสาวศรีประภา เสถียรอรรถ สพป.พระนครศรีอยุธยา ๑

๓๙๔ โรงเรียนวัดโพธ๋ึทอง (วาสนากุล) นายวุฒิขัย จำปาหวาย นางสาวปียวัน นิลรัตน์ สพป.พระนครศรีอยุธยา ๑
๓๙๔ โรงเรียนราษฎร์บำรุง ว่าท่ีร้อยตรี จิรัตน์ อย่ยืน นายวรรษพน เยาวสังข์ สพป.พระนครศรีอยุธยา ๒
๓๙๖ โรงเรียนวัดบางเคียน นางสาวคิริพรไชยซมภู นายฐระ,วัตร บุญเลิศ สพป.พระนครศรีอยุธยา ๒

๓๙๗ โรงเรียนวัดตะกู 
(เมตตาซนุปการ) นางสาวกนกวรรณ สุ่มพ่วง นางสาวคิวพรรณ รัตนขัยคิลบํ สพป.พระนครศรีอยุธยา ๒

๓๙๘
โรงเรียนวัดขวิด 
(สำนักงานสลากกินแบ่ง 
สงเคราะห์๑๒๓)

นายโชค ปุยอ๊อต นายสม ภูคำศักด้ี สพป.พระนครศรีอยุธยา ๒

๓๙๙ โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ นางสาวระวิวรรณ นรานุต นายสานนท์ สุขจรูญ สพป.พระนครศรีอยุธยา ๒

๔๐๐ โรงเรียนวัดนาคสโมสร 
(โบราณญาณบำรุง) นางสาวพิมพ์นารา เสาวนิตย์ นางสาวกันยารัตน์ ซินะกุล สพป.พระนครศรีอยุธยา ๒

(2̂ 0(5) โรงเรียนวัดลาดเค้า 
(ประขารัฐวิทยา) นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์เนตรจันทร์ นางสำเนียง แก้วก้อนน้อย สพป.อ่างทอง

๔๐๒ โรงเรียนวัดเย้ืองคงคาราม นางสาววรรณี โนจิตร นางสาวสุปรีย์ เกษพิชัยณรงค์ สพป.อ่างทอง

๔๐๓ โรงเรียนวัดรางฉนวน 
มิตรภาพท่ี ๒๐๒ นางอัญชลี ชูจิตร นายทวีศักด๋ิ ทองขาว สพป.อ่างทอง

๔๐๔ โรงเรียนวัดกำแพง นายเกรียงศักด๋ึ บุญเชิด นางวรรณี ศัพทเสวี สพป.อ่างทอง
๔๐๔ โรงเรียนวัดรัตนาราม นางจุฑารัตน์ เมืองวัฒนะ นางมาลัย ประจงมล สพป.อ่างทอง
๔๐๖ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง นางสอาด พ่วงทอง นางเสาวณีย์ บุญเลิศ สพป.อ่างทอง1̂^
๔๐๗ โรงเรียนบ้านหนองเสือ นางวรรณชุรี ชะเอม นายสมเกียรติ พุ่มมาลา สพ1ป^วีงทอ'ง ็* ^ V
๔๐๘ โรงเรียนวัดทางพระ นางสรามล คำเข่ือน นางสาวมณีกานต์ เรืองรุ่ง ไ  ไ ^ \
๔๐๙ โรงเรียนวัดยาง นายทศวรรษขวัญอย่ นางวรากร ทุ่นทอง เ̂ เแ^แ^^^

ไ 8 8 * ๚ เแ*7 2 ^
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ที่ ส ถ าน ส กี ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ส กี ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั

(3̂ 5)0 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ นางจรรทิมา เวลาดี นายญาณศรณ์ พวงปรีก สพป.อ่างทอง
(^©© โรงเรียนวัดมหานาม นายดิเรก บำเพ็ญ นางวรรณี คงทอง สพป.อ่างทอง
(5แ©1อ โรงเรียนวัดไผ่วง นายประสิทธ้ิ สิงจาบุสงค์ นางสาวรุ่งนภา คำเทศ สพป.อ่างทอง
๔๑๓ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม นางมัสฐ์ชนก ปลังสอน นางสาวณัฐซยา ศรีหร่ิง สพป.อ่างทอง
^©(^ โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร นายปรัชญา ปรางค์ทอง นายสมประสงค์ ยำพวา สพป.อ่างทอง
(^©(I? โรงเรียนวัดบ้านปา นายอลงกต แก่นคิรี นายวัชระ ศุฃะ'พันธุ สพป.อ่างทอง

๔๑๖ โรงเรียนวัดมะขาม 
(วิบลย์อุปถัมภ์) นายป้ญญา ลาวัลย์ นายกฤษณชัย จันทศร สพป.อ่างทอง

๔๑๗ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง นางสมคิด จันชุนทศ นายณรงค์ ผลแย้ม สพป.นครนายก
(5(!©6ง่ึ โรงเรียนบ้านหัวหมอน นางบุญจิรา ซพันธ์ นางสาวไพรินทร์ จันทร์แก้ว สพป.นครนายก
๔๑๙ โรงเรียนวัดดอนยอ นางสาวรตนพร พนมพร นายพีระ ศรีมงคล สพป.นครนายก
๔เอ๐ โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ นางสาวพรดา อินทป้ญญา นางสาวสุณี จันทร สพป.นครนายก
(5!3อ© โรงเรียนอนุบาลนครนายก นางสาวสุภาพร วงษ์เหรียญทอง นางนงลักษณ์ แสงเดือน สพป.นครนายก
๔เอเอ โรงเรียน'วัดดอน'ใพธ้ิศรี นายสมหมาย เทศขำ นางสาวหฤทัยรัตน์ ทองแก้ว สพป.ชัยนาท
๔เอ๓ โรงเรียนวัดธรรมามล นายสมกมล จวงพานิซ นางสาววิระดา แสนเท่ียง สพป.ชัยนาท
๔เอ๔ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม นายอำนาจ นุ่มแสง นายกซธนณัฐ คำอินทร์ สพป.ชัยนาท
๔เอ๔ โรงเรียนวัดจ่ันเจริญศรี นางสาวกุลชรินทร์ หม่ืนใจม่ัน นางสาววิภา บำเรอจิตร สพป.ชัยนาท
(ฟ้อ๖ โรงเรียนวัดกำแพง นายเฉลิม ปล้องมาก นางสาวอภิญา แงบำรุงพันธุ สพป.ชัยนาท
(ฟ้อ๗ โรงเรียนวัดท่ากระแส นางสาวฤทัยรัตน์ ลุ่มเข็มทอง นายเอกพงษ์ ถันอ่ํา สพป.ชัยนาท

๔๒๘ โรงเรียนวัดใหญ่ 
(นาคประสุตประชานุสรณ์) นายปรีชา รอข้าง นางมีนา เสมี'วงศ์ ณ อยุธยา สพป.ชัยนาท

(ฟ้อ๙ โรงเรียนบ้านคลองเกตุ นางสาวจันทิมา ผลอินทร์ นางสาว'รุจิ'รา ไชยงาม สพป.ลพบุรี เขต ๑
๔๓๐ โรงเรียนบ้านทับควาย นายพ ีระพล ช่ังใจ นายศ'รายุทธ เครือแก้ว สพป.ลพบุรี เขต ๑
๔๓๑ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ นายยุพิน นอบน้อม นายทวิวัฒน์ พรมสิงหา สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๓๒ โรงเรียนบ้านลำโกฏิทอง นางสาวบุษยากร อุบลพฤกษ์ นางสาววิลาสินี วาโย สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๓๓ โรงเรียนบ้านหนองหัวข้าง นางธนส ติา วงษ์อุทัย นายฐากร ตะกรุดสงค์ สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๓๔ โรงเรียนวัดหนองนา นางนันทิยา ทองหล่อ นางประพรทิพย์ เพ็งบุญ สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๓๔ โรงเรียนบ้านพุกะชัด นายอุดมใจด เีย็น นายวิชาญ ม ุส กิะทัน สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๓๖ โรงเรียนซอย ๑๒สาย ๔ซ้าย นางพัชรยาณ์ จันทร์รัตน์ นางสาวคิวพร แป้นขอม สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๓๗ โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล นายประทวน นิลพันธุ นายอภิวุฒิ ค ิร ชัิย สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๓๘ โรงเรียนบ้านนาโสม นางฐิรัซยา ต่อชีพ นางสาวพีซญาภา หาญชนะ สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๓๙ โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ นายนิพนธ์ จันทะโพธ้ิ นายกฤษณพล สร้อยวัน สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๔๐ โรงเรียนหม่บ้านป่าไม้ซับลังกา นายวีระศักด้ิ ป่าสลุง นายสิทธิพงษ์ สุริยะศรี สพป.ล'เ̂ ^ไขติ*๒**’* ^
(3ฟ้ะ̂ © โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม นายวินัย ป็อมดำ นางสาวพรพิมล ดวงสว่าง สพุป้ภพุ^ใฃี่ต,๒ '""^
๔๔๒ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา นางวิภาว ิ ปิยกิตติ'ไพ'บุลย์ นายกุลเกียรติ เสริมกุลเกียรติ ^ เป . ^ ^ ^ ) ^ ) ไ ^ \
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๑๖

ท่ี ส ถ าน ส กิ ษ า ข ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ส กิ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั
๔๔๓ โร่งเรียนบ้านหนองบง นางสาวอนงค์ มลบุญ นายฐากฤต กนกชุมทรัพย์ สพป.ลพบุรี เขต ๒
(3̂ 31(31 โรงเรียนวัดโพธงาม นายธร่ร่มนุญ หงษ์คำดี นางสาวศสิษา โปร่งเจริญ สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๔๔ โร่งเรียนบ้านแหลมซนแดน นายทรงพิทย์ คำภา นางสาวรุ่งทวา จสิงห์ สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๔๖ โร่งเรียนวัดโคกสลุง นายกมล สิริสลุง นางสาวรุ่งอรุณ คำไทย สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโพธ้ิ ว่าที่ร่อยตรี เสน่ห์ เอ้ือสลุง นายณัฐคณิณ แสงงาม สพป.ลพบุรี เขต ๒
(5̂ (5̂9 โร่งเรียนบ้านลำโปงเพซร่ นางอังคาร ตอเสนา ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักด่ื ดีรัตน์ สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๔๙ โร่งเรียนบ้านท่ามะกอก นายประชุม ธปทอง นางเบญจมาภร่ณ์ มุกดา สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๔๐ โร่งเรียนบ้านไร่พัฒนา นางสาวรัตน์วลี แก้วม่วง นางดารณี อะมะตะ สพป.ลพบุรี เขต ๒
(3^๑ โรงเรียนบ้านดงน้อย นายอมร บุญเจริญ นายยุทธ'นา คเซนทรีชาติดำรง สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๔เอ โรงเรียนบ้านสระเพลง นางคีรีลักษณ์ พิบูลรัตนสังข์ นางอัจฉรา กาลี สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๔๓ โร่งเรียนบ้านหนองมะค่า นายณรงค์ พิบูลรัตนสังข์ นางสาววิไลย์ ทองมี สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๔๔ โร่งเรียนอนุบาลโคกเจริญ นางปภาดา จันดาประดิษฐ์ นายสมานโคตรเพชร สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๔๔ โร่งเรียนบ้านทุ่งดินแดง นางสาวอรชรโตสลุง นายฐกฤต กุลวิเศษ สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๔๖ โร่งเรียนบ้านหนองเสมา นางสุดใจ ตะหย่วน นางสาวทัศนีย์ อำไพ สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขาม นางสาวสัดดาวัลย์ วร่ร่ณโสภา นายทวีชัย ฤกษ์พิชัย สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๔๘ โรงเรียนบ้านยางร่าก นายซลอ จันทร่ นางอภิญญา แก้วเกิด สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๔๙ โร่งเรียนบ้านสวนมะเด่ือ นายมนัส พลอยพลายแก้ว นายวร่วร่ร่ธน์ ศรีพรมมา สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๖๐ โร่งเรียนวัดสุนทรกาพคีรี นายวินัย พรรณรัตน์ นางจิดาภัทร เรือง'พล สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๖๑ โร่งเรียนบ้านปาเขว้า นางนิตยา แม้นพยัคฆ์ นางสาวสร่ารัตน์ บุญคำนนท์ สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๖๒ โร่งเรียนบ้านดงดินแดง นายพร้อม จันทนะ นางสาวกมลทิพย์ พุ่มสกุล สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๖๓ โรงเรียนบ้านมหาโพธิ นายวัฒนา ไชยารักษ์ นายสุร่พล ตรงดี สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๖๔ โร่งเรียนบ้านซับผาสุก นายประไพภัค กล่ินเทศ นางวิไลวร่ร่ณ ชูศรี สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๖๔ โรงเรียนบ้านซับง เหลือม นายนิติศักด้ี กล่ินเทศ นางวณิชซา ศรีคำสุข สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๖๖ โร่งเรียนบ้านโคกกลาง นายวัฒนกร่ณ์ จิวาลักษณ์ นายวัฒนกร่ณ์ จิวาลักษณ์ สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๖๗ โร่งเรียนซ่องสาริกา นางปริศนา ซอำนาจ นายธนาสิทธ๋ึ ต้นเจริญ สพป.ลพบุรี เขต ๒
๔๖๘ โร่งเรียนบ้านโคกแสมสาร นายสมพร คล้ายวงษ์ นายประชากร เวียงนิล สพป.ลพบุรี เขต ๒

๔๖๙ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหม 
สิทธิอุปถัมภ์ นางร่ภัสสร่ณ์ ช่างจ่ัน นางสาวสิรินทรีรัตน์ นามป้ญญา สพป.สระบุรี เขต ๑

๔๗๐ โรงเรียนวัดหนองกีบม้า นางสาวทัศนีย์ บุนนท์ นางจร่ณ พวงมาลี สพป.สระบุรี เขต ๑
๔๗๑ โรงเรียนบ้านบางกง นางกรองทิพย์ ทวีสุข นายรณชัย บุรีมาศ สพป.สระบุรี เขต ๒
๔๗๒ โรงเรียนวัดประโชติการาม นายเด่นเซิงชาย คร้ามแสง นางสุภาพร เสริมศรี สพป.สิงห์บุรี
๔๗๓ โรงเรียนวัดศรัทธาภิร่ม นายสุธีร เครือวร่ร่ณ์ นางสาวสุพัตตรา ทองสุก สพป.สิงห์บุรี

๔๗๔ โรงเรียนขุมซนวัดพระนอน 
จักรสีห์มิตรภาพท่ี ๑๓๓ นางอุดมพร ตาระกา นางสาวภิรมย์พร จิตรีประไพ สพ1ป.]เ^ ^ร*'

๔๗๔ โรงเรียนชุมซนวัดตราซ นายศุภคีษฎ์ นุ่มฤทธ้ี นางปราณี ศรีงาม ^ ป.เ ^ ^ ^ \ \
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๑๗

ท่ี ส ถ าน ส กิ ษ า ซ ือ่ ผ ู,้บ ร หิ าร ส ถ าน ส กิ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งัก ดั
๔๗๖ โรงเรียนวัดท่าอิฐ นางสาวนุชนารถ ย้ิมจันทร์ นางสายสมร สิงห์พันธุ สพป.สิงห์บุรี
๔๗๗ โรงเรียนวัดกระทุ่มปี นางรุ่งนภา กาญจนสมบัติ นางยุพา พูลเจริญศิลปี สพป.สิงห์บุรี
๔๗๘ โรงเรียนวัดดอนขาด นางสุทธิรัก มหาเมฆ นายประเย้ือน สุนา สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
๔๗๙ โรงเรียนวัดบางจิก นางสาวเจติยา ดากระบุตร นายกนกพล วงศ์สุวรรณ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
๔๘๐ โรงเรียนบ้านหนองปรือ นายสมภพ วงศ์ศรีเผือก นางสุวดี เกาะสมบัติ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
(3̂ 9(9) โรงเรียนวัดซีปะขาว นางอำนวยพร สอ้ิงทอง นางประไพ สระประทุมมาศ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
๔๘๒ โรงเรียนวัดสวนแตง นางกัณยกร อัครรัตนากร นายไพโจน์ สามสี สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
๔๘๓ โรงเรียนวัดคันทด นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒนาตา นางสัจจา พ่วงเอ่ียม สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
(5̂ 9(ริ̂ โรงเรียนวัดพันตำลึง นางสุพัตรา มลละออง นางสาววิลาวัลย์ มีสกุล สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
(3̂ 9(1? โรงเรียนวัดบางเลน นางสาวเมธวี ดอกซะเอม นางสาวปิยาภรณ์ ภฆัง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
๔๘๖ โรงเรียนวัดโพธ้ืตะควน นายอดุลย์ ป้ญสิงห์ นางณัฐธิฌาโพธ้ีไพจิตร สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
๔๘๗ โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง นางขเกษม โกมุทธิยานนท์ นายคักอ่ีสิทธ้ี แก้วสระแสน สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
๔๘๘ โรงเรียนพลับพลาไซย นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกฃ์ นางปรางทอง รุ่งเรือง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
๔๘๙ โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม นายสมมาตร กล่ินเกษร นายณัฐวุฒิ เย็นทรวง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
๔๙๐ โรงเรียนวัดกกม่วง นายอภิวัฒน์ พิมพวง นายมนุญ พันธุจันทร์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
๔๙๑ โรงเรียนวัดท่าข้าม นายนิรันดร ชนะวงศ์ นายสำเนา ธนากล สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
๔๙๒ โรงเรียนบ้านหัววัง นางสาวสุภาวดี มิสุ'นา นายธีรศักอ่ี จำนงศ์เนียร สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
๔๙๓ โรงเรียนบ้านหนองเฝืา นายอภิชาติ เหมฬา นางไพลิน ญาติคำ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
๔๙๔ โรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์ นายต่อคักอ่ี จันทร์เจริญ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
๔๙๔ โรงเรียนวัดหัวกลับ นายอนุคักด้ิ พวงธรรม นายพงศกร เมฆฉาย สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
๔๙๖ โรงเรียนหนองพันเทา นายณฐดลโกมลสิงห์ นางสาวกมลวรรณ สุขเกษม สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
๔๙๗ โรงเรียนหนองกระทู้ นายขวัญชัย บัวงาม นางสาวก่ิงแก้ว นพคุณ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
๔๙๘ โรงเรียนวัดย่านซ่ือ นายวัฒนา ทองมี นางปภาดา เช้ือฉ่ําหลวง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
๔๙๙ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ นางซุฒิณี หอมสุวรรณ นางซะเอม รัตนะ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
๔๐๐ โรงเรียนพานิซซีวะอุปถัมถ์ นายอนันต์ ดีขำ นางวิภาวี นาคศรีโภชน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
(1̂ 0® โรงเรียนบ้านหนองผืาย นายณัฐพงษ์ ด้ันวัฒนา'นุสรณ์ นางฒทินี สุขสม สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
๔๐๒ โรงเรียนวัดนันทวัน นางสาวกัณหา คำหอมกุล นางสาวสุภาวดี กาฬอินทร์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
๔๐๓ โรงเรียนวัดยางย่ีแส นางอารีวัลย์ จำปานิล นางสาวปรยา เคนผาพงศ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

๔๐๔ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 
(นันทราษฏร์รังสรรค์) นางรัชฏา พงษ์ประยูร นายพาสกร สมัครราษฎร์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

๔๐๔ โรงเรียนวัดดอนมะนาว นางลักฃณา ใจเที่ยงกล นางบุญเรือน เดซาวิชิตเลิศ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
๔๐๖ โรงเรียนพัฒนาปากน้ํา นางสาวอรทัย น้ํา'ทิพย์ นายณัฐวานนท์ เท่ียงธรรม สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓
๔๐๗ โรงเรียนวัดวังคัน นางวิลาวรรณ อุ่นรัศมีวงศ์ นางสาวพอตา โชติกเดชาณรงค์ ลพใ)■ สุพรรณบุรี.!ขต ๓
๔๐๘ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร นายสมคิด มีทรัพย์ทอง นายสมปอง จักขุจันทร ส พ ป ^ ^ ๑*\
๔๐๙ โรงเรียนคลองพานทอง นายธีรยุทธ ปล่ังวิจิตร นางสาวรัฐพร วิบุลย์คักอ่ีสกุล ฟ ฝ เชงิ!;ตร  ̂ \

\  (  ฟ ิ^ ^
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ท่ี ส ถ าน ศ กึ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั
(เ̂ (ริ)0 โรงเรียนสุเหร่าคลอง ๒๐ นางสาวมนัญญา แก้วดวงเด่น นางสาววิไลวรรณ แสงเปราะ สพป.ฉะเซิงเทรา เขต ๑
(เ̂ (ริ)(ริ) โรงเรียนพระพิมลเสนี นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ นางสาววิรัญชนก จำนงค์ สพป.ฉะเซิงเทรา เขต ๑

(̂ (ริ)!อ โรงเรียนวัดล่าง 
(บวรวิทยายน ๓) นายธงชัย สุขพงษ็ไทย นางเนตรชนก บาวเจริญ สพป.ฉะเซิงเทรา เขต ๑

๕๑๓ โรงเรียนวัดนิโครธาราม นางพิณทิพย์ เลิศวิลัย นางเปรมฤดี วงศ์ษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑
(3ป(ริ) (&1 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักด้ิ นายสมศักด้ื สนกนก นางสาวจาริณี สิกุล'จ้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑
(เ̂ (ริ)(เ̂ โรงเรียนบึงเทพยา นางสาวสมร ระยับศรี นางสาวอุไรวรรณ ขันธวิชัย สพป.ฉะเซิงเทรา เขต ๑
๕๑๖ โรงเรียนวัดบึงตาหอม นายอานุภาพ บุญธรรม นางสาวรัตนีทยา พิมพ์พิทักษ์ สพป.ฉะเซิงเทรา เขต ๑

๕๑๗ โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 
(วัดลีราษฎร์) นางวิภา พุทธศรี นายกฤษณะ ธุวสิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑

๕๑๘ โรงเรียนวัดบางตลาด นายศึริ'พงศ์ สาระโชติ นุางมลินี เกิดเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๑๙ โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย นายทวี เพชรพยอม นายพีระ จันดี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๒๐ โรงเรียน'บ้าน'นา,โพธ นางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์ นางบึทมา แกล้วกล้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

๕๒๑ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 
(พัฒนาการภาคตะวันออก) นายวิทยา เปียมเต็ม นาย'พรศักด้ิ อินทนิล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

๕๒๒ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 
(เฉลิมชัยราษฎร์อนุสรณ์) นางสาวปาณภัซ ยันตะพลา นางสาวอภิญญา เหง้า'ประสิทธ้ี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

๕อ๓ โรงเรียนบ้านซากนา นางสาววาทินี พูลทรัพย์ นายจีรศักด๋ึ สายแสงจันทร์ สพป.ชลบุรี เขต ๑
๕๒๔ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ นางปราณีต มารคทรัพย์ นายจีรศักด้ิ ประยงค์ขำ สพป.ขลบุรี เขต ๑

๕๒๕ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน 
เมืองชลบุรี นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน นางศิริลักษณ์ คำทรัพย์ สพป.ชลบุรี เขต ๑

๕๒๖ โรงเรียนบ้านตาลดำ 
(อมรคณบํการ) นางลันธยา อาแพงพันธ์ นายศักด๋ึชัย อินทธิต สพป.ชลบุรี เขต ๑

๕๒๗ โรงเรียนวัดบุญญราศรี 
(ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์) นางคีรีลักษณ์ เส็งมี นางสาวพัทธนันท์ โพธ!พจิตร สพป.ชลบุรี เขต ๑

๕๒๘ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ นายพลธาวิน วัช'รท'รอำ'รงค์ นางสาวประสงค์ ตระการ สพป.ชลบุรี เขต ๑
๕๒๙ โรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธราการ นางสาวพรลภัส พลเรือง สพป.ชลบุรี เขต ๑

๕๓๐ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 
(สุรกิจบวรราษฎร์อุปถัมภ์) นายปริญญา สุธรรม นายสมรัก ผาคำ สพป.ชลบุรี เขต ๒

๕๓๑ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง นางวารุวรรณ แก้วสีขาว นายศักด๋ึดา จาริพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต ๒
๕๓๒ โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด นายนิพนธ์ อนันตชาติ นายกาญจนภณ แพงทรัพย์ สพป.ขลบุรี เขต ๒
๕๓๓ โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข นายภาควัขร จันทร์กุล นายเจษฎา สิทธิวงศ์ สพป.ขลบุรี เขต ๒
๕๓๔ โรงเรียนบ้านมทับร้าง นางเฉลา ระโหฐาน นายซิษณุพงษ์ กุนโท ว?

๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย นางทองเพียร พลนาค นายวิทยา เจริญวุฒิวิทยา สูพ็ใ!ซ^ฟุรี*ต,1๒ *.''\
๕๓๖ โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ ว่าที่ร้อยตรี รังสฤษด้ิ ศรีสวัสด้ิ นายปียะนันท์ เอ่ียมพิจิตร / ส พ ุแ ฐ ่ร ีธ ุ^ ! \  \

ม  เรงเ'เยแ |.
\ 4 \
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ท่ี ส ถ าน ศ กึ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูว้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั
๕๓๗ โรงเรียนบ้านหนองพรหม นางสาวศันสนีย์ จันทร์ประดิษฐ์ นางสาววณารัตน์ เถรว่อง สพป.ซลบุรี เขต ๒
๕๓๘ โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง นายวีระ เพ้ียนศรี นายระดม มารยาท สพป.ซลบุรี เขต ๒

๕๓๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ 
(บ้านเนินแร่ฯ) นายภราดร พวงดี นางสาวนิยม กิมานุวัฒน์ สพป.ซลบุรี เขต ๒

๕๔๐ โรงเรียนอนุบาลพานทอง 
(วัดหนองกระทุ่ม) นางสาวนภาพักตร์ วงศ์มณีนิล นางสาวยุพา มีบุญมาก สพป.ชลบุรี เขต ๒

(53®ป®) โรงเรียนบ้านเนินถาวร นายมณเฑียร วัตนไสววงศ์ นางสาวอัญซลี ภิรมย์ สพป.ซลบุรี เซต ๒

๕๔!อ โรงเรียนวัดบ้านเก่า 
(สุขเกษมราษฏร์สามัคคี) นาง'พัชนี ทองแก้ว นางอซิรญา พิมพ์บึจฉิม สพป.ซลบุรี เขต ๒

๕๔๓ โรงเรียนวัดบ้านง้ิว 
(แช่มบุญซอุทิศ) จ่าสิบเอก นิธิ โพธ้ิทอง นางสาวขัญญ์ญาณ์ โพธิอนันต์กิจ สพป.ซลบุรี เขต ๒

(เ̂ ®แ โรงเรียนวัดบางนาง นายสิปปกร วินิจฉัย นางสาวสาริศา หนุขาว สพป.ซลบุรี เซต ๒
๕๔๕ โรงเรียนบ้านบางแสม นางสาว’บันท'นา เจริญสุข นางซวนซม ขัยณรงค์ สพป.ซลบุรี เขต ๒

๕๔๖ โรงเรียนวัดพานทอง 
(สุทธิศิริประซาสรรค์) นายซาติซาย จันทรศรี นายธรรมรงค์ เรืองขำ สพป.ซลบุรี เขต ๒

๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองกะซะ 
(บุญย่ิงประซานุกล) นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ นายครรชิต ก้อนพรหม สพป.ซลบุรี เขต ๒

๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า นางกาญจนา เทวศวัญยดิษฐ์ นางกาญจนา พ่ึงเทียน สพป.ซลบุรี เขต ๓
๕๔๙ โรงเรียนชุมซนบ้านบางเสร่ นายวุฒิขัย วีระวัฒน์ นางมยุรี หม่ืนสุข สพป.ซลบุรี เขต ๓
๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดิน นางสาวอัญญา หม่ืนกล้าหาญ นางเปียมรัตน์ วงศ์โสภณ สพป.ซลบุรี เขต ๓
(เ̂ (เ̂ ®) โรงเรียนบ้านทุ่งกลม นายอภิวัฒน์ ใจย่ิงยืน นายวัซระ ลีตะริสุ สพป.ซลบุรี เซต ๓
๕๕๒ โรงเรียนชุมซนบ้านหนองปรือ นางนวลนภา สนใจการค้า นางณัฐยาน์ ทับทอง สพป.ซลบุรี เขต ๓
๕๕๓ โรงเรียนเกล็ดแก้ว นางสาวณภัทร ทวีผลดี นางปรีดาวรรณ พรหมคีรี สพป.ซลบุรี เขต ๓
๕๕๔ โรงเรียบบ้านซากนอก นางนิภาวรรณ สุวรรณน้อย นายธณัซ'ซกรณี ลาดนอก สพป.ซลบุรี เขต ๓
๕๕๕ โรงเรียนห้วยใหญ่ นางนิลุบล ประดับพร นายวีระพงษ์ วงศ์ใหญ่ สพป.ซลบุรี เซต ๓
๕๕๖ โรงเรียนบ้านนาวัง นางกรุณวดี โคตรเคร่ือง นางสาวจิราภรณ์ โงนเนียม สพป.ซลบุรี เขต ๓
๕๕๗ โรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง) นางสาวเปรมประภา สุมางกูร นายประเสริฐ อ่อนคลาย สพป.ซลบุรี เขต ๓
๕๕๘ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี นางเกศรา สุริยงศ์ นางมนสิซา คงสุข สพป.ซลบุรี เขต ๓
๕๕๙ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย นางรัศมี จันทะเลิศ นายวิขัย วงศ์สืบ สพป.ซลบุรี เซต ๓
๕๖๐ โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม นายวิซาญ ทองดา นางสาวศิวิมล สิทธิกุล สพป.ชลบุรี เขต ๓
๕๖๑ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ นางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ นางสุดใจ ไหมศรีทอง สพป.ชลบุรี เขต ๓
๕๖๒ โรงเรียนวัดห้วงหิน นายอุดม ธรรมมา นายสงบ ประตังถาโต สพป.ระยอง เขต ๑
๕๖๓ โรงเรียนบ้านมาบปาหวาย นางสาวกาญจนา ทองคำ นายขัยลักษณ์ เกตุวารินทร สพปี,ฐ®ศฮจัโฒ*
๕๖๔ โรงเรียนชุมซนวัดหนองคอกหม นางพิมพ์พร วงษ์มหา นายวรพล เจริญวัย ส่พ์'ป^®ฮ ส ง์ ๊'เข ้ต ิ^  ^\
๕๖๕ โรงเรียนวัดตาขัน นายวิขัย จันทร์ส่อง นางสาวเพ็ญพยอม ภูกะฐิน ! ส ใ / ] ^ อ ^ เต ^ \  \
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ท ี่ ส ถ าน ศ กึ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั

๕๖๖ โรงเรียนวัดพลา นางอรณิซซา วรรณฑาณะ นางสาวราตรี จุลไธสง สพป.ระยอง เขต ๑
๕๖๗ โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ นางสาวบงกซธร เพิกนิล นางกัญญาณัฐ วิกุล สพป.ระยอง เขต ๑
๕๖๘ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ นายอดิศักด๋ึ ร่ืนรมย์ นายสุวิทย์ จันทร์คูเมือง สพป.ระยอง เขต ๒
๕๖๙ โรงเรียนบ้านช้างข้าม นายชาญณรงค์ โตมืศิลป นายสุทิน นักเสียง สพป.จันทบุรี เขต๒
๕๗๐ โรงเรียนบ้านโปงน้ําร้อน นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว นางฉัตรฤทัย ฤกษ์เวียง สพป.จันทบุรี เขต๒

๕๗๑ โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 
(เพชรโรปถัมภ์) นางสาวปทมา อ่ิมผ่อง นางสุพรรณี สุทธิประภา สพป.จันทบุรี เขต๒

๕๗๒ โรงเรียนสังวาลวิทย์ ๖ นางสาวอัมพาพัฒน์ คุ้มทรัพย์ นายคงเย็น หล้ายม สพป.จันทบุรี เขต๒

๕๗๓ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 
(ประจักษ์พงษ์วิทยา) นางสาวสิภาพัฒน์ ฐาศรี'ทรัพย์ นายสุจินดา บุญมาก สพป.จันทบุรี เขต๒

๕๗๔ โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ ๒ นายดนัย ชาติศรี นางนันทิกา ชาติวุฒ สพป.จันทบุรี เขต๒
๕๗๕ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก นายสมหมาย ซัยศัตรา นางสาว'นริศ'รา สัมชัย สพป.ตราด
๕๗๖ โรงเรียนเพียงหลวง ๖ นางสาวสมใจ สุภัคพงศ์ นางสาวสุคนฮา ยะไวทย์ สพป.ตราด
๕๗๗ โรงเรียนบ้านโขดทราย นางสาวส ภุ ัท'รา วาที นางสาวนัยรัตน์ วรสิงห์ สพป.ตราด
๕๗๘ โรงเรียนวัดบางปรือ นางวันเพ็ญ ศรีประเสริฐ นางสาวน ํา้ฝน อำไพ สพป.ตราด
๕๗๙ โรงเรียนวัดท่าหาด นางสาวสายใจ วิสัยทอง นายสุพิน งามผิว สพป.ตราด
๕๘๐ โรงเรียนบ้านนาเกลือ นายซัซวาลย์ แสวงหาทรัพย์ นางสาวหน่ึงฤทัย แสนกล้า สพป.ตราด
๕๘๑ โรงเรียนวัดหนองหช้าง นายสังเวย พรมอินทร์ ว่าท ี่ร้อยตรีหญิง ฃนิษฐา ลอดพงษ์ สพฺป.ปราจีนบุรี เขต ๑
๕๘๒ โรงเรียนบ้านหว้าเอน นายประมวล เหลาแก้ว นายแผน ผาสุข สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
๕๘๓ โรงเรียนบ้านย่านนางว่ิง นางอ่อนศรี ทิพกนก นางบุญถม ภ ู่เผือก สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
๕๘๔ โรงเรียนบ้านโปงไผ่ นางส นุ  ี จันทนิมิ นางสาวทิพวรรณ เทียรหัน สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ .

๕๘๕ โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ 
(สามัคคีวิทยา) นางสัดดาวัลย์ ทัพกิฬา นางสาวอรวรรณ พวงมาลา สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑

๕๘๖ โรงเรียนหัวซาวิทยา น ายล ังเก ษ  ช ินสร้อย นางภาวนิ  ี ภูผา สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
๕๘๗ โรงเรียนบ้านแหลมหิน นายว ิรัตน์ อรัญญิก นายจำนงค์ มาหา สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
(^9^9 โรงเรียนวัดท้าวอ่ทอง นายประสิทธ้ิ รักหน้าท่ี นางณัฎฐ ประกอบนา สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
๕๘๙ โรงเรียนวัดหัวกรด นางสาวราตรี เทียนดำ นางวิไลรัตน์ อุ่นเรือน สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
๕๙๐ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นายปราโมทย์ ผลพฤกษา นางสาววราภรณ์ เครือเพ็ซร ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
๕๙๑ โรงเรียนวัดไผ่งาม นายคมกริช ทัพกิฬา นางกุลธิดา โพธ้ิศรี สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
๕๙๒ โรงเรียนวัดสระมะเขือ นายใกล้รุ่ง แย้มโอษฐ นางวิไลวรรณโพธเดช - สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
๕๙๓ โรงเรียนวัดสระข่อย นายวิชิต ลืมะพริก นางประภา สนามชัยสกุล สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
๕๙๔ โรงเรียนวัดแสงสว่าง นางนุซรี พิพัฒศรี นางภัทรา พัดชุนทด สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
๕๙๕ โรงเรยีนบา้นโปง่ตะเคยีน นายวรรณชยั ฉิมไทย นางส ุจติรา ดลุยะสทิธิ้ สพป.ปรูส เิธ ? !?  เข '̂®?0 ^

๕๙๖ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมซน 
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๕๙๗ โรงเรียนวัดหัวไผ่ นางบุญญาดา ต่อแต้ม นางสาวกฤตภรณ์ สมคำ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
๕๙๘ โรงเรียนวัดหนองแก้ว นางสาวุ'ชัญญ์ซญา มุ้งบัง นางสาวรุ่งอรุณ ภูมิไฉล สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑

๕๙๙ โรงเรียนบ้านประเถท 
(โพธิพิทยาราม) นางสุภาส จันทร์บัว นางสุนันท์ เศียรประเสริฐ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑

๖๐๐ โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎ้ี นายธีรเซาะ)ฐพัซญ์ ปราณี นางนิศากร บริบูรณ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
๖๐๑ โรงเรียนบ้านหนองหอย นางสาวสุกัลยา กุระธรรม นางสาวจารุณี เหมือนส่อน สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
๖๐๒ โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ นางกมลทิพย์ พรมอินทร์ นายพซรพล เปียมเต็ม สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
๖๐๓ โรงเรียนวัดลิรัญดอน นางสาวอัมไพ บุญสรรค์ นางสายสวาท ไซยสมบูรณ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
๖๐๔ โรงเรียนวัดหนองโพรง นายกันพิเซฐษ์ มสิเกตุ นางสาวกาญจนา วงษ์เช้ือ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
๖๐๕ โรงเรียนบ้านปราสาท นายฉัตรชัย มานะกิจ นายสุเทพ กลีบขยาย สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
๖๐๖ โรงเรียนบ้านโนนสูง นางสาววัซราพร สุวรรณเตมีย์ นายวุฒิพงษ์ ขุมทอง สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
๖๐๗ โรงเรียนบ้านหนองสัง (เลอุทิศ) นางธนมณฑน์ เดซอบันทวิทยา นายประไพ ร่วมคำ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
๖๐๘ โรงเรียนวัดสารวนาราม นางจิราภรณ์ เสียงฆ้อง นายบุญล้อม หม่มาก สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
๖๐๙ โรงเรียนวัดวังหวาย นางพูนศรี สุพล นางสาวจิราวรรณ อาจโยธา สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
๖๑๐ โรงเรียนบ้านแก้ง นายพิจิตร บำรุงซาติ นายสมซาย เข้ม สพป.สระแก้ว เขต ๑
0ว©)(3) โรงเรียนบ้านเนินดินแดง นายกอบโซค ศิริรันดร์ นายดิระเศรษฐ์ โสภาศรี สพป.สระแก้ว เซต ๑
๖๑๒ โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา นายรักพงษ์ วงษ์ธานี นางบารมี วรรณซนะ สพป.สระแก้ว เขต ๑
๖๑๓ โรงเรียนบ้านวังทอง นายโสภณ ผาสุข นางสาวพรรษา เพ็งแจ่ม สพป.สระแก้ว เขต ๑
๖๑๔ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ นางสาววันเพ็ญ หนองตะไกร นางสาวญาดาโซติซ่วง สพป.สระแก้ว เขต ๑
๖๑๕ โรงเรียนบ้านภเงิน นายเสกสรรค์ สำ๓าพันธ์ นายสวัสด้ิ อาษาวัง สพป.สระแก้ว เขต ๑
๖๑๖ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ นายอร'รณพ ติระวัฒน์ นายยุทธนา อุนาศรี สพป.สระแก้ว เขต ๑
๖๑๗ โรงเรียนบ้านหินกอง นางอมรรัตน์ จันกฤษ นายประเสริญ บันโซ สพป.สระแก้ว เขต ๑
๖๑๘ โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด นายชันติพงษ์ มีชัย นายประสิทธ้ิ พรมภักดี สพป.สระแก้ว เขต ๑

๖๑๙ โรงเรียนบ้านเนินสายฝน 
(แหลมทอง) นางซูศรี แนวสุข นางสุวรรณีย์ คำอาจ สพป.สระแก้ว เขต ๑

๖๒๐ โรงเรียนบ้านไหมไทรทอง นายประสิทธ๋ึ พรมสร นายบวร คำเปียง สพป.สระแก้ว เขต ๑
๖๒๑ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา นายอภิรัฐร์ รอดเกิด นายนพรัตน์ สุบรรทม สพป.สระแก้ว เขต ๑
๖๒๒ โรงเรียนบ้านท่าช้าง นายนิมิตร สิทธิบูรณ์ นายวิทยา วรวิทย์วัฒนะ สพป.สระแก้ว เขต ๑
๖๒๓ โรงเรียนบ้านวังรี นายธีรโซติ เจริญย่ิง นางสาวหทัยกาญจน์ คณานันท์ สพป.สระแก้ว เขต ๑
๖๒๔ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม นางปนัดดา ทิพย์สุข นางมณฑา ซาญประโคน สพป.สระแก้ว เขต ๑
๖๒๕ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ นางสาวสุทธิรัตน์ พิมพ์มุ่งหวาย นายภูษิต สวายพล สพป.สระแก้ว เซต ๑
๖๒๖ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นายประสาร พรหมณา นายธรรมนุญ ซอพ่ึง สพป.สระแก้ว เขต ๑
๖๒๗ โรงเรยีนบา้นทา่แยก นายพีระ สวสัดิล้กัษณ์ นางสาวเรอืนแกว้ พรมเลศิ สพป.ฐเ̂ สร้รรขด*®^
๖๒๘ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ นางอานุซิต แก้วก่า นางสาวพรทิพย์ บุญลอย สุพี(1สุ^ ! ® ด * เ ^ / ' \
๖๒๙ โรงเรียนวัดใหม่โพธ้ืทอง นางสาวนิศากร ศรีสอาด ว่าที่ร้อยตรี ภาบุวัฒน์ บุญศีริ (ส ฬ 1เ^ ^ ก ู้; เ^ ]  ต ิ^ เ^  V \
๖๓๐ โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ นายสมศักด้ี เจริญสุข นางพะเยาว์ อุไรพันธุ ๒̂สแแแ? 1 ฝ
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๖๓๑ โรงเรียนเขาตะกรุบพัฒนา นายมนต์ชัย เกิดกุล นางสาววรัญญา บุญวงศ์ สพบ้.สระแก้ว เขต ๑
๖๓๒ โรงเรียนเมืองไผ่ นางวิจิตรา คนซ่ือ นางอัญชลี พันจันทึก สพบ้.สระแก้ว เขต ๒

๖๓๓ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ 
(บ้านแส๊ง) นาย'ประดิษฐ์ แดงหนองแบ้น นางนงศ์บุซบุญศิริ สพบ้.สระแก้ว เขต ๒

๖๓๔ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา นายทนงศักด๋ึ ชาญสมิง นายธนวัฒน์ วงษ์เส็ง สพบ้.สระแก้ว เขต ๒
๖๓๔ โรงเรียนชุมชนบ้านแชร์ออ นายสำเภา หาญบันจิตร นางสาววาสนา ร่วมใจ สพบ้.สระแก้ว เขต ๒
๖๓๖ โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๓ นายทวี เขตชัณฑ์ นางปีญซสิกา ชุมทอง สพบ้.สระแก้ว เขต ๒
๖๓๗ โรงเรียนบ้านโบ้งคอม นายศิรา ธรรมศรี นางสาวกันยารัตน์ เพียสีนุย สระแก้ว เขต ๒
๖๓๘ โรงเรียนบ้านกะสัง นายศิลบ้ธรณ์ ดำเพ็ง นายรัฐกาล รองกระโทก สพบ้.สระแก้ว เขต ๒
๖๓๙ โรงเรียนปีกริม นางสาว'รัช'นีวรรณ ช้างวงศ์ นายศิรายุพงษ์ กุสโล สพบ้.สระแก้ว เขต ๒
๖๔๐ โรงเรียนบ้านโคกแจง นางสาวภัทรภร หม่ืนมะเริง นางนพวรรณ เข็มเพชร สพบ้.สระแก้ว เขต ๒
๖๔๑ โรงเรียนบ้านหนองหม นางสาวดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ นางนิตยา พูลแสง สพบ้.สระแก้ว เขต ๒
๖๔๒ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น นายสุภาพ กันสการ นางสาวพิกุล เงินทอง สพบ้.สระแก้ว เขต ๒

๖๔๓ โรงเรียนสมาคมไลออนส์ 
(บ้านอ่างศิลา) นายเจริญ บัวบุญ นางบันธิดา พลดงนอก สพบ้.สระแก้ว เขต ๒

๖๔๔ โรงเรียนบ้านมะกอก นางอสิสา เพชรมะดัน นางสาวชลดา สวัสดี สพบ้.สระแก้ว เขต ๒
๖๔๔ โรงเรียนบ้านคลองวัว นายอาคม รุนสีงาม นางพลับพลึง รังสินธุ สพบ้.สระแก้ว เขต ๒
๖๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปรือ นางมาลา หาญชันจิตร นางโชติพัฒน์ กันพูล สพบ้.สระแก้ว เขต ๒
๖๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด นายอนันต์ หันทะยง นายทองใส สุขสงวน สพบ้.สระแก้ว เขต ๒
๖๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสูง นายอานนท์ ดีช่วย นายเทิดภมิ พิซนาหารี สพบ้.สระแก้ว เขต ๒
๖๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวง นายภา'นุ'วัฒน์ คุณเวียน นายอุกฤษฏ์ โพธ้ิสามต้น สพบ้.สระแก้ว เขต ๒
๖๔๐ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นายมานพ มันตะรักธ์ นายสังวาลย์ กลำเงิน สพบ้.สระแก้ว เขต ๒
๖๔๑ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง นายพัชรพงษ์ สุขแสวง นางอนงค์ ก้อนสำโรง สพบ้.สระแก้ว เขต ๒

๖๔๒ โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ 
(ปุญสิริวิทยา) นางจารุวรรณ วงษ์วรเทวา นางสาวฃนิษฐา ครุฑเหิร สพบ้.กาญจนบุรี เขต ๑

๖๔๓ โรงเรียนบ้านท่ามะเพีอง นางสิริรัศมี ปฐมวีราวรรธน์ นางสาวจุฑาลักษณ์ ประธรรมสาร สพบ้.กาญจนบุรี เขต ๑
๖๔๔ โรงเรียนบ้านหนองเบ็เด นางธัญลักษณ์ อัยวรรณ นายกฤตชัย เกตุศรี สพบ้.กาญจนบุรี เขต ๑
๖๔๔ โรงเรียนบ้านอ่างหิน นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ นายราเซนทร์ ไอยรารัตน์ สพบ้.กาญจนบุรี เขต ๒

๖๔๖ โรงเรียนวัดดาบ้านนิมิต 
มิตรภาพท่ี ๑๔๒ นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ นายภาบุพงศ์ ทรัพย์คง สพบ้.กาญจนบุรี เขต ๒

๖๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตายอด นายโกลิฐ นันทินบัณฑิต นางสมพิศ เช้ือดี สพบ้.กาญจนบุรี เขต ๒
๖๔๘ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา นางสาววารุณี ตะโกภู่ นาย'วรรษทีระ บ้านบุตร สพบ้.กาญจนบุรี เขต ๒
๖๔๙ โรงเรยีนบา้นซอ่ง นางยลพรรษย์ ศิริรตัน์ นางสาวณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี สพบ้.กาฌ3มษุเฟ่สืเ̂ ๒
๖๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ นายนิพร เห็นประเสริฐ นายแมน พรมภิมาน ส 'ฟ !'กาถ^&ร่1*1เข^๒'* \ 1
๖๖๑ โรงเรียนบ้านนาใหม่ ว่าที่ร้อยตรี สุริยัน จันทรา นางสาววันวิสาฃ์ วัลลา ที่พบ้/เแ^ ม,1* เ'ข ํ& เ^  \
๖๖๒ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น บายโกวิท ท่ัวจบ นางกมลวรรณ ชัยมณี เส พ ใ เก '̂ ^ ^ ^ ^ ^  ]  ^
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ท่ี ส ถ าน ค กิ ษ า ข ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั
๖๖๓ โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล นางภรภัทร อรุณแข นางสาวโซติมา แสงคิริ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒

๖๖๔ โรงเรียนวัดท่าเรือ 
''อุตสาหะวิทยาคาร" นายวรเทพ รักษาพงศ์ นางสาวสุดา ไตรวิขซานันท์ สพป.กาญจนบุรี เซต ๒

๖๖๔ โรงเรียนบ้านพุเตย นางกัญญภา วิหควัซรา นางสาวกาญจนา บัวเบา สพป.กาญจนบุรี เซต ๓
๖๖๖ โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง นาย'ไพ1ทรย์ เขียวแก่ นางจันทรดา เขียวแก่ สพป.กาญจนบุรี เขต ๓
๖๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ นายซศักด๋ึ สีสัน นายสิฃรินทร์ เครือน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต ๓
๖๖๘ โรงเรียนบ้านหินดาด นายอนุศักด้ี แร่มี นางสาววรรณภา คำใจ สพป.กาญจนบุรี เขต ๓
๖๖๙ โรงเรียนตซด.บ้านบ้องต้ีล่าง นางแสงระวี สุขประเสริฐ นางบุญแสง อาทิศนอก สพป.กาญจนบุรี เขต ๓
๖๗๐ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง นายนิล โซคสงวนทรัพย์ นายอภิซาติ สวัสด๋ึธรรม สพป.กาญจนบุรี เซต ๓
๖๗๑ โรงเรียนวัดป่าถ้ําภูเตย นายมนุญ นิมิตรเกาะ นายธงซัย ศรีราจันทร์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๓
๖๗๒ โรงเรียนบ้านไร่ป้า นายกัมปนาท ด้วงสงค์ นางสาวภาวิณี จันทร์โนต๊ิบ สพป.กาญจนบุรี เซต ๓
๖๗๓ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ นางสาวฐิติรัตน์ เดซเจริญพร นายสมภพ ทองแท้ สพป.กาญจนบุรี เซต ๓
๖๗๔ โรงเรียนบ้านสารวัตร นางไฉไล ศุภมาตร นางสาวซนินาถ แสนแก้ว สพป.กาญจนบุรี เซต ๓
๖๗๔ โรงเรียน'บ้าน1ซองกาเรีย นายประเสริฐ ด้วงสงค์ นางสาวสุภารัตน์ แซ่สัว สพป.กาญจนบุรี เซต ๓
๖๗๖ โรงเรียนบ้านประจำไม้ นายภิรมย์ จันทร์โนต๊ับ นายกฤษฎ้ิฉันท์'ซ ปียว,รรณ'หงส์ สพป.กาญจนบุรี เซต ๓
๖๗๗ โรงเรียนบ้านวังกระแจะ นายอานนท์ เกียรติสาร นางสาวจารุวรรณ์ เปียทิพย์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๓
๖๗๘ โรงเรียนวัดปากกิเลน นายมนัส วัฒนแย้ม นางสาวเกษรา น้ําใจดี สพป.กาญจนบุรี เขต ๓
๖๗๙ โรงเรียนบ้านหนองปรือ นางวิพรรณ์อร สร้อยพรรณา นางกิติยาภรณ์ บุญยัง สพป.กาญจนบุรี เซต ๓
3̂̂ 30 โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ นางอักษรนันท์ มโนรมย์ นายขวัญชัย สุพรรณโรจน์ สพป.กาญจนบุรี เซต ๓

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 
สาขาบ้านพระเจดีย์สามองค์ นายประเสริฐ ด้วงสงค์ นายอภิเษก ศรีฉ่ํา'พันธ์ สพป.กาญจนบุรี เซต ๓

๖๘๒ โรงเรียนวัดหุบรัก 
(ไพรประซาอุปถัมภ์) นายพรรษา ฉัตรพุฒิซัย นายไกรสร บริสุทธ๋ึ สพป.นครปฐม เขต ๑

๖๘๓ โรงเรียนบ้านหลักเมตร นางสาวจิรภา เจริญผล นายสุภัค จานแก้ว สพป.นครปฐม เขต ๑
๖๘๔ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง นายวรภัฏ ศรีสำราญ นางสาวจุไรรัตน์ เริงวิจิตรา สพป.นครปฐม เซต ๑
๖๘๔ โรงเรียนวัดทะเลบก นางสินี,นาฎ จันทวาท นายพิบุล โพธงาม สพป.นครปฐม เซต ๑
๖๘๖ โรงเรียนวัดหนองศาลา นางสาวฉันทนา ฦมมา นายสุวรรณ วงศ์สุวรรณ สพป.นครปฐม เขต ๑
๖๘๗ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม นายสาธิต นะวาระ นางสาวภิรญา กนกธัซปารมี สพป.นครปฐม เซต ๑
๖๘๘ โรงเรียนวัดหนองจิก นางพรสุณี หงส์ลอย นางสาวอุไร จันทร์แก้ว สพป.นครปฐม เซต ๑

๖๘๙ โรงเรียนประถมฐานบิน 
กำแพงแสน นายธนันธร สิริอาภรณ์ นายวราพงษ์ แดงสำอาง สพป.นครปฐม เซต ๑

๖๙๐ โรงเรียนบ้านสระน้ําส้ม นายเอนก อัคคีเดข นางสุกัญญา นิพิวรรณ์ สพป.นครปฐม เซต ๑
๖๙๑ โรงเรียนบ้านหนองปากโลง นางสาวปริยา ศรีง้ิวราย นางสาวนวพร การชำนาญ สพป-นครปฐนุ.-เขต ๑

๖๙๒ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 
(ประซารัฐบำรุง) นายเอกนิษฐ์ ปริสุทธิกุล นางมัตติกา มณีวุฒิวรสกุล สฟ^'ค ู^ส ่แ!แ^โ©  
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ท่ี ส ถ าน ศ กึ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั
๖๙๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง นายสุจริต อกตัน นางสาวเพยาว์ ม่ันคง สพป.นครปฐม เขต ๑
๖๙๔ โรงเรียนบ้านหนองกะโดน นายก่ิง ล้ิมประสาท นางปาจรีย์ รัตนมุนีวงศ์ สพป.นครปฐม เขต ๑
๖๙๔ โรงเรียนวัดสุฃวราราม นางสาวดวงเดือน ร่ืนนาค นางสาวอรพรรณ ทวินุช สพป.นครปฐม เขต ๑
๖๙๖ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย นายพิบุลย์ แก้วไทรมันท์ นางรวิวรรณ เบ้ียววงศ์ สพป.นครปฐม เขต ๑
๖๙๗ โรงเรียนวัดห้วยม่วง นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย นายวัฒนา นุงน้อย สพป.นครปฐม เขต ๑
๖๙๘ โรงเรียนวัดโพธ้ีงาม นายสืบพงษ์ คนหลัก นางสาวปาริชาติ หัวใจฉ่ํา สพป.นครปฐม เขต ๑
๖๙๙ โรงเรียนวัดตุ๊กตา นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย นางสาวภคพร อ่อนคิริ สพป.นครปฐม เขต ๒
๗๐๐ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน นางอคิภรณ์ อินทรมณี นายธนภัทร เป้าจัตุรัส สพป.นครปฐม เขต ๒
๗๐๑ โรงเรียนบ้านประตน้ําพระพิมล นางสาวระเบียบ ซาญช่าง นางสาวเต็มคิริ คุ้มสุด สพป.นครปฐม เขต ๒
๗๐๒ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ว่าที่ร้อยตรี ใครทอง สิงห์คำมา นายพิซาญ กล่ํากลาง สพป.นครปฐม เขต ๒

๗๐๓ โรงเรียนบ้านพาดหมอน 
(คิริวรรณจินดา) นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ นายสุพจน์ สะอาดจิตต์ สพป.นครปฐม เขต ๒

๗๐๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ นางดุจดาวโตบางปา นางสาวจันทร์เพ็ญ ม่วงสอน สพป.นครปฐม เขต ๒
๗๐๔ โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม นายเกียรติสักด ไพรศรีจันทร์ นางสาวคิวพร สุขตะโก สพป.นครปฐม เขต ๒
๗๐๖ โรงเรียนวัดท้องไทร นายวิชาญ จา'รุกาญจน์ นางสาวซญานุช แก้วสุภา สพป.นครปฐม เขต ๒
๗๐๗ โรงเรียนวัดสำโรง นายประภาส จันทโคตร นางสาวสุรี,รัตน์ แก้วเขียว สพป.นครปฐม เขต ๒
๗๐๘ โรงเรียนวัดละมุด นายสุรเซษฐ์ กล่ินพยอม นายสุริยา ภัสสรพิสุทธิกุล สพป.นครปฐม เขต ๒
๗๐๙ โรงเรียนวัดทุ่งน้อย นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์ นางสาวป้ณฑารีย์ อ่ิมประสงค์ สพป.นครปฐม เขต ๒
๗๑๐ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด นายไพฑรย์ ชัยภูมิ นางสาวธิดาณัฐ สายสุนทร สพป.นครปฐม เขต ๒
๗๑๑ โรงเรียนวัดบางปลา นายรัตนชัย เอ่ียมพิทักษ์พร นางฐิติยา เต้าสูงเนิน สพป.นครปฐม เขต ๒
๗๑๒ โรงเรียนวัดเกาะแรต นายไพรัช ปรีสำเนียง นางสาวภรทิพย์ มูลทองซุน สพป.นครปฐม เขต ๒
๗๑๓ โรงเรียนวัดบัวปากท่า นายธวัช'ชัย ใจ'ทน นางสาวหทัยรัตน์ ใจซ่ือกุล สพป.นครปฐม เขต ๒
๗๑๔ โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง นายวัลลภ เหวันต์ นายนิคม ชนะอินทร์ สพป.ราชบุรี เขต ๑
๗๑๔ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง นายประเสริฐ นาคีสินธุ นายสิทธิชัย ขำละม้าย สพป.ราขบุรี เขต ๑
๗๑๖ โรงเรียนบ้านวังปลา นางสาวจารุพันธ์ พ่ึงรัตน์ นางสาววันวิสา เครือแก้ว สพป.ราชบุรี เขต ๑
๗๑๗ โรงเรียนบ้านสวนผ้ึง นายมันทโชค เกียรติภมิพัฒน์ นางวิจิตรา พันธุพงษ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑
๗๑๘ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน นายวิชัย จุ้ยน่ิม นายเอกลักษณ์ เอ่ียมเกิด สพป.ราชบุรี เขต ๑
๗๑๙ โรงเรียนวัดวังมะนาว นางสาวจิราพร หลายพูนสวัสด้ี นางสาววรรณี แท่นเครือ สพป.ราชบุรี เขต ๑
๗๒๐ โรงเรียนน้ําตกห้วยสวนพล นายนิรุจน์ นำพา นางสิริวิมล นำระนะ สพป.ราชบุรี เขต ๑

๗๒๑ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 
(มิตรภาพท่ี ๑๒) นายซอ พันธุศักด้ี นางสาวไพลิน มหาโชติ สพป.ราชบุรี เขต ๑

๗๒๒ โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล นายวาทิน นิโกรธา สพป.ราชบุรี เขต ๑
๗๒๓ โรงเรยีนบา้นหนองขนาก นางสาวปรีณัญ ์สิรี ปลปีลืม้โอฐ นายสำเรงิ ทองลิม่ สพป. ร ุร ี0ส!^?**V ^

๗๒๔ โรงเรียนวัดห้วยหมู 
(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) นางศันสนีย์ สกุลวรกานต์ นางสาวบุปผา สระทองมอญ ส ^ ป ^ ^ ™ 1̂ ^ ' \
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ท่ี ส ถ าน ศ กึ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั

๗๒๕ โรงเรียนบ้านสันดอน นายอุดม ซชาติ นายเดซา ศรัทธาผล สพป.ราชบุรี เขต ๑
๗๒๖ โรงเรียนบ้านทุ่งแจง นายณัฐพล มิตรอารีย์ นางสาวอุไรวรรณ หงษ์ศรี สพป.ราชบุรี เขต ๑
๗๒๗ โรงเรียนบ้านหนองโก นางกนกพร เอ่ียมสุวรรณ นางสาวภัทรภร สรวงสรรเพซญ สพป.ราชบุรี เขต ๑
๗๒๘ โรงเรียนบ้านพุแค นายบุญส่ง เฮงประเสริฐ นางกรรณิการ์ พรสุขสว่าง สพป.ราชบุรี เขต ๑
๗๒๙ โรงเรียนบ้านหนองสีนวล นางสาวบึทธะมาพร อันทอง นางจินตนา คงม่ัน สพป.ราชบุรี เขต ๑
๗๓๐ โรงเรียนบ้านหนองปรือ นางกาญจนา จันทร์นาค นางสุมิตรา มหาทรัพย์ สพป.ราชบุรี เขต ๑

๗๓๑ โรงเรียนวัดดอนเสลา 
(ปาน พุน รัฐราษฎร์บำรุง) นางขวัญใจ โพธ'ทอง'นาค นางสาวปฐมาวดี จิตหาญ สพป.ราชบุรี เขต ๒

๗๓๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม นางอัญญรัตน์ อินทบวร นายวิฑุรย์ ทองคง สพป.ราชบุรี เขต ๒

๗๓๓ โรงเรียนวัดอริยวงศาราม 
(หนองน้ําขาว) นางสาวพูนศรี อาภรณ์รัตน์ นางพรทิพย์ สมบูรณ์ดี สพป.ราชบุรี เขต ๒

๗๓๔ โรงเรียนวัดหนองเสือ 
(ประชาอุทิศ) นายจิตรกร จิตมณี นายพัลลภ บุญสิงห์ สพป.ราชบุรี เขต ๒

๗๓๕ โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว 
(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกล) นายสุรพล พรขัย นายวรขัย มีเนียม สพป.ราชบุรี เขต ๒

๗๓๖ โรงเรียนวัดยางหัก นางปราณี คีลานันท์ นางสาวอมรรัตน์ สร้อยแสง สพป.ราชบุรี เขต ๒
๗๓๗ โรงเรียนบ้านหนองคา นางอมรรัตน์ พีรขัยเดโซ นางสาววาสนา จันทรักษรังษี สพป.ราชบุรี เขต ๒

๗๓๘ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 
(ดงมะม่วง) นายเทียนขัย แสนสม นางสาวนิโลบล ธนมาก สพป.ราชบุรี เขต ๒

๗๓๙ โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ นางสาวกนกพร พิริย'วุฒิกรอุดม นางนันทภัค ขุนณรงค์ สพป.ราขบุรี เขต ๒
๗๔๐ โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม นายคำพันธ์ คุ้มไพฑรย์ นายอภิเซษฐ เพ่ิมโสภา สพป.ราขบุรี เขต ๒
๗๔๑ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ นายสุรวุฒิ จันทนะโสตถ นางสาวเกสรี ล้ีเจริญ สพป.ราชบุรี เขต ๒
๗๔๒ โรงเรียนวัดบ้านใหม, นายพงศ์ศึริ จันทิวาสน์ นางสาวปียนุซ นาคน้อย สพป.ราชบุรี เขต ๒

๗๔๓ โรงเรียนวัดเจริญธรรม 
(รัฐประชานุเคราะห์) นายธีรภัทร เอกดำรงกิจ นางสาวกนกอร สุภาสวัสด๋ึ สพป.ราชบุรี เขต ๒

๗๔๔ โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 
(บึญญาประซาสามัคคี) นายก้องภพ ย่ีห'ร่า นางสาวกัณฐณา ยาเครือ สพป.ราชบุรี เขต ๒

๗๔๕ โรงเรียนวัดหนองปลาดุก นางสาวอัญชลี พุทธะ นางสราญจิตร ผิวบาง สพป.ราชบุรี เขต ๒

๗๔๖ โรงเรียนวัดบึงกระจับ 
(รัฐประซาตันติธนานนท์) นางสาวธัญญ์ภกรณ์ ศรีราจันทร์ นายเกรียงไกร บุญนิยม สพป.ราขบุรี เขต ๒

๗๔๗ โรงเรียนวัดเขาฃลุง นายจีระ ศรีสุขใส นางสาวกัญญา เอ่ียมคุณธรรม สพป.ราชบุรี เขต ๒
๗๔๘ โรงเรียน'วัดสระท่ีมุม นายนริศ พันธุแดง นายธรวิทย์ ฐานธนาฐิติฎ สพป.ราชบุรี เขต ๒
๗๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว นางทรรศนีย์ ปีนประเสริฐ นางสาวสกุณา เขียวมา สพป■ ราชบุรี เขต ๒

๗๕๐ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 
(วัดโคกบำรุงๆ) นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย นางสาวเพ็ญนภา พลับฉิม สพุ̂ร™ ^ฬ ต ิ

๗๕๑ โรงเรียนวัดบ้านไร่ นายสุรเขษฐ์ สายสุดใจ นางสาวจำเนียร พลอยเพชร เพ '1 แก ^ ^ เ^ \เฟ  ้ ไ!!แฬ ฺ̂
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ท่ี ส ถ าน ส กื ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ส กื ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั

๗๕๒ โรงเรียนชุมซนวัดดอนคลัง 
มิตรภาพท่ี ๑๗๘ นายพีรวัฒน์ภู่เพชร นางรำพรรณ์ นวมดี สพป.ราชบุรี เขต ๒

๗๕๓ โรงเรียนวัดแก้วฟ้า นายเทอดเกียรติ มาประเทียบ นายสมศักต้ี นาแป้น สพป.ราชบุรี เขต ๒

๗๕๔ โรงเรียนวัดหนองหิน 
(วิเชียรประชานุกล) นายราเมต กุยรัมย์ นายไพศาล รุ่งวิภูษณะ สพป.ราชบุรี เขต ๒

๗๕๕ โรงเรียนค่ายลกเสือบ้านโป่ง นายธีรวรรณ สมสุวรรณ นายกำพล เดชสาร สพป.ราชบุรี เขต ๒

๗๕๖ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วย 
กระบอก (สามัคคีวิทยา) นายมิน ประจวบวัน นายศรุต สิงห์อุดม สพป.ราชบุรี เขต ๒

๗๕๗ โรงเรียนวัดดอนกอก 
(ล้วนประซาสรรค์) นางสุกัลยา พูลสวัสด้ี นางสาวบุญล้น ชูใจ สพป.เพชรบุรี เขต ๒

๗๕๘ โรงเรียนบ้านหันตะ๓า นางเปรมคิริ เนื้อเย็น นายสุทธิพงษ์ สถาพร สพป.เพชรบุรี เขต ๒

๗๕๙ โรงเรียนวัดเข่ือนเพชร 
(วซิรเวทประซาสรรค์) นายอัมรินทร์ คล้ํา1ข่ืน นายสุวิซ เกตุรัตน์ สพป.เพชรบุรี เขต ๒

๗๖๐ โรงเรียน'บ้านแม่คะฌย นางภัทรกานต์ ทัศน์แก้ว นางสาวซลธิซา โฉมแพ สพป.เพชรบุรี เขต ๒
๗๖๑ โรงเรียนบ้านหนองบ้วย นายบุญธรรม เพ่ิมสุซ นางสาวพรทิพย์ เรืองคิลป้ สพป.เพชรบุรี เขต ๒

๗๖๒ โรงเรียนบ้านหนองยาว 
(ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) นางอุษา กองธรรม นางสาวปิน่ทอง เอกวัฒ สพป.เพชรบุรี เขต ๒

๗๖๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไทร นางสาวจันทัปปภา ปีนเกตุ นางสาวทิพย์วรรณ กล่ินน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๗๖๔ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว นางสุน้นที ประสพผล ว่าท่ีร้อยตรีหญิง เสาวณีย์ ปฐมนรา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๗๖๕ โรงเรียนวัดถ้ําคีรีวงศ์ นางสาวมิญญ์,ชนก ปรางละออ นางวันทนา งามเนตร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๗๖๖ โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด นายวัฒนขัย ป้ตเมฆ นายวิโรจน์ โคตรขัย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

๗๖๗ โรงเรียนอนุบาลเมือง 
ประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) นายจิรายุ สีมาพานิซ นางกันธิมา อรรถมานะ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

๗๖๘ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ นายภาบุพงษ์ ยอดปรีดา นางสาว'ทิพยาภรณ์ หะเทศ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๗๖๙ โรงเรียนบ้านหนองไทร นางรจนา เกตุเตี้ย นายพงศ์พัทธ์ เจริญลาภลอย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๗๗๐ โรงเรียนบ้านศาลาลัย นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม นายวีระวัฒน์ อยู่ยืด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๗๗๑ โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี นายอดิเรก มะลัน นางสาวปานทิพย์ ดีเด่น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๗๗๒ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี นางประยุร เอ่ียมอำนวย นายสมคิด สดสะอาด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๗๗๓ โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น นางสาวญาธิป กรรณสูตร นางจิรภา ตั้งเจียวลี้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๗๗๔ โรงเรียนบ้านปากเหมือง นายวสันต์ สืบสุทธา นางสาวณัฐริกา ประเสริฐสาย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๗๗๕ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม นางประภัสสร พิมพ์ทอง นายฤทธิ'ขัย รวยพิรมย์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๗๗๖ โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม นางสาวจิตติมา เทียมเทศ นายเชษฐา ทิมเทียบ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๗๗๗ โรงเรียนบ้านหาดขาม นายอำนวย คงถอด นายประนม พงศ์ไพศาลศรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๗๗๘ โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชร นางไพริน พรหมม่วง สพป■ ปรุฟ^บครฃ๋ํนธ^*๒
๗๗๙ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น นางอุไรวรรณ อยู่คง นายปวีณ์ เกาะแก้ว ส'พ1̂ป ร ุ^^ค ร ^ 'นิ?เรุแบุ๒^
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๗๘๐ โรงเรียนบ้านคลองสำโรง นายธวัช'ชัย พลนิกาย นางสาวสุประภา มังกรทอง สพป.สมุทรสาคร
๗๘๑ โรงเรียนบ้านคลองตัน นางวรรณกร ทวีแก้ว นายประะวิทย์ ชินโน สพป.สมุทรสาคร

๗๘๒ โรงเรียนบ้านดอนไฝ 
(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) นางสาวกายจนา สิริวงศาสรรธน์ นางละมุล เกิดเรียน สพป.สมุทรสาคร

๗๘๓ โรงเรียนวัดหนองบัว นายเสน่ห์ แตงทอง นางสาวรุ้งตะวัน หุ้นเส็ง สพป.สมุทรสาคร
๗๘๔ โรงเรียนวัดบางปลา นายสิทธิพันธ์ สุทธิกุลธร นางสาวลัดดาภรณ์ ฤกษ์ดี สพป.สมุทรสาคร

๗๘๔ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 
(บ้านบ่อราษฎรบำรุง) นางเสาวลักษณ์ เย่ียมสวัสด้ิ นายอภิสิทธ๋ึ จิตรสมควร สพป.สมุทรสาคร

๗๘๖ โรงเรียนวัดป้จจันตาราม นายขวัญชัย เปรียบย่ิง นายโสภณ เดซฉกรรจ์ สพป.สมุทรสาคร

๗๘๗ โรงเรียนวัดเกาะ 
(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์) นายบุญรอด สาดแฟง นายวีระพล เหล็กดี สพป.สมุทรสาคร

๗๘๘ โรงเรียนวัดกระโจมทอง นางหยกฟ้า พัฒนเจริญ นางสาวประภาพรรณ จันบางยาง สพป.สมุทรสาคร
๗๘๙ โรงเรียนวัดนาขวาง นายวิเซษฐ์ เสือภูมิ นายสุริยัน ดีรอด สพป.สมุทรสาคร
๗๙๐ โรงเรียนบ้านหนองตอ นายชวลิต โซยฮะนิจ นางอัจฉราพรรณ ประทุมนอก สพป.สมุทรสาคร
๗๙๑ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ นายสงคราม ท่ีน้ําคำ นายสุรชัย ทวีชาติ สพป.สมุทรสาคร

๗๙๒ โรงเรียนวัดโคกขาม 
(นรสิงห์อนุสรณ์) นายทองฮะ พรภูมินทร์ นายนิวัฒน์ ศรีสุดตา สพป.สมุทรสาคร

๗๙๓ โรงเรียนวัดบางกระเจ้า นายซาตรี ม่วงใหม่ นางสาวศิริญญา รงค์เรือง สพป.สมุทรสาคร

๗๙๔ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 
(มิตรครุราษฎร์รังสรรค์) นายวุฒิพงศ์ วงศ์กวินวุฒิ นางสาวอัญชลี น่ิมสอาด สพป.สมุทรสาคร

๗๙๔ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย นายสมบุรณ์ สาลีพันธ์ นายธนารักษ์ ทองผิงพลอย สพป.สมุทรสาคร
๗๙๖ โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม นางสมถวิล ศิลปคนธรรพ์ นางสาวศรีสุนันท์ เลิศศักด๋ึศรีสกุล สพป.สมุทรสาคร

๗๙๗ โรงเรียนบ้านขายทะเลโคก 
ขามมิตรภาพท่ี ๙๔ นายณัฐพงษ์ เลิศชีวะ นายอาทิตย์ อ่วมเครือ สพป.สมุทรสาคร

๗๙๘ โรงเรียนวัดหนองนกไข่ นายวิชัย อ้นมณี นางสาวจันทร์นภา เกตุสิงห์น้อย สพป.สมุทรสาคร
๗๙๙ โรงเรียนบ้านวังจรเข้ นางสาวภิญญาพัซญ์ เกตุคซา นายสายัณห์ มรนนท์ สพป.สมุทรสาคร

๘๐๐ โรงเรียนบ้านท่าทราย 
(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) นางวันดี บุญเกิด นางสาวศุจินันท์ นิตย์โรจน์ สพป.สมุทรสาคร

^0(3) โรงเรียนวัดปากบ่อ 
(เหลืองราษฎร์บำรุง) นายศักด๋ึดา'วุฒิ พิมพะปะตัง นางสาวน่ิมนวล ศิริจันทร์เพ็ญ สพป.สมุทรสาคร

๘๐๒ โรงเรียนบ้านตะวันจาก นางสาวบังอร สาคลาไคล นางมันทา ปานนก สพป.สมุทรสงคราม

๘๐๓ โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม 
(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกล) นายศุภกิจ ด้วงทอง นายเทวิน อ่องทับน้ํา สพป.สมุทรสงคราม

๘๐๔ โรงเรียนวัดท้ายหาด 
(พลอยเจียเส็ง) นางนภาพร ภูผา นายซาลี ดวงแย้ม สุ?̂ ป .ส * #!ร ส งค ร า!เ^/\

๘๐๔ โรงเรียนวัดสวนแก้ว นางซวนช่ืน เจริญฤทธ้ิวัฒนา นายสุขสันต์ มาฆะสวัสด้ิ เส พ ใ เส ^ ^ ^ ^ ;;^ ^  ]  1
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๘๐๖ โรงเรียนวัดเสด็จ 
(สุทธิวิทยาบุสรณ์) นายวิรัขพล สมมาก นางสาวนวลแก้ว ยะลา สพป.สมุทรสงคราม

๘๐๗ โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม 
(สมุทรประชานุกล) นางสาวสาคร คุณช่ืน นางสาวปานหทัย ละมับ สพป.สมุทรสงคราม

69069 โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า นางสาววรลักษณ์ นิตยธรรม นางสาวนันทญา ล้ิมไพบุลย์ สพป.สมุทรสงคราม
๘๐๙ โรงเรียนวัดวรภูมิ (วรไวทยาวาส) นายซัซซัย อุปสรรค์ นางนพรัตน์ นวมสุวรรณ สพป.สมุทรสงคราม

69๑0 โรงเรียนวัดปากน้ํา 
(อมรวิมลจันทร์) นางอารณี สมมาก นายเฉลิมรัฐ อุทัยรัตนกิจ สพป.สมุทรสงคราม

69๑๑ โรงเรียนวัดบางสะแก 
(ล้อมประซานกล) นายสุรกิจ ย้ือเผ่าพันธ์ นางสาวชุติกาญจน์ รองทอง สพป.สมุทรสงคราม

๘๑๒ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ 
(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) นายเอกลักษณ์ ขาวนวล นายนันทิซ จันทร์ซมเชย สพป.สมุทรสงคราม

69๑ดา โรงเรียน'บ้านคู่ฉ่ี นางสิริ'รัซต์ แก้วงาม นางสาวยุพา ดอกไม้จีน สพป.สมุทรสงคราม
๑(&รี โรงเรียนบ้านบางบ่อ นายไพศาล น้อยสุพรรณ์ นายณฐนน แก้วกันจร สพป.สมุทรสงคราม

0ง่ึ๑(เรี โรงเรียนวัดเกตการาม 
(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) นางสุภาภร กอบัวแก้ว นางสาวรุ่งรัตน์ อ่องมะลิ สพป.สมุทรสงคราม

ภ าค ต ะ ว นั อ อ ก เฉ ยี ง เห น อื
๘๑๖ โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ นางสาวครองทรัพย์ เชิดซ นางบุญสม ศรีปรุ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

๘๑๗ โรงเรียนบ้านไพล 
(ไตรมิตรสามัคคี) นายกฤตพล พรมโพธ๋ึ นางสาวศรีกานดา อ่อนคำ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

0ง๑̂ โรงเรียนบ้านคอหงษ์ นางสมทรง แนบกลาง นางวันเพ็ญ หม่ันกลาง สพป.นครราชสีมา เขต ๑
๘๑๙ โรงเรียนบ้านซาด นายเจนการณ์ เพียงปราชญ์ นายธีรวุฒิ ปีกก'าโล สพป.นครราชสีมา เขต ๑ .

๘๒๐ โรงเรียนบ้านหนองตะไล้ 
(ประซาพัฒนา) นางรันดร พิมพ์เงิน นายมงคล พิมพ์เงิน สพป.นครราชสีมา เขต ๑

๘เอ๑ โรงเรียนบ้านมะรุม นายนพดล ศรีจันทรนนท์ นายประพันธศักด้ี โชติกลาง สพป.นครราชสีมา เขต ๑
๘๒๒ โรงเรียนบ้านหนองนา นายเกียรติรัตน์ เกียรติธนกุล นางสาวกนก พร้อมพิพัฒนพร สพป.นครราชสีมา เขต ๑
๘๒๓ โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ นายสันติ เลิศธรรม1ไพ'บุลย์ นางพลับพรึง วงค์คำจันทร์ สพป.นครราชสีมา เขต ๑
๘๒๔ โรงเรียนบ้านต่างตา นายสุพิษ จุ้ยกลาง นายจักร์เพ็ชร หาญสันเทียะ สพป.นครราชสีมา เขต ๑
๘๒๔ โรงเรียนชุมซนบ้านศีรษะละเลิง นายสมศักด้ี เข็ม'ประสิทธ้ิ นางศิรีวรรณ การเรียน สพป.นครราชสีมา เขต ๑
๘๒๖ โรงเรียนบ้านคนชุม นายมานะ อุนารัตน์ นางสาวปีญธิญา ดาวศรี สพป.นครราชสีมา เขต ๑
๘๒๗ โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ นายประมวล สุวรรณบุบผา นางสาวพรปวีณ์ สุขพ'ราม สพป.นครราชสีมา เขต ๑

6ฮ1อ69 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วน 
ภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ฯ นายมังกร ช่วยสระน้อย นางธัญญรัตน์ ประลิทธ้ินอก สพป.นครราชสีมา เขต ๑

๘๒๙ โรงเรียนอนุบาลตลาดแค นายสิทธิชัย อ่วมวงษ์ นางเพ็ญแข งามสง่า ลพปนค.;ฟรีซสมา เขต’๑V ^
๘๓๐ โรงเรียนบ้านวังม่วง นายสวง ดอกรักกลาง นางสาวเสาวนีย์ บุญธรรม สพห์'.นค^ไซสํ๊มญเขต^V ๚
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๘ดา 6) โรงเรียนบ้านสีมุม 
(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) นายนิวัฒน คำกอง นายพุทธา สมลันเทียะ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

๘๓๒ โรงเรียนบ้านละลมโพธ้ิ นางสาวสุรัซนี ศรีจันทรอาภา นายเชิงชาย เอ่ียมซัยฎมิ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

๘๓๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 
"พยัคฆเดชบำเพ็ญ" นายธนิต เดือนแจ้งรัมย์ นางสาริกา เพียรเกาะ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

๘๓๔ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า นายสมเดช สุภาคีรีวัลย์ จ่าสิบตรีซยันต์ อธิวาส สพป.นครราชสีมา เขต ๑
๘๓๔ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว นายสนอง ฝ่ายโชคชัย นายจิราบุวัฒน์ ครีบกระโทก สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๓๖ โรงเรียนบ้านทองหลาง นายวิฑรย์ ไทยน้อย นายสรรพชัย อินทสุวรรณ สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๓๗ โรงเรียนบ้านหินโคน นางปิยะกุล พัวอมรพงศ์ นายคุทธวีร์กาณฑ์ ไกรสน สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘ดโ1 ๘ โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย นางสาวสุธาสินี สว่างศรี นางสาววาสนา ทดไธสง สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๓๙ โรงเรียนบ้านโคกพระ นายหนซวน มุงคุณคำซาว นายซชาติ มุลทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๔๐ โรงเรียนบ้านโนนเพชร ว่าที่ร้อยตรี นรีศย์ กิจเพ่ิมพูล นางเพ็ญศรี วรวุฒิปิญญาคม สพป.นครราชสีมา เขต ๒

(̂ ๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก นายอนุชิต บํวงกระโทก นายโชติ ศักด้ีหารภพ สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๔๒ โรงเรียนภทองวิทยา นายสายยนต์ อ่อนคำสี นายศักด้ีอนันต์ จ้ันอรัญ สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๔๓ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา นายประสิทธ้ิ เดชครอง นายณฐภัค สุวรรณทา สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘(ณ์ โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ นายอำนาจ บรรจงรอด นางพูนสุข แคร่กระโทก สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๔๔ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม นายโสภา คำรินทร์ นาย'บุญล้ํา สงคราม สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๔๖ โรงเรียนบ้านซ่องโค นายบรรจบ เรียมริมมะดับ นางอินธิรา พันธ์วงศ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๔๗ โรงเรียนบ้านสระมะค่า นางธนิตา ปิดตาเทลัง นางศิริพร ขันตี สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘(ริ!๘ โรงเรียนวัดหนองพลวง นายชำนาญ นาคศิริ นายวิเชียร ทองแจ่ม สพป.นครราชสีมา เขต ๒

๘๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคี 
พัฒนา นายสุเทพ จันทีนอก นางสาวสายฝน คร้าวหาญ สพป.นครราชสีมา เขต ๒

๘๔๐ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน นายป้ญญา สังข์สูงเนิน นางสาวศิริวิมล ธำรงพัฒนารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๔๑ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า นายเจษฎา สุปีญญเดซา นายสุทธิรักษ์ ซวนชุนทด สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๔๒ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ นายอำพร ทวรรณกุล นายประจวบ เลิศไธสง สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๔๓ โรงเรียนบ้านกรูด นายจีรวัฒน์ เกตคีลา นางทองม้วน ย้ิมทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๔๔ โรงเรียนวัดหนองจอก นายกฤซฐา ดอนกระโทก นายจตุรวิทย์ ซ่ึงสมณกุล สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๔๔ โรงเรียนบ้านใหม่สมบุรณ์ นายสมพร พานอ่ิมมะเริง นางสาวอินทร์แปง สมานมิตร สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๔๖ โรงเรียนบ้านดอน นายบรรจบ ซวนสุข นางบุญส่ง รักทอง สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๔๗ โรงเรียนบ้านถันผม นายซัซวาล ตุนาค ' นายเสถียร ออมไธสง สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๔๘ โรงเรียนชุมชนพลับพลา ว่าที่ร้อยตรี ดนุวัศ ไชยสงค์ นางคนึง ปิติสุรเดช สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๔๙ โรงเรียนบ้านสระแก้ว ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สายตา คำสิงห์นอก นายพันธ์ธัช ยอดลังวาลย์ สพป.นครราชสีมา เขต ๒
๘๖๐ โรงเรียนบ้านโนนพะไล นางสาวสุรีย์พร พรมยกบัตร์ นายบุญข่วน จันทป สพป.นคไ (̂สีร!ห1̂ชต*!^
๘๖๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา นายประสาน อรพิมพ์ นายสิงห์ทอง แทนกระโทก ส'พปภ์5ครุรู*)*#เร่!าใ*ธ^
๘๖๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน นายเชิด บุบผามาลา นางเต็มดวง หวังปรุงกลาง สพั(เ:น/แฟเสีมุ!นุ.1 เ \
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ท่ี สถานสืกษา ซ่ือผู้บริหารสถานศิ กษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
๘๖๓ โรงเรียนบ้านนาตะคุ นายอุทัย คำสีหา นายบุญเรียง ข่าชันมะลี สพป.นครราซสีมา เขต ๒
๘๖๔ โรงเรียนบ้านหนองปรือ นายสากล พันธ์สวัสด้ิ นายวิเชียร นาคสะพัด สพป.นครราซสีมา เขต ๒
๘๖๔ โรงเรียนพิมานประซาสันต์ นายเศรษฐเมธ พรมวัง นางสาวจิราพร การเพียร สพป.นครราซสีมา เขต ๒
๘๖๖ โรงเรียนบ้านซ่าเลือด นางภนิตา เศรษฐคุณากุล นางสุวัจ'นา คำ,ขำนิ สพป.นครราซสีมา เขต ๒
๘๖๗ โรงเรียนบ้านสระซาง นายวิรัตน์ ตันพิพัฒน์ นายปฏิวัติ จันทนุกุล สพป.นครราซสีมา เขต ๖
^̂ 0̂ 9 โรงเรียนบ้านหนองม่วง นางจันทร์จิรา วาปีทะ นายสมพร หาญโก่ย สพป.นครราซสีมา เขต ๒

๘๖๙ โรงเรียนบ้านคลองยาง 
(มลบนอุปถัมภ์) นายถนัด บรรลือ นางระรินทร์ ศรีสารคาม สพป.นครราซสีมา เขต ๓

๘๗๐ โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง นายไมตรี จันทองเดซ นางอรพิมพ์ เน่ืองซมภู สพป.นครราซสีมา เขต ๓
๘๗๑ โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง นายซวาล สุดเวียง สิบเอกพงษ์พันธ์ บุญญาพิจิตร สพป.นครราซสีมา เขต ๓

๘60(๒ โรงเรียนปีกธงซัยชุณหะวัณ 
วิทยาคาร นายเสรี โพซ,ชุน'ทด นางสุดาวดี สุวรรณสุข สพป.นครราซสีมา เขต ๓

๘๗๓ โรงเรียนไผ่สีสุก นายวรรณพ ชิดเมืองปีก นายเชิดศักด้ื ค่อยจะโปะ สพป.นครราซสีมา เขต ๓
๘๗๔ โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน นางอุษณิษา ภาสกานนท์ นางเกสร เติมสุข สพป.นครราซสีมา เขต ๓

๘๗๔ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์ 
วัฒนา นางสาวมะลิวัลย์ จรก่ิง นายวารสา จ่าพันตุง สพป.นครราซสีมา เขต ๓

๘60)๖ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร นางประนอม นามนิตย์ นายถวิล สกุณี สพป.นครราซสีมา เขต ๓

๘๗๗ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 
(โคกศิลา) นายเมธี คอบตะขบ นางสาวพยอม บอนชุนทด สพป.นครราขสีมา เขต ๓

๘๗๘ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว นางสาวสุภาพร บุพโต นางสาวปองรัตน์ พังพรพรมราซ สพป.นครราซสีมา เขต ๓
๘๗๙ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร นางอุทุมพร เครือบคนโท นางผกามาศ อุดมเจริญ สพป.นครราซสีมา เขต ๓
9̂̂ 90 โรงเรียนบ้านสม,มติเจริญ นายสุนันท์ จงใจกลาง นายสายัญ สืบเพ็ง สพป.นครราซสีมา เขต ๓
(̂ (9) โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี นายอรชุน อุทัยวรรณ์ นางสาวเบญจพร ทองสัมฤทธ้ิ สพป.นครราซสีมา เขต ๓

๘๘๖ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา นายอุทัย เท่ียงดี นายธีระวัฒน์ พิมพ์ทอง สพป.นครราซสีมา เขต ๓
9̂̂ 9 ดา โรงเรียนบ้านสุขไพบุลย์ นายเสง่ียม พระไตรยะ นายมงคล มนัสศิลา สพป.นครราซสีมา เขต ๓

6363(3! โรงเรียนบ้านคลองทราย นางสาวสีสุดา สุขอร่าม นายเจษฏา พจน์ก่ิง สพป.นครราซสีมา เขต ๓
๘๘๔ โรงเรียนบ้านวังน้ําเขียว นางสาวพรทิพย์ พุจารย์ นายณัฐวุฒิ โก้สันเทิยะ สพป.นครราซสีมา เขต ๓
9̂̂ 9(0 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน นายโขค ภักดีณรงค์ นางสาวจิราวรรณ กุลบุตร สพป.นครราซสีมา เขต ๓

๘๘๗ โรงเรียนบ้านระเริง นายสินประเสริฐ เวหา นายวรายุทธ บุญวงศ์ สพป.นครราซสีมา เขต ๓
636363 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข นางคิริเนตร สิงห์คำ นางปรีดาภรณ์ จันทร์สนิทศรี สพป.นครราซสีมา เขต ๓
๘๘๙ โรงเรียนด่านอุดมวิทยา นางสาวดวง โซติสุภาพ นางบุณยวีร์ เล้ียงเซวงวงศ์ สพป.นครราขสีมา เขต ๓
๘๙๐ โรงเรียนบ้านแซะ นายดาวเรือง เรืองรัตนโซติ นายนันธชัย ซ้อนผักแว่น สพป.นครราซสีมา เขต ๓
๗๙๑ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน นายสมพงษ์ คบด่านกลาง นางสาวสุจิตรา มีศิลปี สพป .นคู^ตชสี!เ,ฬ**^
๘๙๒ โรงเรียนทับ ๖ วิทยาคาร นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์ นายศักด้ี แววจะบก ส พ ป ^ร^ช ัส ีม าไ^ต^',\
๘๙๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง นายชัยโรจน์ พันธ์ยางน้อย นางจารียา รัตนใหม่ ฟ ้ป . เ ^ ^  '

ส ิ*



๓๑

ท่ี ส ถ าน ส กื ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ค กี ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั

๘๙๔ โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย นางสุวพิซซา คนใจบุญ นางสาว'ทิฆัม'พร ปีติทรัพย์สกุล สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๘๙๔ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม นายเด่น ประคองสุข นายฐาปกรณ์ เครือวัน สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๘๙๖ โรงเรียนบ้านห้วยลุง นางจุติพร ขวบสันเทียะ ว่าที่ร้อยตรี เกียรติศักดิ้ เริงชัยภมิ สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๘๙๗ โรงเรียนบ้านโนนสง่า นายสมศักด้ิ บุรพะ นางสาวสรวย ฃ่ึมกุล สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๘๙๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว นางสาวนงราม ซลอเจริญย่ิง นางพิมพา ขุมจันทร์ สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๘๙๙ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ นางสาวคิริว'รรณ์ รักษาสระน้อย นางเสาวลักษณ์ แบนสูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๐๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย นางสาวจิรนันห์ ไมขุนทด นายวัชรพงศ์ กอบเกษ สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๐๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าชาว นายบุรพา อุทัยกัน นายเทพประสิทธ้ิ คูณขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๐๒ โรงเรียนบ้านโนนประคู่ นางระวีภัสสร บัวทอง นางผกามาศ รัตน์ประทุม สพป.นครราชสีมา เขต ๔

๙๐๓ โรงเรียนบ้านหนองกก 
(ประซาพัฒนา) นางพรจิต ทรวงทองหลาง นายปิยะ เรืองจันทึก สพป.นครราชสีมา เขต ๔

๙๐๔ โรงเรียนขนงพระใต้ นายชาติชาย ศรีสังวาลย์ นายโรมรัน ทองโคกกรวด สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๐๔ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร นายมานะ กอสูงเนิน นางถิรญาดา ยุนสันเทึยะ สพป.นครราชสีมา เขต ๔

๙๐๖ โรงเรียนเติมแสงไชปากช่อง 
วิทยา นายปราโมทย์ เน่ืองฤทธ้ี นางสุพิน ทาสันเทึยะ สพป.นครราชสีมา เขต ๔

๙๐๗ . โรงเรียนบ้านท่าเล่ือน 
สามัคคี (คส.๔ อุปถัมภ์) นางสาวอกัญภิพา นิจจังคะโต นางธนิกา กรีธาพล สพป.นครราชสีมา เขต ๔

๙๐๘ โรงเรียนนิคมชลประทาน 
สงเคราะห์ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พุ่มลำเจียก นางสาววิไลวรรณ หม่ันนิอม สพป.นครราชสีมา เขต ๔

๙๐๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
ลำตะคอง ๔ นายประสาท ขุนจินดา นายณรงค์ บุญแถว สพป.นครราชสีมา เขต ๔

๙๑๐ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง นางสาววิซุดา ภักดี นางสาวฐิติบัน ปะวันทะกัง สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๑๑ โรงเรียนวัดวซิราลงกรณวราราม นางอาทร ด่านกระโทก นางอัจฉราพร นวลช่ืน สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๑๒ โรงเรียนบ้านหนองจอก นางมาลัย มลภักดี นางเสาวลักษณ์ โคราช สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๑๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง นายผ่อน วงศ์อินทร์ นางศรัญญา เลิศจันทึก สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๑๔ โรงเรียนบ้านปรางคล้า นายศราวุธ ศรีหาบุญทัน นางสาวกุลทรัพย์ อนันต์สวัสด้ี สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๑๔ โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน นางสาวโชติกา ภิญโญ นางสาวกฤษณา เน้ือนา สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๑๖ โรงเรียนบ้านคลองเสือ นางฐิติภัสร์ ประจวบสุข นางสุกัญญา ทำสวน สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๑๗ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง นางสาวละมัย พรหมศร นายกิตติพงษ์ ศรีวีรพงศ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๑๘ โรงเรียนบ้านซับใต้ นางธนิดา โรง'ชัยฎมิ นายอาวุธ ไกวัลเกศบุศย์ สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๑๙ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม นายดุสิต โกนสันเทียะ นายอุทัย บุญล้อม สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๒๐ โรงเรียนบ้านวังกระสวย นายอนุศักด้ิ ดาลุนฉิม นางสาวสุภัสสร เฟ้อสูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๒๑ โรงเรยีนบา้นนาดศีรสีะอาด นายวรีะ ดวงสำราญ นายวนซิ เสรฐีสงูเนนิ สพป. บ ุซสมา เข ต ^ ^ .

๙๒๒ โรงเรียนบ้านกุดซะนวน 
"รัฐ'ราษฎร์สวัสด้ือุทิศ" นายนรากร พ้ืนนวล นายกฤษณะ โดดจันทึก ส'พเ ข . ' น ฬ ^ ม เแ ข แ \
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๓๒

ท่ี ส ถ าน ส กื ษ า ซ ือ่ ผู้บ ร หิ าร ส ถ าน ส กื ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั
๙เอ๓ โรงเรียนบ้านหนองโอง นายธีรสักด ตุดาลจิตติ นางรัตน์ฐาน์อร แก้วเชียว สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๒๔ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก นายสมคิด พินิจ นางสาวพัทยา สุวรรณชัยรบ สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๒๔ โรงเรียนบ้านปางโก นายวรวุฒิ เดชขุนทด นางฐานิต สิงหเศรษฐกิจ สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๒๖ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นางรุ่งอรุณ สุขวซิรเดซา นายสัจจะ วะทา สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๒๗ โรงเรียนสระน้ําใสวิทยา นางสุทธิซา เสาวลักษณ์คุปต์ นางบุบผา พยัคฆ์กุล สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๒๘ โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม นางซัญญา จินากุล นางวีระอนงค์ งามสงวน สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๒๙ โรงเรียนบ้างปางสะกอ นางพัซรีนทร์ ประมวล นายวัชรีนทร์ เลิศนอก สพป.นครราชสีมา เขต ๔

๙๓๐ โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 
ดอนมะเกลือสามัคคี นายประทีป เพ่ิมชีวา นางสาวฤทัยรัตน์ เรียงสันเทียะ สพป.นครราชสีมา เขต ๔

๙๓๑ โรงเรียนบ้านโคกแฝก นางสาวทานตะวัน ก่ิงโคกกรวด นางศรีคิริ บุรณะ สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๓๒ โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด นางสุกัญญา ดวงกลาง นายธัญพัฒน์ นันทัซพรพงศ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๓๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง นายเกรียงไกร สิงหนาท นางสาวสุธิดา อาจสูงเนิน สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๓๔ โรงเรียนบ้านบุระไหว นางสาวณญาธวันด้ิ เกงขุนทด นางสาวดวงมณี บำรุงวงศ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๓๔ โรงเรียนบ้านสระแจง นางปิยาภรณ์ พ่ิงโคกสูง นายสารัมภ์ บุตรเคน สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๓๖ โรงเรียนบ้านโนน นางวัฒนีย์ ธเนศสิริทัศน์ นางสุวรรณ์ ดวงแจ่มใส สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๓๗ โรงเรียนบ้านเสมา นางซญานิศ สมนา นางบุษกร จินกลาง สพป.นครราชสีมา เขต ๔

๙๓๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง 
(อนุศาสนาบุสรณ์) นายธีระ วัซระธราดล นางจรรยา วัชระธราดล สพป.นครราชสีมา เขต ๔

๙๓๙ โรงเรียนบ้านเมืองนาท นายอภัยวงษ์ สมนา นางสาวนันทิยา วร่จิตตา'นนท์ สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๔๐ โรงเรียนบ้านคูเมือง นายอนันต์ รัตน์สันเทียะ นางสาวฉัตรพร ใยมะเริง สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๔๑ โรงเรียนบ้านหาญ นางสาวแฉล้ม วรรณารักษ์ นางสาวนภารัตน์ เสาะขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๔๒ โรงเรียนบ้านหนองกก นางวิไลพร ปานเพ็ซร นางสาวศราวณีย์ อินพระเทียมเนียม สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๔๓ โรงเรียนบ้านคู (ประซาอุปถัมภ์) นางยุพิน วัชระสุชโพธ้ิ นางสาว'ว'ราสักษ์ กุดแสน สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๔๔ โรงเรียนบ้านกะพ้ี นายกระจ่าง หอมซาว นางสาวกัญญารัตน์ ทูลแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต ๔
๙๔๔ โรงเรียนบ้านกำปง นางสาวกมลนัทธ์ นะราวงศ์ นายทศม ศรีรงค์ สพป.นครราชสีมา เขต ๔

๙๔๖ โรงเรียนบ้านไร่
(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) นายสุเจณฑ์ รัตนพันธ์ สิบเอก ธาบุวัฒน์ กิขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต ๔

๙๔๗ โรงเรียนบ้านจะบู 
(สม'บุรณวิทยา) นายปรัชญา ปราณีตพลารักษ์ นางสาววรพีพรรณ สุกฟอง สพป.นครราชสีมา เขต ๔

๙๔๘ โรงเรียนวัดกุดน้ําใส นางสายพิณ แสนพรม นางสุมาลี สัจจาวัฒนา สพป.นครราขสีมา เขต ๔

๙๔๙ โรงเรียนวัดถนนหักน้อย 
ดอนกลอย นายสายัณห์ คุขุนทด นางงามนิตย์ ดุกขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต ๔

๙๔๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด 
(ประชานุกุลวิทยา) นายธีรวัฒน์ ทำจำปา นายวัฒนศิลป๋ เนียนสันเทียะ สพปเนุ๙ !ราชสีมว-เขตุ^V

๙๔๑ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง นายโสภณ เพชรนอก นางสุจิตรา ชอบขยัน สพิ่ป.'ฟท ุเส ์เส ีม!แ'ฟ ้&1\
^ |||1 ย ‘เ4-1



๓๓

ท่ี ส ถ าน ส กิ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ส กิ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั
๙๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ นายประหยัด คำแอ่ง นายทัศนา ทองถนอม สพป.นครราชสีมา เขต ๕
๙๕๓ โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน นางกฤติยา ศรีโนนทอง นางสาวภัณทิรา เบิกขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต ๕
๙๕๔ โรงเรียนด่านขุนทด นายพันธพัฒน์ พรมสวัสด้ิ นายเอกลักษณ์ แสนพรม สพป.นครราชสีมา เขต ๕
๙๕๕ โรงเรียนบ้านสระฃ้ีตุ่น นายกิตติพงษ์ โสภา นายสันชาย ไขขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต ๕
๙๕๖ โรงเรียนบ้านประคู่งาม นางสาวณภัส'ชนก บุญมา นางปียมาศ ฉายซวงษ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๕
๙๕๗ โรงเรียนบ้านง้ิว นายยุทธชัย เสริมพงษ์ นายสุรสิทธ้ี ศรีทอง สพป.นครราชสีมา เขต ๕

๙๕๘ โรงเรียนบ้านชีวีก 
(ลังฆ'ประ'ซาสรรค์) นางบุษบา พงษ์เกตุ นางสาวฐิติมา จิตจันทึก สพป.นครราชสีมา เขต ๕

๙๕๙ โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ นายธีรวีรี ศรีนา นางสาวฐิติมา สมบุรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๕

๙๖๐ โรงเรียนบ้านโจด 
(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์๔) นายเอกภพ บำรุงกลาง นางรุ่งกรานต์ ถิรบุญวัฒน่ สพป.นครราชสีมา เขต ๕

๙๖๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นางสาวคุภา'นัน กลางประพันธ์ นางสิริ'พร ซวน่โพธ สพป.นครราชสีมา เขต ๕
๙๖๒ โรงเรียนบ้านครีมม่วง นายศิรณัฏฐ์ สุขสมบัติสกุล นางจิรภัทร โอฬารีกิจ สพป.นครราชสีมา เขต ๕
๙๖๓ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข นายปราโมทย์ มีทรัพย์ นายพัฒนศักด๋ึ ภูมิ'โคก,รักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๕

๙๖๔ โรงเรียนบ้านศิลาร่วม 
สามัคคี นายพัฒนพงษ์ ซาซิโย นายวิชัย พุตจันทีก สพป.นครราชสีมา เขต ๕

๙๖๕ โรงเรียนบ้านโนนทอง นายสวัสด๋ึ เมฆสุนทร นางสาวดารัตน์ แฉขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต ๕
๙๖๖ โรงเรียนบ้านหินเพิง นายเกรียงไกร จุฬารมย์ นายภูษา ชาติชนะ สพป.นครราชสีมา เขต ๕
๙๖๗ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง นายผดุงศักด้ี ช่ืนสันเทียะ นางสาวมธุรส ศาสตร์ประสิทธ้ี สพป.นครราชสีมา เขต ๕
๙๖๘ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล นายอิสรา รักชาติ นางสาวอภิญญา อาจสามารถสิริ สพป.นครราชสีมา เขต ๕
๙๖๙ โรงเรียนบ้านซับพลู นายวงษ์สุวัฒน์ โด่งพิมาย นายวรวุฒิ มูลขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต ๕
๙๗๐ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นางวารี พงษ์ราศรี นายนรเศรษฐ์ วันจันทึก สพป.นครราชสีมา เขต ๕

๙๗๑ โรงเรียนบ้านบุสายออ 
(บุญเขตบริหาร) นายอนิรุทธ์ พรหมทอง นางสาวสุชาดา หวังคู่กลาง สพป.นครราชสีมา เขต ๕

๙๗๒ โรงเรียนดอนน้ําใสวิทยา นางราตรี เคลือบหม่ืนไว นายพล เวียงสันเทียะ สพป.นครราชสีมาเขต ๕
๙๗๓ โรงเรียนเทพคงคา นายสมพักด บอกสันเทียะ นางจีราภา ฉิมสันเทียะ สพป.นครราชสีมา เขต ๕
๙๗๔ โรงเรียนบ้านบุตะโก นางยวนใจ ชอบใจ นางสาวเนขญา ถิระปรารมณ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๕
๙๗๕ โรงเรียนบ้านเหนือทัพร้ัง นายโสฐพล บนภัทรวรรษ นางสุรธิดา ปลอดกระโทก สพป.นครราชสีมา เขต ๕
๙๗๖ โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ นางวารี หวังปรุงกลาง นางสาว'วงค์เดือน ปรุสันเทียะ สพป.นครราชสีมา เขต ๕

๙๗๗ โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดม 
สามัคคี นางทิพวรรณ์ เทพเรียน นายกฤษดา จำปามูล สพป.นครราชสีมา เขต ๖

๙๗๘ โรงเรียนห้วยไหวัฒนา นายชาตรี แนบกลาง นายภาณุพงศ์ คำเหลือ สพ1ป .'น ค !(ส ี? ? ต ๖
๙๗๙ โรงเรียบบ้านตะหนอด นายสุริ'วงศ์ เล้ียงวงษ์ นางสาวละอองเพ็ญ ปราบเสียง สฬ!I/มคฐ©?8ส ีเก * เ^1!
๙๘๐ โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ นางสาวปานรดา พิงสันเทียะ นายคมเดช โคนโพธ้ิ ศ ์พ ใ เ^ แ ^ ค ช เ& เว ร ู่!^ \
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๓®:

ท่ี ส ถ าน ศ กึ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั

๙๘๑ โรงเรียนบ้านหญ้าคา 
ประขาเนรมิต นายวิริยะพงษ์ สิทธิพา นางธนวรรณ ทองดวง สพป.นครราชสีมา เขต ๖

๙๘๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม นายบุญเทียม โทแหล่ง นายกิตติพงษ์ ข้อสว่าง สพป.นครราชสีมา เขต ๖
๙๘๓ โรงเรียนขามเต้ียพิทยาคม นางสุจิตรา ผดุงโชค นางคำขวัญ บาระศรี สพป.นครราชสีมา เขต ๖

๙๘๔ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 
(ตุ๊ประสิทธ้ืประซาสรรค์) นางนภาพรรณ นาดี นางสาวนงนุช บุญมี สพป.นครราชสีมา เขต ๖

๙๘๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
(ประซาราษฎร์รังสรรค์) นายทิวากร มีระหันนอก นายสุชาติ ปานาลาด สพป.นครราชสีมา เขต ๖

๙๘๖ โรงเรียนบ้านดอนหวาย นายธเนศ ทองน้อย นางสาวสุดารินีย์ เรือนใหม่ สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๙๘๗ โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ นายประยุทธ ผลาทิพย์ นายยอดรัก วันนา สพป.นครราชสีมา เขต ๗

๙๘๘ โรงเรียนโนนตูม 
''(รัฐราษฎร์รังสรรค์)" นายสนธยา เมยมงคล นางสาวณัฐมล คงษา สพป.นครราชสีมา เขต ๗

๙๘๙ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง นายธานินทร์ สุชมา นางวิวัฒนา สุขมา สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๙๙๐ โรงเรียนบ้านหนองขาว นางบุญยวีร์ เลิศสวพัซร์ นางสิริภัทร สุขกำเนิด สพป.นครราซสีมา เขต ๗
๙๙๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง นางสาวนริศรา วงษ์จันลา นางสุภิซา แก่งยอด สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๙๙๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร นายสว่าง แว่นไธสง นางนงคราญ ใจช่วง สพป.นครราซสีมา เขต ๗
๙๙๓ โรงเรียนบ้านคีมหญ้านาง นายวุฒิพล พลเดซา นายมานิตย์ ปิดไธสง สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๙๙๔ โรงเรียนวัดปลักแรต นายวงศกร คงอินทร์ นางสาวสุนิสา กินนอน สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๙๙๔ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร นางสาววนิดา สุนพคุณศรี นายสมจิตร บุบผาเต สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๙๙๖ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา ว่าที่ร้อยตรี สุชาติวุฒิ ตู้จำนงค์ นายสมัญญา เบาแรง สพป.นครราซสีมา เขต ๗
๙๙๗ โรงเรียนบ้านโคกหินข้าง นายธานี คีรีคุณ นายภูวนาถ แสนยามาศ สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๙๙๘ โรงเรียนอรพิมวิทยา นายสุริยะ พิมพ์พรหมา นางรพรพรรณ นวนงาม สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๙๙๙ โรงเรียนบ้านมะกอก นางฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์ นายนิรันดร์ พาพิมาย สพป.นครราชสีมา เขต ๗

๑๐๐๐ โรงเรียนบ้านฉกาจซ่องโค นางสาวกิตติมา งามจันทร์ นายวัฒนศักด๋ึ ใยระย้า สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๑๐๐๑ โรงเรียนวัดบ้านหินต้ัง นายเอนก ลังมาตร นายเฉลิม ตำกระโทก สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๑๐๐๒ โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี นายสำราญ จบมะรุม นางจิรภรณ์ ส่งเสริม สพป.นครราชสีมา เขต ๗

๑๐๐๓ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 
(คุรุลังฆประซาบำรุง) นายเอกสรรค์ บุญฮวด นายเรียน แก้วคูนอก สพป.นครราชสีมา เขต ๗

๑๐๐(3̂ โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า นางเกยูร คีรีคุณ นางพุทธรักษ์ อินทร์นอก สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๑๐๐(^ โรงเรียนบ้านกระเบ้ืองวิทยาคาร นายอรรถพล พลึกรุ่งโรจน์ นางจริยาพร พลึกรุ่งโรจน์ สพป.นครราซสีมา เขต ๗
๑๐๐๖ โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ นายชัยวัตร เลิศนา นายพิซาติ นามจันอัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๑๐๐๗ โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา นางสาววรินทร เอ่ียมวัช'รปาณีกุล นายยงยุทธ บัวสาย สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๑๐๐63 โรงเรียนวัดโชติการาม นายประภาส ร่มสุข นางสาวสุมินตรา ปาปะจีย์ สพป.'นคฐ|8ชสี!ท^ต*®^
๑๐๐๙ โรงเรียนบ้านท่าหลวง นายกฤตพล ยอดนาม นางอุบล ชัยกาศ สพทุ่ล่1 ครุ^เช่สี!ฑ๊ ^ \
๑๐๑๐ โรงเรียนส่ีแยกศรีอรัญวิทยา นางกนิษฐา ช่างถม นายวิชาญ แก้วไชย ส พ ์((■ ใ ^ เ^ ^ 6! เ ^ ! \
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๓ &:

ท่ี ส ถ าน ส กี ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ส กี ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั
๑06)6) โรงเรียนบ้านเตยประซาบำรุง นายบัญชร พันธุซัยเพซร นายพงศ์พิรัต บุญแซม สพป.นครราชสีมา เขต ๗

๑๐๑๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
พิมาย ๔ นายวิรัตน์ กะตะศิลา นายวัชรพล วัชรพาณิชย์ สพป.นครราชสีมา เขต ๗

๑06)สา โรงเรียนหนองบัวลอย นายไพศาล สุฃสุมนต์ศิลบ้ นายนิยม วาจาสัตย์ สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๑0 ๑(ริ̂ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธ้ิ นายธารินทร์ ลครพล นางสาวศันสนีย์ ประทุมเมศ สพป.นครราชสีมา เขต ๗

6)0 ๑(เ̂ โรงเรียนบ้านโนนกระเบ้ือง 
หนองหัวช้างสามัคคี นายบุญซู นมัสการ นายวรไกร พลอยไธสง สพป.นครราชสีมา เขต ๗

๑๐๑๖ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง 
(รัฐประซาบุกล) นายจรูญ จันฑจร นางสุภาพร รัตนรังสิกุล สพป.นครราชสีมา เขต ๗

๑๐๑๗ โรงเรียนบ้านท่าแดง นายวินัย อริยะเดช นายวิซยุตม์ ธีสุระ สพป.นครราชสีมา เขต ๗
6)06)6® โรงเรียนปราสาทหินนางรำ นางสมควร จงเจือกลาง นายนภัสดล ป้ง'ปน สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๑๐๑๙ โรงเรียนบ้านโคกเพขร นายธีรภัทร มลเทพ นายป้ญญา เครือน้ําคำ สพป.นครราชสีมา เขต ๗

๑๐๒๐ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
(รัฐราษฎร์พัฒนา) นายบัวโฮม โพธิพันไม้ นายชาตรี กาศก้อง สพป.นครราชสีมา เขต ๗

๑0 เ©๑ โรงเรียนบ้านละโว้ ว่าท่ีร้อยตรี สิริวัส ชนะค้าโซต๋ึสิริ นางสาวปรมาภรณ์ เวียงวิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๑๐๒๒ โรงเรียนบ้านหญ้าคา นายสำเริง การบรรจง นางสุฌา'รักษ์ อัยลา สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๑๐๒๓ โรงเรียนแกสำโรงวิทยา นายเพชร โฉมไทยสง นางภิรดา โสภิณ สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๑๐๒๔ โรงเรียนท่าเรือวิทยา นายซยุททร ซหน นางโฉมสวย ขวัญมา สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๑๐๒๔ โรงเรียนบ้านหนองไฝพิทยาคม นาย'พันธุศักด๋ึ'ชัย ปพ'บุญ นางสาวญาณิสา สมอเผ่ือน สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๑๐๒๖ โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง นางภัทราภรณ์ เรืองแก้ว นางปุญญ้สสิกา กองเงินนอก สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๑๐๒๗ โรงเรียนบ้านพุทรา นายวิรัส ภบุญศรี นางสาวณัฏฐลักษณ์ จันทรศรีสกุล สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๑๐๒๘ โรงเรียนบ้านไพล นายสุเวช เจียมใจ นายเสง่ียม ทิพย์แสง สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๑๐๒๙ โรงเรียนบ้านดอนเซว้า นายสุภีร์ สีพาย นางสาวนัดดา บุญหม่ัน สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๑๐๓๐ โรงเรียน'จารย์ตำ'รา นายแสวง ชาญเขว้า นางสาวทวีนันท์ ถนิมกาญจน์ สพป.นครราชสีมา เขต ๗

๑ 0 ดา๑
โรงเรียนตลาดไทรโนนตู่ 
หนองจิกวิทยา นายพันศักด้ิ อ่อนหนองหว้า นางอุไร วาดวงศรี สพป.นครราชสีมา เขต ๗

๑๐๓๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง นายพิพัฒน์ พงศ์พัชรางกร นายศตพล จอดนอก สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๑0 ๓๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองคู่ นายสฤษด้ิ เรืองแก้ว นางสาวสุกัญญา กล้าหาญ สพป.นครราชสีมา เขต ๗
๑๐๓๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ นายวันชัย เทพศรี นายซชาติ ทัพทะมาตร สพป.นครราชสีมา เขต ๗

๑๐๓๔ โรงเรียนท้าวสุรนารี 
(ระดมอนุสรณ์) นายวุฒิชาติ มวยดี นางธัญญาพร เก่งวิริยกุล สพป.นครราชสีมา เขต ๗

๑๐๓๖ โรงเรียนบ้านวังกำแพง นางวัชรีย์ ภมิคอนสาร นายฉัตรพล อัครปทุม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
๑๐๓๗ โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน นางสาวสายฝน ทวีแก้ว นายอภิสิทธ้ี เกษมวงศ์ สพ'ป.ขัฟ?าม*เขต ๑****V
๑0 ๓6® โรงเรียนบ้านซับสีทอง นางสาวนินทร์มณี ชรินทราวัฒน์ นายนิซิต กุลแดง สเ((เ.ซ!(เ)ม^ เข^ V \
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๓๖

ท่ี ส ถ าน ศ กึ ษ า ซ ือ่ ผู้'บ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั

๑๐๓๙ โรงเรียนบ้านหนองนกออก 
ประซาสรรค์ นายซัยรัตน์ รายุจิ'ระ นางประภาพรรณ ศรีลาเคน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑

๑0(5^0 โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ นางสาวกรรพิกา ทิพรักษ์ นางสาวยลดา แก้วพะเนาว์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
6)06̂ 9) โรงเรียนบ้านโนนตาด นายวินิซ จิณโรจน์ นางสาวอัจฉรา ซานิยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
๑๐๔๒ โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง นางอุไร กางกรพิ นายรณชัย แพ้'ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
๑๐๔๓ โรงเรียนบ้านนาโจด นายจเร แก้วช่วย นายรัฐธรรมนูญ แก้วพรม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
6)0(5^ โรงเรียนบ้านนางเม้ง ดร.1วิชัย ประทุมไทย นางสิริพันธ์ สาศรีเมือง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
6)0(3^ โรงเรียนบ้านโนนสมนูรพิ นายสันติ สีน้อยซาว นางสาววริศรา ซูสกุล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
๑๐๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งยาว นายสถิตย์ จุลเลียร นายธงชัย โสภาค สพป.ชัยภูมิ เขต ๑

๑๐๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 
(คุรุประซาสรรค์) นายวีรซน ยอดท่าหว้า นางสาวมยุรา เพียรย่ิง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑

(9)0(5̂ 00 โรงเรียนบ้านซีลองใต้ นายสุนทร มีสุวรรณ นางฐิตติกานต์ ประสารวงษ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
๑๐๔๙ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ นายธวัซ แพงโสภา นายกิตติศักด้ีรอนไพริน สพป.ชัยภูมิ เซต ๑
๑0( ^0 โรงเรียนบ้านหนองหอย นางสุดา แก้ววิจิตร นางสุวัฒนา กัดโกนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
๑0 (1 6̂) โรงเรียนบ้านนามน นายมณเฑียร พงษ์จำนงค์ นายฉัตรชัย กาหลง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
๑0 (เ1อ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง นายพัลลภ มหาผิว นายวิญญ ทาจันทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
๑๐๔๓ โรงเรียนบ้านโสกรัง นายบรรพต วาทโยธา นายปุรเซษฐ์ ขำหินต้ัง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
(9)0(1^ โรงเรียนบ้านลาดเหนือ นายป้ญจรัข เพียพิมเพ่ิม นางนัทธมน กล้ารบ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑

๑๐๔๔ โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล 
(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นาง,ประกายกาญจน์ จรัสแสง นางสมพร บุญสุยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑

๑๐๔๖ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา นางสาวนิตยา กันซัย นางศิริรัตน์ ไซยหลาก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
๑๐๔๗ โรงเรียนท่าแกวิทยากร นายพงษ์วซิรินทร์ จันทร์เทศ นางวนิดา กง'ชัยภมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
©0(8̂ 9 โรงเรียนหินเหินซับภทอง นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณ. นายซนะ โซคเหมาะ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
๑๐๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ นายสุรลิทธ้ื หางาม นางหงส์ไพรวัลย์ พุ่มพฤกษ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
๑๐๖๐ โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย นายพีรพล กองศรี นางอนัญพร นาคนำ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
๑๐๖๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง นางพัทธนันห์ พัฒนะพุฒิเลิศ นางนวพันธ์ บุญแก้ว สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
๑๐๖๒ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม นางป้ทมา พุทธแสน นายปรัซญา ต้ังพงษ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
๑๐๖๓ โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา นายนิพัทธ์ อาจมิตร นางกรรพิกา ไกรบำรุง สพป.ชัยภูมิ เซต ๑
6)0 ®ว(ริ̂ โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า นายวสันต์ แสงเหลา นายซัตยา ไซยโท สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
๑๐๖๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า นายนิมิต ฤทธ้ิไธสง นางจารุวรรณ อุดมวงค์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
๑๐๖๖ โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา นางเยาวภา กล้าขยัน นายพีเซษฐ์ วาพัดไทย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
๑๐๖๗ โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร นางสาววรณัฐ กล่ินจันทร์ นายสุธี เล็กอรินทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
๑๐๖๘ โรง เรี ยนบา้นพฒันาสามคัคี นางสนุทรีย์ แสงหงษ์ นายศรายทุธ ปานมะเรงิ สพป.ชยั&&*ศ ® 1โ ๑''*'
๑๐๖๙ โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา นางสาวนภัสกร แสนช่ัง นางอรพีน พีมสิม ส'พ^ชั่ยภูมี*,ฟเต้ ๑ '^ \
๑๐๗๐ โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา นายสุธี จันทศร นางแววตา อริพงษ์ ส /].'4 5 เ \
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๑๐๗๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาบ่ึเง 
หนองเบ็น นายสมหวัง ทองประภา นางสาววริศรา สามหมอ สพป.ขัยภูมิ เซต ๑

๑๐๗๒ โรงเรียนสหประซาสรร นางสาวสิมาพร ล้ิมไพบูลย์ นาย,พูนสักล้ี ขัยจันทร์ดี สพป.ขัยภูมิ เซต ๑
๑๐๗๓ โรงเรียนบ้านคลองจันลา นางบัวทิพย์ มะสันเทียะ นายสันติ ดุจจานุทัศน์ สพป.ขัยภูมิ เซต ๑

๑๐๗๔ โรงเรียนบ้านโคกม่ังงอย 
(คุรุประซาบำเพ็ญ) นายไพฑูรย์ ดีบ้านโสก นายพิศาล ขวาไทย สพป.ขัยภูมิ เซต ๑

๑๐๗๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านเซว้า นายสมหมาย แน่นอุดม นายบัณฑิต แล้วเกิด สพป.ขัยภูมิ เขต ๑
๑๐๗๖ โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร นายประภวิษณุ ขันอาษา นางสาวบุซณี จานนอก สพป.ขัยภ มู  ิ เขต ๑
๑๐๗๗ โรงเรียนคุรุประซานุกูล นายณรงค์ฤทธ้ิ ดอนศรี นายเกษม แซดกระโทก สพป.ขัยภูมิ เซต ๑
๑๐๗๘ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน นายประเสริฐ ปุมพิมาย นางเยาวมาลย์ นวลงาม สพป.ขัยภูมิ เซต ๑
๑๐๗๙ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา นายนพดล มาซานนท์ นายวรโซติ เสนาลา สพป.ขัยภูมิ เซต ๑

6)0690 โรงเรียนบ้านหนองแดง 
(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) นางสาววรรวิลาศ เจนขัย นางสาวนุซจรินทร์ แสงอรุณ สพป.ขัยภูมิ เขต ๑

(9)069®) โรงเรียนบ้านหนองปล้อง นายพิษณุ เกล้ียงไธสง นางสาวโชษิตา เรืองสุข สพป.ขัยภูมิ เซต ๑

๑๐๘๒ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 
(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) นายนพดล ตลับแก้ว นายไพบูลย์ สีหะนาม สพป.ขัยภูมิ เขต ๒

6)069ลา โรงเรียนบ้านคลองบอน นายสุจินต์ โรมซุนทด นางสาวสิริลักษณ์ ทองภูธร สพป.ขัยภูมิ เขต ๒
6)069(5!! โรงเรียนบ้านน้ําพุปางวัว นาย,ซูวัฒ'นะ ไซยม่ิง นางฐิติ,รัตน์ ไซยงาม สพป.ขัยภูมิ เซต ๒
6)069(1! โรงเรียนบ้านหนองบัว นายดรุณ ประจันนวล นางสาวจารุวรรณ ธรรมกุล สพป.ขัยภูมิ เขต ๒
๑๐๘๖ โรงเรียนบ้านมอญ นายสมเปล่ียน ขัยดี นางสมสรรค์ ฟ้า'ทรัพย์ สพป.ขัยภูมิ เซต ๒
๑๐๘๗ โรงเรียนบ้านหนองปอแดง นายกฎมพี กาสีซา นายอภิวัฒน์ ประพงษ์ สพป.ขัยภูมิ เซต ๒
6)06960 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ นายอุไร ศรีเจ๊ก นางอุบล สีขุมภ สพป.ขัยภ มู  ิ เขต ๒
๑๐๘๙ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาววลัยกรณ์ คำมา นางสาวรัซนีวรรณ กุลวิเศษ สพป.ขัยภูมิ เขต ๒

๑๐๙๐ โรงเรียนบ้านโนนหินลาด
กดกว้าง นายสุรเศรษฐ์ ซีวยะพันธ์ นายสุซาติ สมวงษา สพป.ขัยภูมิ เขต ๒

๑๐๙๑ โรงเรียนบ้านหนองซ้างเอก นายบุญเพ็ง ผ่านพูล นางเพียรทอง สีแวง สพป.ขัยภูมิ เขต ๒
๑๐๙๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว นายเฉลิม ขันทะสีมา นายอุทัย สุพร สพป.ขัยภูมิ เขต ๒
๑๐๙๓ โรงเรียนบ้านโคกนกทา นายประหยัด ปาสินทร นายบุญเดซ น้อยศรี สพป.ขัยภูมิ เขต ๒
๑๐๙๔ โรงเรียนบ้านหลุบค่าย นายพุทธพงศ์ หลักคำ นายจักรพงศ์ มาซา สพป.ขัยภูมิ เซต ๒
๑๐๙๔ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ นายสงวน เย้ียมผา นางสาวทิพานันท์ โซติกนกรัตน์ สพป.ขัยภูมิ เซต ๒

๑๐๙๖ โรงเรียนบ้านแซ้ 
(เจริญราษฎร์วิทยา) นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรซะพันธ์ นายศิริ ศิริม่ังมูล สพป.ขัยภูมิ เขต ๒

๑๐๙๗ โรงเรียนบ้านดอนอุดม สิบเอก จำเริญ ศรีฃลา นางอาภาภรณ์ ศรีขัยป้ญญา สพป■ ขัยภูมิ)นฅ.1ผ-
๑๐๙๘ โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ นายคำอุ่น เพซรนาท นางรัตนีญา โคจำนงค์ ส พ น ์เข ัย เ^® ® ^^
๑๐๙๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม นายทองเอิญ เข็มภเซียว นางสาวแก้วมณี คุรุทาบัง สพุ'ุป .!® ^เซ ^๒ ’*^1 \  ไ
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ท่ี ส ถ าน ศ กึ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งัก ดั
6 1 6 )0 0 โรงเรียนบ้านดงฒย นางสาวรัตนพร เหล่าคนกล้า นายพลรักษ์ ตันม่ิง สพป.ชัยภูมิ เซต ๒
6 )6 )0 6 ) โรงเรียนบ้านหนองงเหลือม นายสุพล พรมมานอก นางวราลักษณ์ วานนท์ สพป.ชัยภูมิ เซต ๒
6)6)0 เอ โรงเรียนบ้านดงฃีสะเดาหวาน นายทินกร หิรัญเกิด นายไพศาล ศรีทุมมา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

๑ ๑ 0 ดา
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 
คลองเตย นายสุริยะ ม่วงเพซร นางสุดารัตน์ หินประกอบ สพป.ชัยภูมิ เซต ๒

๑ ๑ 0 ๔ โรงเรียนบ้านโนนเขวา นายปรีซา ท้าวน้อย นายสมพร ธงภักด๋ิ สพป.ชัยภูมิ เซต ๒
๑ ๑ 0 ๔ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา นางสุดารัตน์ ผ่านพูล นายฉลอง วงศ์ภาคำ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
๑ ๑ 0 ๒ โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน นางดวงกมล สะอาดโฉม นางสาวประสบพร หิรัญเกิด สพป.ชัยภูมิ เซต ๒
๑ ๑ ๐ ๗ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว นายวุฒิศักด้ี กำไรรวย นางสาวอนงค์ อาจจงทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
6)6)069 โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก นายสมชัย ชุดไธสง นางสาววิชุดา กาพล สพป.ชัยภูมิ เซต ๒
๑ ๑ ๐ ๙ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง นายซยานุพนธ์ จุนชุนทด นางสาวจิดาภา บุญพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
616)6)0 โรงเรียนหัวนานคร นายวิ'ตรย์ อบมา นางวราพร โคผดุง สพป.ชัยภูมิ เซต ๒
6)6)6)6) โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา นายสฤษด้ิ ตองติดรัมย์ นายพิศณุ พระชัย สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
๑ ๑ ๑ ๒ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา นายประดิษฐ์ เจริญธรรม นายวิโรจน์ เสมพงศ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
๑ ๑ ๑ ดา โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ นางสาวพรวิจิตร ซาติซำนาญ นายนพดล แผลงรักษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

6)6)6)61!
โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 
(คุรุประซาวิทยาคาร) นางน่ิมนวล ทุมสิทธ้ิ นางฉวีวรรณ สร้อยพลอย สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

๑ ๑ ๑ ๔ โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา นายเซาวรักษ์ ดวงกาง นางบัณฑิต แสงขามปอม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
๑ ๑ ๑ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด นายไพบุรณ์ เถาว์พัน นางสาวยุวดี แสงเพซร สพป.ชัยภูมิ เซต ๒
๑ ๑ ๑ ๗ โรงเรียนบ้านหนองรวก นายธวัช'ชัย แตงกระโทก นายวุฒิชัย เกิดสุข สพป.ชัยภูมิ เซต ๒

๑ ๑ ๑ 6 9
โรงเรียนหนองศาลาปาซาด 
โนนตุ่น นายวันลบ พันธ์ศรี นายสามารถ ปลายชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

๑ ๑ ๑ ๔ โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน นายนิเวศน์ อินทร์วิมาน นายศรราม ภู]ซา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
๑ ๑ ๒ 0 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย นายเซาวฤทธ้ิ นำเจริญ นายสะดวก ถันล้อม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

๑ ๑ ๒ ๑
โรงเรียนบ้านบุ่งสิบส่ีราษฎร์ 
บำรุง นายประจวบ ใสดี นายเทพรังสรรค์ ศรีกุดเลาะ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

๑ ๑ ๒ ๒ โรงเรียนบ้านเรือ นายสุวิซซา เส้ียมแหลม นางสายใจ ภูมิฐาน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
๑ ๑ ๒ สไ โรงเรียนบ้านหินลาด นายถนอม ทรายมล นางอินทิรา สุกสง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
๑ ๑ ๒ ๔ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ นายซาญชัย ไกรลาส แก้วศิริ นางบุญย่ิง โคตรศรี สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

๑ ๑ ๒ ๔
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 
ปรางค์ภู่ นายร่วม ค้าเจริญ นางสาวอาทิตยา สุพิมพานนท์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

๑ ๑ ๒ ๒ โรงเรียนบ้านหว้าทอง นายบุญมี เดิมกะยอม นายกฤษฎา บุ้งทอง สพป■ ชัยภูมิ เขต ๒
๑ ๑ ๒ ๗ โรงเรียนบ้านดงใต้ นายแมน ถันซนนาง นายประสงค์ เนียมเงิน สพ;ฝเชี^บุ0!3เต ^ ^ V
๑ ๑ ๒ 69 โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม นายกีรติ บุญประภาศรี นางจรีรัตน์ แนวถาวร ช 1’] ! * \  \
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ท่ี ส ถ าน ส กิ ษ า ซ ือ่ ผ ูป้ ร หิ าร ส ถ าน ส กิ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งัก ดั

๑๑๒๙ โรงเรียนบ้านเหมือดแย่ 
หนองโดน นายคำนวน มาฆะเซ็นต์ นายอนุพงษ์ พีรจรูญ'รุ่งเรือง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

๑๑ดา(ว โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ นางสุทธิลักษณ์ ตรีเศียร นายดิลก ชุนแท้ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
๑๑ดโไ๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา นายสุเทน ฐานะ นายถนอม พวงพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
๑๑๓๒ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม ว่าที่ร้อยเอก ภิญโญ คำศรี นางสาวกรนิกา จันทร์บัว สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
๑๑๓๓ โรงเรียนบ้านนายม นายจำนงค์ ศรีสามารถ นายบูรณะพงศ์ ผาดำ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
๑๑ดา(̂ โรงเรียนชุมชนบ้านหัน นายปรีชา ทัศน์ละไม นางปณ์ดา ภูสีดวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
๑๑ดา& . โรงเรียนบ้านโนนหัวนา สิบเอก บุญประกอบ ก่ิงแฝง นาง'จำนวนศิลบ้ พันธ์บุรักษ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
๑๑๓๖ โรงเรียนบ้านนาสีดา นายวิชัย สมคำศรี นายสุจิตร ภิรมย์ไกรภักด้ิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

๑๑๓๗ โรงเรียนบ้านลาด 
(ประซาราษฎร์บำรุง) . นายสุวิทย์ ผ่องพันธุงาม นางสุจิตรา กองทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

๑๑ดา̂9 โรงเรียนสระโพนทอง นายจรูญ พาเก่าน้อย นางสมปอง ศรีกุดเลาะ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

๑๑๓๙ โรงเรียน'บ้าน,โพธ 
(ครุุราษฎร์ประสิทธ้ิ) นายสนอง พิมพัสิงห์ นายสเุมธา ผิวขาว สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

๑๑(3 0̂ โรงเรียนบ้านปากซ่องผาเบียด นายอุปถัมภ์ วิชาหา นายกันตพัฒน์ นิตยกุลเศรษฐ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
๑๑(̂ ๑ โรงเรียนบ้านสระแต้ นางจันทิวา งวดชัย นายจรัญ จำปางาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
๑๑(ฟ้อ โรงเรียนบ้านดอนจำปา นายสมัย ซ่าชันมะสี นายอรุณ อนุวุฒิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
๑๑(ริ̂ดา โรงเรียนบ้านปาว่าน นายสมบุรณ์ ทองสิทธ้ี นางสาวธิดารัตน์ หอมสมบัติ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

๑๑(ฟ้̂ โรงเรียนหนองมะเกลือ 
บำรุงวิทย์ นายวิสิทธ๋ึศักด้ิ ชัยเกิด นางสาวนิตยา เหล็กมา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

๑ ๑ (ฟ้̂ โรงเรียนบ้านส้มกบ 
(รัฐราษฎร์บำรุง) นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายเอกวิทย์ ขวัญวงษ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

๑ ๑ (ฟ ้อ
โรงเรียนบ้านหามแหโนน 
สังข์สามัคคี นายสนอง ดแีซง นางจรัสศรี อุดมบัว สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

๑ ๑ (ฟ้?ไ/ โรงเรียนสามสวนวิทยา นายเวกวรพันธ์ ฉ่ําสันเทียะ นางสาวกนกพร หนหลำ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
๑ ๑ (ฟ้ง่ี โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ นายวิเวก ศิลม่ัน นางขวัญอิสรา วงศ์สกุล สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

๑๑๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหญ้า 
ข้าวนก นายสมชาย คซา นายธนพจน์สายพวงเพชรโชติ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑ ๑ (ฟ้0 โรงเรียนบ้านสระส่ีเหล่ียม นายปรีชา ชำนาญกุล นางสาวดลชนก รัตนบุญทา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑ ๑ (^ ๑
โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย 
(บัวประซาสรรค์) นายภวพล อารีชาติ นายดุษฎี บุญแสนแผน สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑ ๑ (ฟ ้อ โรงเรียนบ้านหลุบ'ง้ิว นางณหซง แววฉิมพลี นายอดิเทพ ศรีกุลวงศ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ (ฟ้ดา โรงเรียนบ้านร้านหญ้า นางปนัดดา ทบัีวบาน นางวลิมิล คงคลัง สพ,ป.'ช ยั ฎุ ต^?,* ^ .
๑ ๑  (ฟ้ฟ้ โรงเรียนบ้านส้มปอย นายวิโรจน์ เคนเหล่ือม นางเจษฎาภรณ์ ภิรมย์กิจ ส พ ^ ย ^ ม ื̂ โ ๓ ^ ^ \
๑ ๑ ๔ ๔ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างพัฒนา นายวัชระ แก้วเพชร นายณรงค์ สีหามาตย์ ป . ' ^  1
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ท ี่ ส ถ าน ศ กึ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งัก ดั
๑ ๑ (เ๖ ) โรงเรียนบ้าน'ง้ิว นายมณีแสง นามอินทร์ นางประไพ ต'จำ'นงศ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑๑(13รๆ/ โรงเรียนบ้านหนองจะบก นายสุพจน์ พรศึวกุลวงศ์ นายพิเซษฐ สุวรรณโสภา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ .
๑๑(13๘ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นายสมบุรณ์ มาลา นางเช่ือมลักษณ์ จันมี สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ ๕ ๙ โรงเรียนบ้านซับไทร นายสมพร พุฒกลาง นางพิมพัใจ นวลเขียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ ๖ ๐ โรงเรียนบ้านน้ําลาด นายสมหมาย สุขสำราญ นางกันยา ศึริสลุง สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ ๖ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นายเอกวินทร์ อุคำ นางสาวรัซนีกร เพ็ขรเวียง สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ ๖ ๒ โรงเรียนบ้านสะพานยาว นายสมาน จแจ่ม นายศราวุฒิ ตราบุรี สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ ๖ ๓ โรงเรียนบ้านดงลาน นายสมศักด้ิ ทองหลาบ นายเพ็ญพัฒน์ ทองสะอาด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑๑๖@ 3 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว นายวิรัซ ฉันทิยานนท์ นางจันทร์เพ็ญ ปาปะกัง สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑๑๖(13 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา นายทินกร ตรีรัตน์ นายธีระ กว้างนอก สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ ๖ ๖ โรงเรียนบ้านซ่องสำราญ นางประไพ ประทุมแก้ว นางประไพ ประทุมแก้ว สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ ๖ ๗ โรงเรียนซับถาวรพัฒนา นางสีสุดา จีบเกาะ นางสาวจตุพร ซาขุนทด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ ๖ ๘ โรงเรียนบ้านประดู่งาม นายอภิธร แก้วอุดร นางสาวสายพินย์ สามารถทูล สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ ๖ ๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นางสาวสมพร ถาวรกาย นางสาวหนจีน ป้จจัยโคถา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ ๗ ๐ โรงเรียนบ้านวังคมคาย นางมนสิขา บุญทัน นางสาวสุนิษา สวัสดีรักษ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ ธๆ /๑ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นางสุดา น้อยเทียม นายพลรักษ์ ดู่กระสังข์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑๑๗ ๒
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๓ 
(บ้านท่าช้าง) นายอุดม ธรรมมา นายซ ตุ ิกร คุ้มหมู่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑๑ ๗ ๓ โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว นางสำอาง คำเสียง นายกิตติคักด้ิ กองสูงเนิน สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ ฅ/(*3 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก นายประยุทธ เจิมชัยภูมิ นางวิริยะสมร บัวทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ 6 /ๆ(13 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นายวสันต์ ตาลทอง นางกีรติ โพธ ิ,้ขุน'ทด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ ๗ ๖ โรงเรียนบ้านบ ุฉนวน นายศรายุทธ ปาปะกัง นายประสิทธ้ิ ไซยราซ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ ๗ ๗ โรงเรียนบ้านวังกุง นายยุทธ'นา มุกดา นายนราวุธ ซูวังวัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ 8 /ๆ๘ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข นายอภิชัย สุรเสน นางส ุปราณี สงคราม สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ ๗ ๙ โรงเรียนบ้านวังขอนสัก นายพงษ์ศักด้ิ ด ีอุดม นายสุขเกษม สิงห์ชัย สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑ ๑ ๘ ๐ โรงเรียนบ้านท่ากบ นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ นายธีรวิทย์ เมืองสุบาล สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑ ๑ ๘ ๑
โรงเรียนบ้านหนองฉิม 
(สิงห์จันทร์บำรุง) นายวินัย พันธุมี นายสุนทร สะเริญรัมย์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑๑ ๘ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักชี นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร นายสุบรรณ นิลสมัคร สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑ ๑ ๘ สไ
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตา 
แป้นสามัคคี นายนาคพงษ์ จงกลาง นายประมร พรโสภณ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑๑๘(23 โรงเรียนบ้านหนองตอ นางอุไร จงกลาง นายจรรยา นามบุญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑๑๘(13 โรงเรยีนรงังามวทิยา นายม ีเดช คณุอตุสา่ห์ นางสมสมยั บญุไทย สพป.ช ยั? เม'เข ?โ ๓*'*'’'*̂
๑ ๑ ๘ ๖ โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง นางสาวโสภา โคตรสมบัติ ส^ป.ซ ]ั ^ โ!™ ๓ ^ V  ไ,
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ท ี่ ส ถ าน ส กื ษ า ช ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ค กี ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั
๑๑&ง่ึธ0เ โรงเรียนบ้านโสกคร้อ นายสุรพล คุภรตรีทิเพศ นาย1ประสิทธ้ิ คุณช่ืน สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑๑&ง่ึ&ง่ึ โรงเรียนขุมซนบ้านเพชร 
(วันครู ๒๔๐๐) นายสุวิทย์ แก้วเพชร นายเอกพล - ภูฉายยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑๑^3๙ โรงเรียนบ้านวังพง นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว นายปิยวัฒน์ ยศคำลือ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑๑๙๐ โรงเรียนบ้านโคกแสว นายปรีชา ไทยแท้ นายอำนวย เปรมไธสง สพป.ชัยภูมิ เซต ๓
๑๑๙๑ โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ นายประวิทย์ อาซา นายเสกสวรรค์ เสาวคนธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑๑๙๒ โรงเรียนบ้านโคกแฝก 
ดอนทะยิง นายสุวิทย์ แก้วเพชร นายธีรณีนทร์ มีพลงาม สพป.ชัยภูมิ เซต ๓

๑๑๙๓ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา นายประเมธ ภ คูงคา นายเกียรติคักด ิ ้ อุยวัฒนกุล สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑๑๙๔ โรงเรียนบ้านตาล นายกล้าหาญ ยางขามป้อม นางสาวสุชาดา จันทมาตร สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑๑๙๕ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร นายจำนงค์ ศรสูงเนิน นายประเสริฐ ซีกพุดซา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑๑๙๖ โรงเรียนปากจาบวิทยา นางสถารพร วัชร'ชัยส ริ ิกุล นายปรัชญา กาญจนวณีซย์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑๑๙๗ โรงเรียนโคกเริงรมย์ดิลปคาร นางซัซจิรา พรมสอาด นายณรงค์ โสภาบุตร์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑๑๙ โรงเรียนบ้านโคกคีม 
(สง่าประซาสรรคี) นางปราณีต ลีหัวสระ นายธวัฒน์ ศรีสวัสด้ิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑๑๙๙ โรงเรียนบ้านทุ่ม (คุรุประซา 
สามัคคี) นายวุฒิพงศ์ ต้ังไพโรจน์วงศ์ จ่าสิบเอกเฉลิม สอนเจริญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑๒๐๐ โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ นายพินิจ หงษ์พิมพ์ นายจำเริญ ชาญสูงเนิน สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑๒๐๑ โรงเรียนหัวสระวิทยา นายประคองเกียรติ บุบผาพรหมราช นายวีรยุทธ ฟากวิสัย สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๑๒๐๒ โรงเรียนบ้านเสลาประซารัฐ นายวิทุล พลศักด้ิ นางสาวกิตติยา จรูญแสง สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๑๒๐๓ โรงเรียนบ้านกระลัง 
(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ว่าท ีร้่อยตรีมนตรี วิเศษ'รัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑

๑๒๐๔ โรงเรียนบ้านโคกกี่ นางสาวลำดวน ทุยประโคน นายพงษ์พัฒน์ งามเลิศ สพป.บุรีรัมย์ เขต๒
๑๒๐๔ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี นางสาวภรณ์ณภสร ลอยเทียนโกมล นายสุวัฒน์ วัฒนาถาวรวงศ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๒
๑๒๐๖ โรงเรียนบ้านอโณทัย นายวัฒนา สราญบุรุษ นายสมบ ตั  ิ ซ่ือตรง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒
๑๒๐๗ โรงเรียนบ้านปะทัดบ วิุทยา นางสาวพิชญ์สุดา ส ุทินรัมย์ นางธิดารัตน์ เกาประโคน สพป.บุรีรัมย์ เขต๒
๑๒๐๘ โรงเรียนเพียงหลวง ๒ นายไพเรศ เสซัง นายภิรมย์ แสงพระเวทย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๒
๑๒๐๙ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ นายนาวิน ยวนจิตปิยะ นายทรงชัย ว ิจันทมุฃ สพป.บุรีรัมย์ เขต๒
๑๒๑๐ โรงเรียนบ้านส ี่เหล่ียม นางเพ็ญค รี  ิ สายจันทร์หอม .นางสุนิสา เศวตศิลบ้ สพป.บุรีรัมย์ เขต๒
๑๒๑๑ โรงเรียนบ้านตะครอง นายซเกียรติ พะน รัิมย์ นายจิรศักด้ิ เอกา สพป.บุรีรัมย์ เขต๒
๑๒๑๒ โรงเรียนพุทธบารมี นายยุทธพงษ์ ยวงรัมย์ นางสาวสุทธิตา แกมรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๒
๑๒๑๓ โรงเรียนบ้านยาง นายสมบ ต้  ิ ทองโพธ้ี นายเดือน บุญม่ัน สพป.บุรีรัมย์ เขต๒
๑๒๑๕ โรงเรียนวัดบ้านหนองแซม นายศุกรี กะรัมย์ นางสาวศจี เปล่งเมือง สพป.บ รุ !ีเ^ ข ต * ๒-*-
๑๒๑๕ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นางอภิญญา ฌานว ฒุ พิงศ์ นายพงษ์คักด้ิ พรหมประดิษฐ์ ส พ า ^ ร ร ุ้เ ๏ เ ^ ^ \
๑๒๑๒ โรงเรียนบ้านโคกระเหย นางสงวน อรัญเพ่ิม นายอภิซน เสนารัตน์ ส /ว ่.บ ุ̂ แฟ!* เ ^ ฟ ้̂ \
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ท่ี ส ถ าน ศ กึ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งัก ดั
๑๒๑๗ โรงเรียนบ้านโชคกราด นางสาวศิราณี ศักรินพานิซกุล นายอํศนี คำสงคราม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒
๑๒๑๘ โรงเรียนบ้านหนอท้ิว หนองไทร นางสาวกุศลารัตน์ สูรยาวัฒน์สกุล นางสาวศศิมา หาเรือนสาสน์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
๑๒๑๙ โรงเรียนบ้านโคกกลอย นางอารี ภูมิพันธุ นายพงศธร สารศรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
๑๒๒๐ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา นายชาญณรงค์ บุตรคาน นายอัศวิน ดีมา'นนท์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
๑!อ!2)๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ นายบุรินทร์ สารีคำ นาง'บุญญานี หุ้มไธสง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
๑๒๒๒ โรงเรียนบ้านคูบอน นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์ นางสาวรพีพรรณ ขานดวง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
๑๒๒๓ โรงเรียนบ้านหนองรัก นางปาณิสรา เสนาพันธ์ นายวันขัย จ่นสกุล สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔

๑๒๒๔ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
(เทพผาประชานุกล) นางสาววราอินทร์ ปุผาลา นายถาวร ก่ิงไธสง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔

๑๒๒ ๔ โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ นางน้ําค้าง โชยรัมย์ นางสุนิทรา สิไธสง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
๑๒๒๖ โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย นางกฤษณา เกลียววงศ์ นายอะนันท์คณะกล สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔

๑๒๒๗ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจาน 
สามัคคี นายมนตรี พรมแสง ว่าที่ร้อยเอก ญาณกร เชิงหอม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔

๑๒๒๘ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี นายเมธาพันธ์ กระสังข์สิรี นางสุรัส คูณภค สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
๑๒๒๙ โรงเรียนบ้านปาหนาม นางสาวกนกกาญจน์ ฉวีวงศ์ นายสมดี ไชยสงคราม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
๑๒๓๐ โรงเรียนบ้านจิก นายปกครอง แสนมณี นางอรอุมา เต็ม'รัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
๑๒สา๑ 1 โรงเรียนบ้านหนองต้ิว นายสุขุม วรรณวิจิตร นายนัตพงษ์ มุ่งดี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
๑๒๓๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า นางกันตาธรณี ตะราช นายประจักร ศักต้ิคำดวง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
๑๒๓๓ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว นายจรูญ วิคีษฎ์คีลบ้ นายสัญขัย มาลี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
๑๒๓๔ โรงเรียนบ้านร่อนทอง นายสุนันท์ จันทร์เพชร นายพสิษฐ์ วิชัยกิตติพศ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
๑๒๓๔ โรงเรียนบ้านหนองแวง นายบรรจง พวงธรรม นายสมขัย เกาะก่ิง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
๑๒๓๖ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน นางสาวรจนา ยอดสะเท้ิน นางสาวจตุพร วงศ์ชนะ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
๑๒๓๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา นางสาวทัศพร ปุมสืดา นายชวลิต ขุมพลวงศ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
๑๒๓๘ โรงเรียนบึงวิทยาคาร นางพนารัตน์ หาญมานพ นางนีออน บึญญาโรจน์สุข สพป.สุรินทร์ เขต ๑
๑๒๓๙ โรงเรียนบ้านผักไหม นางมณฑีรา หลักคำ นางอุมา โมรา สพป.สุรินทร์ เขต ๑

๑๒๔0
โรงเรียนบ้านจังเกา 
(ลุสิมาวิทยาคาร) นางสาวฐิติรัตน์ จินพละ นายสมาน สาลีบุตร สพป.สุรินทร์ เขต ๑

๑!23๔๑ โรงเรียนบ้านตากก นายชาญขัย สมหมาย นายอานนท์ บุญแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต ๑
๑๒๔๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยา นางดรุณี สดับสาร นางสาวฆรณี สุขศิลบ้ สพป.สุรินทร์ เขต ๑
๑๒๔๓ โรงเรียนบ้านกระเบ้ือง นายสุรพล เป็นพุ่มพวง นายณัฐกิตต้ิ ศาลางาม สพป.สุรินทร์ เขต ๒
๑๒๔๔ โรงเรียนบ้านศาลา นายกฤตภพ ศรีโหญ่ นางวิไลย์ กุลบุตร สพป.สุรินทร์ เขต ๒
๑๒๔๔ โรงเรียนบ้านกะทะ นางสาวน่ิมอนงค์ เดชภูงา นางวาสนา มะลิลา สพป.สุรินทร์ เขต ๒
๑๒๔๖ โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว นายมณเฑียร นาเจริญ นายเสถียร กล้าเกิด สพป.สุร ี;เ^ 'ส ^
๑๒๔๗ โรงเรียนบ้านตระมง นายวีระชาติ บุญไว นางจันทร์ฉาย สุขประเสริฐ ส พ ป ุ^น ุ^ข ็ต ็ไอ*,* ^ '\
๑๒๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแสง นายสุบรรณ์ ใจเที่ยง นายเข็มเพชร แสนคาร ส ใ /] .ส เ^ ใ ข ^  ‘ไ ^ ! \
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ท่ี ส ถ าน ศ กึ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั
๑๒๔๙ โรงเรียนบ้านข้ีเหล็กโนนจาน นางสาวอัมพร สอนบุญซ นายซัยพัฒ่น์ อุทาโย สพป.สุรินทร์ เซต ๒
๑๒๔๐ โรงเรียนบ้านบัว นายจักรกฤษณ์ ซิดนอก นายจำรัส สิงหเสนา สพป.สุรินทร์ เขต ๒
๑!อ(เ̂ ๑ โรงเรียนบ้านบะ นายบุญธรรม ปานเพ็ซร นายกิตติ พูนสุข 'สพป.สุรินทร์ เขต ๒

โรงเรียนบ้านคะนา นายบุญเอิบ ทาทอง นางนิตยา นามสว่าง สพป.สุรินทร์ เขต ๓
๑๒๔๓ โรงเรียนบ้านตาคง นางรจนา ทองประดับ นางณภัซ'ซา ตนทวี สพป.สุรินทร์ เขต ๓
๑๒๔๔ โรงเรียนประซาสามัคคี นางสาวไพรินทร์ หนอสีหา นายพิชิต วันศรี สพป.สุรินทร์ เขต ๓

๑๒๔๔ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 
(กองทัพบกอุปถัมภ์) นายสุพจน์ บุญแย้ม นายประกอบ หาสุข สพป.สุรินทร์ เซต ๓

๑๒๔๖ โรงเรียนบ้านแดง นายสุเมธศักดิ๙ ทองอัม นางสาวจุไรรัตน์ ทวนทอง สพป.สุรินทร์ เขต ๓
๑๒๔๗ โรงเรียนบ้านณรงค์ นางผกางาม กระเวนกิจ นางอุไรวรรณ ซาญวิทยากร สพป.สุรินทร์ เขต ๓
๑๒๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหว้า นายจิรศักด๋ึ สุจินพรัหม นางพิมพ์ลภัส รัมพณีนิล สพป.สุรินทร์ เขต ๓
๑๒๔๙ โรงเรียนบ้านไทยเดิม นายณรงค์ พูนเสง่ียมศิลบ้ นายสุชิต,ร สิมมา สพป.สุรินทร์ เขต ๓
๑๒๖๐ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นายภาสกร เรืองใหม่ นายนิกร ซมดี สพป.สุรินทร์ เซต ๓
๑๒๖๑ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ นางดวงแข ละม้ายศรี นางสุเพียร ทันวัน สพป.สุรินทร์ เขต ๓
๑๒๖๒ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ นายธนง ไหวดี นายฦมริน บุทอง สพป.สุรินทร์ เขต ๓
๑๒๖๓ โรงเรียนบ้านสน นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ นางสาวหน่ึงฤทัย บุตรสาลื สพป.สุรินทร์ เซต ๓
๑๒๖๔ โรงเรียนบ้านตาวัง นางสาวพิมลพรรณ เพ่ิมทรัพย์ นางปนัดดา พลแสน สพป.สุรินทร์ เขต ๓
๑๒๖๔ โรงเรียนบ้านเสรียง นายถาวร มีแสวง นางจรูญรัตน์ คำไทย สพป.สุรินทร์ เขต ๓
๑๒๖๖ โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ นายณัฏฐวี สุขแสวง นางสาววันนา ผักไหม สพป.สุรินทร์ เขต ๓
๑๒๖๗ โรงเรียนบ้านฃยูงทองยางภิรมย์ นายสุริยา ดอนเหลือม นางสาวนิติยา บุญเลิศ สพป.สุรินทร์ เซต ๓
๑๒๖๘ โรงเรียนบ้านนา นางทาริณีย์ บุญคล้อย นางสาววันเฉลิม ทรงงาม สพป.สุรินทร์ เซต ๓

๑๒๖๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
ปราสาท ๓ นายกานต์ ศักด้ีปกรณ์กานต์ นายประลอง แสงดำ สพป.สุรินทร์ เขต ๓

๑๒๗๐ โรงเรียนบ้านร่มเย็น นายโสรินทร์ ห้วยทราย นายพงศ์พีระ ดูเรืองรัมย์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓
๑๒๗๑ โรงเรียนบ้านแกประซาสามัคคี นางเพ็ญฉวี นนทะซาติ นางพนมพร สรสิทธ้ื สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
๑๒๗๒ โรงเรียนบ้านขาม นายอาคม คงเมือง นายวัซระ วงศ์เจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
๑๒๗๓ โรงเรียนบ้านโนนต้ิว นายเด่นซัย เบญมาตย์ นายพุดทิม กุลคุรุอนันต์ สพป.ศรีสะเกษ เขต๑
๑๒๗๔ โรงเรียนบ้านหนองหัวหม นายณัฐซัย เซิงหอม นายอัษฎาวุธ สุวรรณดี สพป.ศรีสะเกษ เขต๒
๑๒๗๔ โรงเรียนบ้านพะวร นายวัฒนา โคตรเนตร นายวัชระ ศรีวิพันธ์ สพป.ศรีสะเกษ เซต ๒
๑๒๗๖ โรงเรียนบ้านม่วง นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์ นายสมยศ สมปีก สพป.ศรีสะเกษ เขต๒
๑๒๗๗ โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน ว่าท่ีร้อยต่รืหญิงซนาธิป ผลวาวแวว นางสมัย รักษาวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต๒

๑๒๗๘ โรงเรียนบ้านสะอาง 
(ประซาสามัคคี) นายจำรูญ มสิพันธ์ นางจินตนา งามวงษ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

๑๒๗๙ โรงเรียนบ้านชำแระ นายสมปีก พันธ์แก่น นางประชุมพร พันแก่น ส เฝ .ศ ร ี^ 8® ^ ^ ส ? \
๑๒๘๐ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ นายวีระซาติ ไชยซาญ นายชุมพล เสนาะ ^ พใ^เฒ*เโ|3 เ เขํต1 | \  \
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๑123̂ 9๑ โรงเรียนบ้านตาดม นายเอกราซ บุราซรินทร์ นางสมพร สันภัย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
๑๒๘๒ โรงเรียน'บ้านตู่ นายอภิสักด ไสว นายสันติ นรินทร์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
๑๒๘๓ โรงเรียนบ้านจองกอ นายไพฑรย์ พละไกร นายณัฐวุฒิ ลายทอง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔

๑๒๘๔ โรงเรียนบ้านแดง 
(รัฐราษฎร์พัฒนา) นางรัฐอนงค์ อินโหงว นางสาวนุชนาฎ นามฮุง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔

๑1อ0ง่ึ(เ!โ โรงเรียนบ้านโนนสูง นางสาวดนตรี บุญลี นายวรวุฒิ ดวงแก้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
๑๒๘๖ โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด นายไพโรจน์ ภูติยา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
๑๒๘๗ โรงเรียนบ้านโนนจิก นางมัซฉา ทุมมา นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเทพ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
๑!236ง่ึ0ง่ึ โรงเรียนบ้านกระแซงใหญ่ นายพิชิต คิริซนะ นายสายัณห์ มีโค สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
๑๒๘๙ โรงเรียนบ้านเส่ืองข้าว นายกันหา สังข์สัมฤทธ้ี นางกมลชัณฑ์ ดวงจำปา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
๑๒๙๐ โรงเรียนบ้านขุนหาญ นางวัซรา รัตโน นางปิยวดี กองหล้า สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
๑๒๙๑ โรงเรียนบ้านโนนแก นายวัซระ จันทร์แสง นายธนพล ร้านจันทร์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
๑๒๙๒ โรงเรียนบ้านสลับ นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง นายชัด คำดี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔

๑๒๙๓ โรงเรียนบ้านกระเบา 
ตะหลุงวิทยา นายรังสฤษด้ี บุตรสักษ์ นายธนวัฒน์ วงศ์แก้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔

๑๒๙๔ โรงเรียนบ้านกันจาน นางจันจิรา ศรีจันทร์ นางสาววรรณรัตน์ จันทพรม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
๑๒๙๔ โรงเรียนบ้านกันจด นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ นางณัฎฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงค์ศิริ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
๑๒๙๖ โรงเรียนบ้านโคกกุง นายสุพักษ์ สมสา นายประเจน ปฏิเก สพป.มหาสารคาม ๑
๑๒๙๗ โรงเรียนบ้านนานกเขียน นางจารุวรรณ ไซยวงษา นางสุนทรีย์ไชยโคตร สพป.มหาสารคาม ๑
๑๒๙๘ โรงเรียนบ้านบกพร้าว นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมมาลา ว่าที่ร้อยเอก ทวี ยาย่อ สพป.มหาสารคาม ๑

๑๒๙๙ โรงเรียนบ้านอุปราช 
(คุรุราษฎร์บำรุงศิลป) นายมงคลคิลป ป๋อง'จันทร์ นายอภิสิทธ้ิ อุตศรี สพป.มหาสารคาม ๑

๑๓๐๐ โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า นายเมธา สีหานาท นางดวงใจ หล่อวัตร สพป.มหาสารคาม ๑
๑๓๐๑ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝา•ฑิทยา นายอุทิศ มาตเลิง นางสาวเนียรนิภา สังสีราช สพป.มหาสารคาม ๑
๑๓๐๒ โรงเรียนบ้านแก่นเทา ลิบตำรวจโท มงคลเดซ วรรณปะเก นายฉลาด น้อยตำแย สพป.มหาสารคาม ๑

๑๓๐๓ โรงเรียนขุมซนหนองเลา 
เหล่าอีหมัน นางสุทิน ทองดวง นางสาวศคิธร ปะนัดโส สพป.มหาสารคาม ๒

๑๓๐๔ โรงเรียนบ้านนาฝาย นางลดาวัลย์ สีทิศ นายสัญญา วันดี สพป.มหาสารคาม ๒
๑๓๐๔ โรงเรียนบ้านห้วยหลาว นายไพทุล บุญม่ัง นายสุเทพ กุภาพันธ์ สพป.มหาสารคาม ๒

๑๓๐๖ โรงเรียนบ้านหินแห่ 
โนนเมืองน้อย นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น นางภาวิดา ลุงนาม สพป.มหาสารคาม ๓

๑๓๐๗ โรงเรียนบ้านสังข์ทอง นางธัญญลักษณ์ ไชยทองศรี นายวรลิทธ๋ึ ฉายถวิล สพป.มหาสารคาม ๓
๑๓๐๘ โรงเรียนบ้านนาทอง นางพัษณารินทร์ ทองบุตร นาย'ชูศักส์ บุบผาเฮ้า สพป.ม^ส ั'!รคามไก'*^
๑๓๐๙ โรงเรียนบ้านกุดรัง นายวิชัย สมีแจ่ม นางคิริพร บุษบง ส^(โม,เ3เ5สัวีรคาม'๓ ^  \
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๑๓๑0
โรงเรียนบ้านโนนง้ิวหินแห่ 
ศรีเชียงเหนือ นายสมปอง โพธิ'บัณฑิต นายไตรภพ อินทุไร สพป.มหาสารคาม ๓

๑๓๑๑ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลบ้ นายบุญเย็น โหว่สงคราม นางหงส์สา ดวงจันทร์โซติ สพป.มหาสารคาม ๓

๑๓๑๒ โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนน 
สมบัติ นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเผิอ นางสุรีย์พร หรัญ'รัตน์ สพป.มหาสารคาม ๓

๑๓๑๓ โรงเรียนบ้านบะหลวง 
หนองแวง ว่าที่ร้อยตรี เบ็ญจา หงษาชุม นางจิรภา คุณแสง สพป.มหาสารคาม ๓

๑๓๑(̂ โรงเรียนบ้านหนองเข่ือน นายไพฑูรย์ ขาปด นางกฤษณาแดนสืแก้ว สพป.มหาสารคาม ๓
๑๓๑(̂ โรงเรียนบ้านวังกุง นายอภิชาติ ศิรีสม นายอาทิตย์ กล่ันกสิกรณ์ สพป.มหาสารคาม ๓
๑๓๑๖ โรงเรียนบ้านโนนลัง นางมยุรี โพธิแสน นายสมจิตร ทิวะสิงห์ สพป.มหาสารคาม ๓
๑๓๑๗ โรงเรียนบ้านเหล่าโพธ้ิ นายพิเซด มุลตะกร นางนันทพร สืลาโคตร สพป.มหาสารคาม ๓

๑๓๑ 3̂ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 
ดอนน้อยวิทยา นางกล่ินแล้ว รำเพยพล นางวนิดา เพ็ซรกอง สพป.มหาสารคาม ๓

๑๓๑๙ โรงเรียนบ้านท่าเด่ือ นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน นายสมษัติ ประจวบสุข สพป.มหาสารคาม ๓
๑๓๒๐ โรงเรียนบ้านศรีสุข นายมนต์ชัย ไวมาตย์ นางสาวจีรวรรณ อัครวรรณ สพป.มหาสารคาม ๓

๑๓๒๑ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลา 
เชียมอัมพวัน นายลือชัย ใจเดียว นางสุมลทรา แสนเมือง สพป.ขอนแก่น เขต ๑

๑๓๒๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม นางรจนา ทศซา สพป.ขอนแก่น เขต ๑
๑๓๒๓ โรงเรียน'บ้านเลิงเปีอย นางสาวศคีลิยา ไซยสืหา นางทัศนืย์ แก้วอ่อนดี สพป.ขอนแก่น เขต ๑
๑๓๒๔ โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง นางสาวพัซรินทร์ ใจแน่น นายประวิทย์ ศรีสองชัย สพป.ขอนแก่น เขต ๒

๑๓๒๔ โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหัน 
หนองหญ้าม้า นางพูนทรัพย์ โยธา นายอวยชัย หิทธิเดซ สพป.ขอนแก่น เขต ๒

๑๓๒๖ โรงเรียนบ้านขอนลัก 
รัฐราษฎร์บำรุง นางณัฐพร หลาวมา นายไพศาล มูลมณี สพป.ขอนแก่น เขต ๒

๑๓๒๗ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 
นาเสถียร นางเกรียงศักด้ิ นามเสรีฐ นางสาววรรณิศา วรราช สพป.ขอนแก่น เขต ๒

๑๓๒๘ โรงเรียนบ้านโคกพระหนอง 
ยายเกลี้ยง นางสุพรรณนิศา อดทน นางสาวปานรวิ ลันพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๒

๑๓๒๙ โรงเรียนบ้านวังม่วง นายมานพ เซาว์ลันเทียะ นายอุบล ซ่าอินทร์ สพป.ขอนแก่น เขต ๒
๑๓๓0 โรงเรียบบ้านเสือเฒ่า นางพรทิพย์ โนนพะยอม นายพศิรวัซร มงคลชนะวาที สพป.ขอนแก่น เขต ๒
๑๓๓๑ โรงเรียนอุดมคงคาค รี เีขต นายสมดี ปะตังเวลัง นายวิรพงษ์ ผาพิมพ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๒

๑๓๓๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 
ราษฎร์บำรุง นายโอวาท อดทน นายส พัุฒน์ กุลชัย สพป.ขอนแก่น เขต ๒

๑๓๓๓ โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย นางสาว'วรีศ'รา วสิ 'ุวงษ์ ว่าท ี่ร้อยตรีหญิง ลำพูน บุญสินทร สพป .ข ^ ศ ่1!V ฅต*'๒ ^
๑๓๓๔ โรงเรียนบ้านบะแค นายธานินทร์ เลิศพันธ์ นางภัคซญา พุทโธวาท ส'๗ *ขอ ^# เนื"โ เช ีต *^
๑๓๓๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน นายเสกลัณห์ ลุนบง นายจิตตินุวัฒน้ ดรหม่ัน ส ่̂ 'ป.ฟ ย !๗*1'ฟ เซ ต *ั ฟ V้  '
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ท ี่ ส ถ าน ศ กึ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผูู'้รบั ผ ดิ ฃ อ บ ส งัก ดั
๑๓๓๖ โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ นายสนิท สุขเสริม นางสาวซมภู่ พรมกัน สพป.ขอนแก่น เซต ๓
๑๓๓๗ โรงเรียนขุมซนบ้านโคกสี นายสมศักด คำภาบุตร นางวารุณี กิตติป้ญจมาศ สพป.ขอนแก่น เขต ๓
๑๓๓๘ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน นายปีติพงษ์ สุดสะอาด นางสมทรัพย์ ชัยพรมมา สพป.ขอนแก่น เขต ๓
๑๓๓๙ โรงเรียนบ้านหนองแดง นายสุจิตร หานะพันธ์ นายทวนทอง โม้เมือง สพป.ขอนแก่น เขต ๓
๑๓๔๐ โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา นายกิตติ มลธิยะ นายวีรพงษ์ ศรีอุทธา สพป.ขอนแก่น เขต ๓
(ริ)ถา(^(ริ) โรงเรียนบ้านกุดรู ว่าที่ร้อยตรี บุญซิต บุญมืทา นายเครือไพร ภูมิพาน สพป.ขอนแก่น เขต ๓

๑๓๔๒ โรงเรียนบ้านโนนเขวา 
ประซาศึกษา นายซิราวุธ คำตันบุญ นายสุจินดา หณุสิงห์ สพป.ขอนแก่น เขต ๓

๑๓๔๓ โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง นางณซาลิฎา นาโควงษ์ นายอำนาจ เทพจอหอ สพป.ขอนแก่น เขต ๓
(ริ)ถา(5^ โรงเรียนบ้านศุภซัย นายวฒุ ิพงษ์ ส ีหามาตย์ นางอรนาฏ ประภาวสิทธ้ี สพป.ขอนแก่น เขต ๓
(ริ)ถา(ริ^ โรงเรียนบ้านดอนด่ นางรัจนียา แพไธสง นางอังคณา ต้อมทอง สพป.ขอนแก่น- เขต ๓
๑๓๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก นางสาวสุนัฎถาพัซร เศษภักดี นางณัซซณีดา ซิณแสน สพป.ขอนแก่น เขต ๓

๑๓๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
ดอนแดง นายสงวน เทวะหา นายซาต ิขาย พลจารย ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๓

(ริ)ถ1(5ป(ง่ี โรงเรียนบ้านหินแร่ นางวัชราภรณ์ ศ ริ ริ ัตนไพจิตร นางนิภาพร กระลาม สพป.ขอนแก่น เขต ๓
๑๓๔๙ โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี นางนวลลออ พลรักษา นางสาวจรรยา สาโก สพป.ขอนแก่น เขต ๓
๑๓๔๐ โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง นางนันทภรณ์ ฉัตรพูนกุล นางสาวอ้อย การสร้าง สพป.ขอนแก่น เขต ๓
(ริ)ถา(^(ริ) โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน นายพิพัฒน์ วิชิต นางดาหวัน สีสันท์ สพป.ขอนแก่น เขต ๓
๑๓๔๒ โรงเรียนบ้านซาดหนองเหล็ก นายจรัญ อินทวัฒน์วงษา นางจารุณี ธัญญะอุดม สพป.ขอนแก่น เขต ๓
๑๓๔๓ โรงเรียนบ้านทรายมล .นายสุวัฒน์ วงศ์หม่ัน นายมฆวัน คนกลาง สพป.ขอนแก่น เขต ๔
(ริ) ถา & โรงเรียนบ้านนาค้อ นางสาวมณีรัตน์ เวียงวิเศษ นางสาวดุษณียา บุดดานอก สพป.ขอนแก่น เขต ๔
๑๓๔๔ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง นางกรรณีกา ซาหยอง นางสาวปียาภรณ์ นามไพร สพป.ขอนแก่น เขต ๔
๑๓๔๖ โรงเรียนบ้านโนนหัวซ้าง ว่าท่ีพันตรี ชัยสำราญ พิมณาคุณ นางพนิดา แสงศรีเรือง สพป.ขอนแก่น เขต ๔

๑๓๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 
ประซารัฐรังสรรค์ นางสาวสมเพศ โพธ้ิศรี นางสาวป้ทมาพร จันทพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๔

(ริ)ถา(̂ (ง่ี โรงเรียนบ้านคำนางปุม นางวลัยลักษณ์ อินนอก นางมณีรัตน์ บุญเอ้ือ สพป.ขอนแก่น เขต ๔
๑๓๔๙ โรงเรียนศรีเมืองแอม นายโกสินทร์ บุญมาก นางปิยนันห์ พนมสี สพป.ขอนแก่น เขต ๔
๑๓๖๐ โรงเรียนบ้านคำคร่ึง นางลัขรี เดซโยธิน นางสาวศุภพิซญ์ ทองบ้านทุ่ม สพป.ขอนแก่น เขต ๔
๑๓๖๑ โรงเรียนบ้านโคกไร่ นายประพฤติพันธ์ ซวลี นายชัยวัฒน์ ผองผาย สพป.ขอนแก่น เขต ๔

๑๓๖๒ โรงเรียนบ้านหนองย่างแลน 
หนองทุ่ม นายสมพร ทะเย่ียม นายสุพิศ ประจันตะเสน สพป.ขอนแก่น เขต ๔

๑๓๖๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
ประซารัฐ นางสาวณวัฏตรา ผลวัฒนา นายวันทิตย์ ศรีบุรินทร์ สพป.ขอน^๒•เขต*๔ ^

๑๓๖๔ โรงเรียนบ้านหนองศาลา นายสิรวิซญ์ ธงชัย นางพัซร์พิซา ปาสนธ้ิ ส'พู โ̂6ข อ ุ^ เก น "เข ต ^^ ^
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๑๓๖๕ โรงเรียนภิรมย์ภักดี 
บ้านห้วยสีดา นายโซคขัย แร่นาค นางสาว'ปีญจ'พรรณ ทิยาปู สพป.เลย เซต ๑

๑๓๖๖ โรงเรียนบ้านท่าดีหมี นายสุรซาติ จันปิดถา นายสมซาย พิมพ์สารี สพป.เลย เซต ๑
๑๓๖๗ โรงเรียนบ้านอุมุง นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง นายสมเจตน์ กิตติกลผล สพป.เลย เซต ๑
๑๓๖๘ โรงเรียนบ้านซมน้อย นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก นายอนนท์ แก้วสมบัติ สพป.เลย เซต ๑
๑๓๖๙ โรงเรียนบ้านนาปาหนาด นายเริงศักด๋ึ ปางขาติ นางซนัญญา แก้วแจ่ม สพป.เลย เซต ๑
๑๓๗๐ โรงเรียนบ้านนาแฃม นายกิติศักด๋ึ เสนานุซ นายสาคร นุทธบัตร สพป.เลย เซต ๑
๑๓๗๑ โรงเรียนบ้านนาซ่าว นายเกรียงศักด๋ึ เข่ือนแก้ว นางสมจิต ตันทอง สพป.เลย เซต ๑
๑๓๗๒ โรงเรียนชุมขนบ้านเชียงกลม นางรัซดา สืบผาง นายอุดมขัย ประสมทรัพย์ สพป.เลย เซต ๑
๑๓๗๓' โรงเรียนชุมชุนบ้านท่าสวรรค์ นายสวัสด๋ึ ซานุซิต นายพีระศักด้ิ โสประดิษฐ์ สพป.เลย เขต ๑
๑๓๗๔ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ นายธีรนาถ ธัมมนทีธนัฌซานนท่ นางสาวสิริธร เมืองม่ิง สพป.เลย เขต ๒
๑๓๗๕ โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล นายสมใจโพธ๋ึศรี นายภาษิต แสวงผล สพป.เลย เซต ๒
๑๓๗๖ โรงเรียนบ้านหนองตม นางวิจิตรา สำแดงไซย นางสาวจุฬารัตน์ กุระจันเพ็ง สพป.เลย เขต ๒

๑๓๗๗ โรงเรียนบ้านท่าข้างคล้อง 
หนองอีเปีย สิบเอก มงคล่ ศรนวล นายยงยุทธ ศรีขัย สพป.เลย เซต ๒

๑๓๗๘ โรงเรียนบ้านขำนุ่น นายสุริยันต์ สะท้าน นายอโนทัย วงษา สพป.เลย เขต ๒
๑๓๗๙ โรงเรียนบ้านวังยาง นายอนุวัตร์ แสงวัน นางสาวพรเพซร มัซฌิมา สพป.เลย เซต ๒

โรงเรียนบ้านพองหนีบ นางสายซล เป๋าสุงเนิน นายวีระยุทธ ปาจี สพป.เลย เขต ๒
©)ดา̂ 90) โรงเรียนบ้านห้วยเป็าเหนือ นางปณิษฐา ไซยตาแสง นางจินตนา หัตถสิลป๋ สพป.เลย เขต ๒
๑๓๘๒ โรงเรียนบ้านหนองนอ นายอนุซิต พิลา นางสาวจีรวรรณ พรหมมา สพป.เลย เขต ๒
๑๓๘๓ โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก นายก่อเกียรติ นนทะโคตร นายอเนก ย้อยภเชียว สพป.เลย เขต ๓

(̂ โรงเรียนชุมซนบ้านนาพึง นายนุพงษ์ อินแผลง นางบุญหลาย จอมคำศรี สพป.เลย เซต ๓
6)0า̂ (เ̂ โรงเรียนบ้านโคก นายบุญซ สีหะวงศ์ นางทัศนีย์ สีหะวงศ์ สพป.เลย เขต ๓
๑๓๘๖ โรงเรียนบ้านนาเจริญ นายพึจร์ วรติย์ นายอภิซาติ จันทะคุณ สพป.เลย เขต ๓
๑๓๘๗ โรงเรียนบ้านหนองหวาย นางระพีพรโคตรซนะ นางสาวรัซณี ทองใส สพป.เลย เขต ๓

ไ(*9̂9 โรงเรียนบ้านขำทอง นายพินิจ การะเกษ นางสาวสุพิซฌาย์ ล้านสิงห์ สพป.เลย เขต ๓
๑๓๘๙ โรงเรียนบ้านห้วยน้ําผัก นางจินตนา นักการรอง นายรุ่งเรือง สารวิจิตร สพป.เลย เขต ๓
๑๓๙๐ โรงเรียนบ้านนาล่ึง นายสมพร กตะสิลา นายวรวุฒิ ต้นกันยา สพป.เลย เขต ๓
๑๓๙๑ โรงเรียนบ้านแสงภา นายไพรวัล อ่ํานาเพียง นางจันทนา บุญสายัง สพป.เลย เขต ๓
๑๓๙๒ โรงเรียนด่านซ้าย นายพงษ์ศักด๋ึ บุญพรม นางวารุณี บุตรดา สพป.เลย เขต ๓

๑๓๙๓ โรงเรียนบ้านหนองกระบอก 
ราษฎร์อุทิศวิทยา นางสาวอรัญญา ซนะเพีย สิบเอกหญิง มลรัก ทุมแสง สพป.สกลนคร เซต ๑

๑๓๙๔ โรงเรียนบ้านโพนทอง 
ประขาอุทิศ นายอุเทน ทองสวัสด้ิ นางสุวคนธ์ บุตรซาติ สพุป.สสิสินค‘น ๊ ข V
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(ริ)๓๙๕
โรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุ 
ราษฎร์บำรุงวิทย์ นางคิริวรรณ พลเศษ นายวีระศักด้ิ พาเพิยเพ็ง สพป.สกลนคร เขต ๑

๑๓๙๖ โรงเรียนบ้านกลางนาเด่ือ นางกษมน มังคละคีรี นายบรรจง ใบภักดี สพป.สกลนคร เขต ๑

๑๓๙๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตร 
วิทยาคาร นายทวีเดช แสนชนม์ นายสุวิทย์ เพ็งอินทร์ สพป.สกลนคร เขต ๑

๑๓๙๘ โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพัน 
มิตรภาพท่ี ๒๑๑ นายยุทธพงษ์ พรหมเชษฐา นางสาว'พร'รณ์วลัย ผลจันทร์ สพป.สกลนคร เขต ๑

๑๓๙๙ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม นายสงวนคักด ราชแผ้ว นายประพจน์ บุญพาเกิด สพป.สกลนคร เขต ๑

@ (10 0
โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง 
(ประซาวิทยาคาร) นายวซิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์ นางสาวพัชรินทร์ เชือกพรม สพป.สกลนคร เขต ๑

๑๔๐๑ โรงเรียนบ้านหนองสระ นางนพมาศ วรผาบ นายยรรยง ปาวะรี สพป.สกลนคร เขต ๑
๑๔๐๒ โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว นางสาวญาสุมินทร์ นนทมาตร นางรินยา อินธิแสง สพป.สกลนคร เขต ๑
๑๔๐๓ โรงเรียนบ้านง้ิวคิริราษฎร์บำรุง นางพรรมาหา เพชรพรรณ นายพลาดิสัย น้อยทะรงค์ สพป.สกลนคร เขต ๑

๑๔๐๔ โรงเรียนบ้านโคกสูง 
(สหราษฎร์บำรุง) นายวุฒิศักด้ื บุญยืน นางจิตรประสงค์ รัตนหน สพป.สกลนคร เขต ๑

๑๔๐๔ โรงเรียนเมืองสกลนคร 
(ธาตุนารายณ์เจงเวง) นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ นางสาวคิวนาถ ไชยมาศ สพป.สกลนคร เขต ๑

๑๔๐๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห นายเสง่ียม ถึงนามลี นางอินเขียนไชยพันธ์ สพป.สกลนคร เขต ๑
๑๔๐๗ โรงเรียนนาเพียงฟางวิทยานุกูล นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ นายภสุ เถาว์ซารี สพป.สกลนคร เขต ๑
๑๔๐๔ โรงเรียนบ้านนาดี นางนัทธมน ทวีกิตติเกษม นายอุทัยโพติยะ สพป.สกลนคร เขต ๑
๑๔๐๙ โรงเรียนไพศาลวิทยา นางกนกวรรณ ภศรีฐาน นางสาวกมลฉัตร สิงห์โชย สพป.สกลนคร เขต ๑
๑๔๑๐ โรงเรียนบ้านโนนกุง นายกิจพงศ์ สุรันนา นางสาวนิตยา ต่างถลาง สพป.สกลนคร เขต ๑
๑๔๑๑ โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์ นายจอมพล เหมะธุลิน สพป.สกลนคร เขต ๒
๑๔๑เอ โรงเรียนบ้านคำแหว นายราเซนทร์ ฟองอ่อน นายมโนมารถ ผ่องแผ้ว สพป.สกลนคร เขต ๒
๑๔๑คา โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม นายไพรวัลย์ ชินโณ สิบตำรวจตรีหญิง รุ่งฤดี ฃันธพัฒน์ สพป.สกลนคร เขต ๒
๑๔๑๔ โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง นางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต นางกขนันท์ บัวชุม สพป.สกลนคร เขต ๒
๑๔๑๔ โรงเรียนบ้านนาตากาง นายรัชตะ สมพมิตร นายประวิทย์ นนตะเสน สพป.สกลนคร เขต ๒
๑๔๑®ว โรงเรียนบ้านหนองผือ นายวีระลักด๋ึ นาคะอินทร์ นายอภิรัฐ จารทอง สพป.สกลนคร เขต ๒

๑๔๑ 6าเ โรงเรียนบ้านสร้างหิน 
วิทยานุเคราะห์ นางสาวเบญญา สัพโส นางสาวจินตนา ศรีไทย สพป.สกลนคร เขต ๒

๑๔๑๔ โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม นายณัฐวุฒิ บุรีแสง นายอดุลย์ นารินรักษ์ สพป.สกลนคร เขต ๒
๑๔๑๔ โรงเรียนวารีชภมิพิทยาคาร นางสาวทอแสง สมพินิจ นางทรงรุดา วงศ์ประทุม สพป.สกลนคร เขต ๒
๑๔๒๐ โรงเรียนบ้านดอนม่วงไช, นางสาวหฤทัย สิมมะลา นางรำแพน ประทุมรัตน์ สพป .สกสุนฐ&เ3®
๑๔เอ๑ โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด นางสาวจิณณ์พัซร์ จันลีโคตร นางธิษณา สุขเพ็ง ส'พ^™ ^&เฒต*}เ̂ \ 1
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ท่ี สถานศึกษา ช่ือผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
๑๔!อ!!จ

โรงเรียนบ้านบ่อร้าง 
(ผลานิวร'รต) นายภิญโญ ทองเหลา นางสำเนียง ไวยารัตน์ สพป.สกลนคร เขต ๒

๑๔๒๓ โรงเรียนบ้านโคฒะนาวทันสมัย นางสาวภรินทร อัคนิจ นายธีรพงษ์ มุ่งซ สพป.สกลนคร เขต ๒
๑๔๒๔ โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง นางมณีโสม พุทธโคตร นายสมนึก คำสร้าง สพป.สกลนคร เขต ๒
๑๔๒๔ โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว นายภานุพงษ์ คำภูษา นางสาวชนม์ชนก สีมื สพป.สกลนคร เขต ๒
๑๔๒๖ โรงเรียนบ้านหนองหวาย นายภัทราวุธโคตรเรือง นางสาวดุษฎี แก้วอุ่นเรือน สพป.สกลนคร เขต ๒
๑๔๒๗ โรงเรียนชุมชนบงเหนือ นางบ่ระภาพรรณ ชาแสน นางขวัญฤทัย นรสาร สพป.สกลนคร เขต ๒
๑๔๒๘ โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน นางสาวกาญจนา ขันธะโคตร นางสงวน แสงจันทร์ สพป.สกลนคร เขต ๒
๑๔๒๙ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ นายทองใบ ธุระนนท์ นางสิริมา ศรีสำราญ สพป.สกลนคร เขต ๒
๑๔๓๐ โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว นายกิตติพงษ์ ขาวกุญชร นายอภิวัซร์ คิริขันธ์ สพป.สกลนคร เขต ๒
๑๔๓๑ โรงเรียนบ้านหินเหิบ นายวรวิทย์ บุญพุล นายศักต้ืดา อุปฌาใต้ สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๓๒ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี นายเอกสิทธ้ิ ไตรธิเลน นายวิวัฒน์ ขจิต สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๓๓ โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม นายเสริมขัย โพธ๋ึไชยรัตน์ นายเซาวฤทธ หม่ันมี สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๓๔ โรงเรียนบ้านดอนแดง นายวีระศักด่ี จันทร์ต้ือ นางวิดาวรรณไขแสง สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๓๔ โรงเรียนบ้านธาตุตาลเด่ียว นางภาวินื ผิวบุญเรือง นางสาว'ทัศนา'วัน ปัตพิ สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๓๖ โรงเรียนบ้านขาม นายทวีศักด้ี พรหมพินิจ นางรสกรณ์ พลรัตน์ สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๓๗ โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า นางพัชรี แก้วตาบรรเจิด นางสาวสุนิสา นิลแสง สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๓̂ 9 โรงเรียนบ้านโพธ้ิขัยแหลมทอง นายกิติ,ขัย สมบ้ติดี นายกอปร ป้ตพิ สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๓๙ โรงเรียนบ้านดอนคำ นายชาญขัย ปริตรวา นางเด่นนภา คะอังกุ สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๔0 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว นายประจักษ์ แสนพันนา นางพัทจรี ซพันธ์ สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๔๑ โรงเรียนเพียพิทยาทัฒน์ นายสันติ อุสุมสารเสรี นายสุริยา เอ้มะราช สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๔๒ โรงเรียนบ้านท่างาม นายพงษ์เทพ บุญพงษ์ นายวิการณ์ แก้วมะ สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๔๓ โรงเรียนบ้านกุดจาน นายบ่ญญา พันธ์เสนา นางอร่ามใจแท่น สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๔๔ โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ นายขจรเดช คิริวานก นายเมฆา สกุลเดช สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๔๔ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเม่ียง นายไชยา พันธ์เสนา นางิราพร ภูมิประเสริฐ สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๔๖ โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย นายพงศกร ต้นภบาล นางนงคลักษณ์ ทิพนนท์ สพป.สกลนคร เขต ๓

๑๔๔๗ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้อ 
อำนวยวิทย์ นายสง่า ฮุงหวน นางสายสมร อินทรพาณิชย์ สพป.สกลนคร เขต ๓

๑๔๔๔ โรงเรียนบ้านนาหวาย นายนิยม เถายะบุตร นายทองจันทร์ คำทองไชย สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๔๙ โรงเรียนบ้านเม่นน้อย นายเจน ศรีคุณ นายสายันต์ วะเกิดเป้ง สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๔0 โรงเรียนบ้านบะยาว นายขัดเจน กุลอัก นางรุจิกร ศรีสร้อย สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๔๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน นายสมพงศ์ ดีวันไชย นายเทพฤทฮ้ี สมบูรณ์ สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๔{อ โรงเรียนบ้านคีม นายไมตรี สัพโส นางดารุณี สุราราช สพป .สกุฐ&®สิ-เฒฮฺ̂
๑๔๔๓ โรงเรียนบ้านโพนก่อ นายนิธิพงศ์ เถายะบุตร นางสาวจริยาพร ไชยสุระ สพุฟ้^กฐฐส่ด*ศ&ชต^''\
๑๔๔๔ โรงเรียนบ้านนากะทาด นายทรงคิลบ้ ไฝทาคำ นางสาววรภรณ์ เหง้าละคร ^ พ บ ค ร ุ^ เ ต ํ\  \
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ท่ี สถานศึกษา ซ่ือผู้บ่ริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
(5)(̂ (̂ (̂ โรงเรียนบ้านนาฮี นายธีระพงษ์ แก้วฝ่าย นายสนิท มุสิกะพันธ์ สพป.สกลนคร เซต ๓
๑๔๕๖ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง นายกัณต์ณพัฒน์ หมายม่ัน นายประเทือง ทุมิพร สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๕๗ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด นายสมพงษ์ แสนโคตร นายณัฏฐศรันยุ แบชุนทด สพป.สกลนคร เขต ๓

(ล(เ̂ (เ̂ 9
โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟ 
มิตรภาพท่ี ๘๑ 
(พระเทพญาณวิศึษฏ์)

นางวิไลพรรณ กาลจักรี นางสาววิมลมาศ แสนมะฮุง สพป.สกลนคร เขต ๓

๑๔๕๙ โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย นายปรัซวุฒิ คำผุย นายมณเฑียร อินทรสิทธ้ี สพป.สกลนคร เขต ๓
๑๔๖๐ โรงเรียนบ้านโพนทอง นายสนิท ศึระษา นายธีระพล ป้องทัพไทย สพป.หนองคาย เขต ๑
(5X53อ© โรงเรียนบ้านตาดเสริม นายประจักษ์ สีปุ นางสาวอรัญญา บรรณกิจ สพป.หนองคาย เซต ๑
๑๔๖๖ โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา นายพงษ์เทพ กลางวิชัย นายเซิงรบ บุญเกศ สพป.หนองคาย เซต ๑
๑๔๖๓ โรงเรียนบ้านไร่ นายอารมณ์ ศรีแสง นางสาวสุภาพร นาหัวนิล สพป.หนองคาย เซต ๑

๑๔๖๔ โรงเรียนบ้านน้ําสวย 
มิตรภาพท่ี ๑๙ นายจินดา อุปฮาด นางสาวโศภิน สีมา สพป.หนองคาย เซต ๑

๑๔๖๕ โรงเรียนบ้านศนย์กลาง นายสงวน หีบแก้ว นางเครือวัลย์ พ่อค้าไทย สพป.หนองคาย เซต ๑
๑๔๖๖ โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา นายวีรชน ภานุรักษ์ นางปรียา องค์นาม สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๖๗ โรงเรียนบ้านว่าน นายเฉลิมพล ใยนนท์ นายศตวรรษ สมบูรณ์ สพป.หนองคาย เขต ๑
6) เ&ไอ โรงเรียนบ้านเป้า ว่าท่ีร้อยตรีหญิง เพชรฤดี ยานิตย์ นางสาวปนัดดา ศีลป'ชัย สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๔๖๙ โรงเรียนชุมชน 
ประซาสงเคราะห์ ๔ นายธวัชชัย กองศรี นางณัฐณิซา ฉิมหลวง สพป.หนองคาย เซต ๑

๑๔๗๐ โรงเรียนบ้านน้ําทอน นายสมคิด มหาเสนา นางเกษสุดา แฝงสมศรี สพป.หนองคาย เขต ๑
(ฐิ)(̂6ว1(9) โรงเรียนบ้านหนองแวง นายเบญจพล สุภาจิน นายเสถียร บัวชัย สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๗๒ โรงเรียนบ้านน้ําโมง นายรณชัย มีชัยนาม นางลำพอง อินเสมียน สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๗๓ โรงเรียนบ้านน้อย นางอัคราวรรณ บุญอยู่ นายองอาจ ดอนเกิด สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๗๔ โรงเรียนโพนศึลางามวิทยา นายคมสันโคตรซมภ นายชอบ ชัยซมภ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๗๕ โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน นายเพ็ซรมณี โคตรซมภ นาย'บุญมี ทองซมภ สพป.หนองคาย เซต ๑
๑๔๗๖ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา นายพงศกร ทองจันทร์ นายคณาทรัพย์ เน่ืองซมภ สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๔๗๗ โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่ง 
ท่ี ๗๕ นายวารสาร เมืองพวน นายสุชาติ วัดปาน สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๔๗๘ โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ นายมหันต์ เวทไธสง นายบุญธรรม มหาวัน สพป.หนองคาย เซต ๑
๑๔๗๙ โรงเรียนบ้านโพธ้ิตาก นางสาวประณมพร เพ็ซร์โปรี นางสาวเพ็ซ'ร'รัตน์ ทุมมาจันทร์ สพป.หนองคาย เซต ๑
(5X3̂ 90 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ นายสงกรานต์ เนตรภักดี นายซารี บุราณเดช สพป.หนองคาย เซต ๑

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา นายคำดี จันทะเกษ นายนัตซรินทร์ เทวิญ ลพป.หนองคาย,เซต ๑
๑๔๘๒ โรงเรียนบ้านชุมคำ นายวันเฉลิม ไชยยงค์ นางสาวสัครฎา ปุราถานัง ฝ็พง]■ หฟ ง้̂คฺาย-เ̂ ต■ ๑̂ V
(ฮิ)(ริ̂ รถ! โรงเรียน'บ้าน'นา,โพธ นายประเสริฐ อันภักดี นางพนารัตน์ ใจขาน ส '̂ .ห ^เง23ย ^ ต*4̂ \  ^
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ท่ี สถานสีกษา ซ่ือผู้บริหารสถานสีกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
๑๕&ง่ึ๕ โรงเรียนโนนดูโพนหวาย 

ประซาสรรค์ นายไกรพ พิสัยสวัสด้ิ นายณรงค์ฤทธ๋ึ หลาบนอก สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๕๕ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา นายสมบัติ เทพวรรณ์ นางประกายเพชร ตะระซ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๘๖ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ นายสัมพันธ์โยคะสิงห์ นายธนัยศักด้ิ ฝ่ายธีร์ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๘๗ โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก นายประคอง โคตะวงษ์ นางรัศมี พันธ์พิมพ์ สพป.หนองคาย เขต ๑
(5)๕๕๕ โรงเรียนสีกายวิทยาคม นางอัญซัญ ศรีสาร นางสาวอนุมา ศรีสวัสด้ิ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๘๙ โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ นายเจริญ สอนคำหาญ นายไกรษร แก้วฝ่าย สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๙๐ โรงเรียนบ้านหนองเด่ิน นายปิยะพงษ์ คนยง นางดวงเนตร หอมตา สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๙๑ โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา นางชุดาภา ปากสมบุรณ์ นางนวพรโชติกานต์ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๙๒ โรงเรียนบ้านนาคลอง นางเบญจพล สุภาจิน นางอรทัย พลหงษ์ สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๔๙๓ โรงเรียนบ้านเมืองหมี 
(พรหมวิทยา) นายสังคม หินกาล นางกรรณิกา พลเย่ียม สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๔๙๔ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ นายทนงศักด้ิ เตียวสีริซัยสกุล นายกิตติคุณ ข้ึนเสียง สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๙๔ โรงเรียนหัวหาดวิทยา นายสามารถโสภาเวทย์ นายสมัย ศรีภูมิภักด้ิ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๙๖ โรงเรียนบ้านเวียงคุก นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุล นายรุ่งฤทธ้ื ข้ึวนฤภัย สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๙๗ โรงเรียนบ้านหนองปอ นายเทียนชัย พลรัตน์ นายสรศักด้ิ สักชวา สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๙๘ โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา นายอนุรัตน์ เนาวรัตน์ นางนารี พิมพ์กลม สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๙๙ โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด ว่าท่ีพันตรี จักรพงษ์ กองภา นายประเวทย์ พินธะ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕00 โรงเรียนเหล่าฝืายผดุงวิทย์ นายอาทิตย์ ลุนสำโรง นายอัศวิน ศรีสว่าง สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕0๑ โรงเรียนบ้านสร้างพอก นางผกาพันธ์ ผาเจริญ นางละมัย ศรีชัยชนะ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๐๒ โรงเรียนบ้านบงวิทยา นางประนอม ณ หนองคาย นายมนุญ ภูมิประสาท สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๐๓ โรงเรียนบ้านวังยาง นางสาวนิภาพร ดีมาก นายชัยนิวัฒน์ หวันเสนา สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕0๕ โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา นายอนุรัตน์ เนาวรัตน์ นายณรงค์ สุดตา สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๐๕ โรงเรียนบ้านสังกะสีนาขาม นายประจักษ์ บุตรดี นายศราวุฒิ อินดา สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๐๖ โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง นางเพชรา พิมพ์ศรี นางพิสมัย ทรัพย์สูงเนิน สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๐๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกข้าง นายสมบุญ พุทธวงค์ นายพนมกร อินทรักษา สพป.หนองคาย เขต ๑
@๕0๕ โรงเรียนบ้านนากอ นายกฤษฎา มณฑาสุวรรณ นายสมภพ เพชรวิชิต สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๔๐๙ โรงเรียนบ้านเด่ือทุ่งสวรรค์ นายสันเพชร ควรคงคำ นางศรีวรรณ เน่ืองซมภู สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๕๑0 โรงเรียนค่ายบกหวาน 
โพนตาลวิทยา นายวันชัย ธรรมวิเศษ นายโสภณ ศรีไชยเชิด สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๕๑๑ โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ นายอำนาจ ดรศรีจันทร์ นางรัซนื พานารัตน์ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๑!®ว โรงเรียนบ้านนาโคก นายศักด๋ึดา แสงฟ้าม่วง นางลำพันธ์ ธนนิติกุล สพป.หนองคาย เขต ๑
©1๕๑ดา โรงเรยีนบา้นแกง้ใหม่ นางรจุ ี กติตพิระวงศ์ นายสมร หนนัตะ๊ สพ ป .ห น อ^^รชต *® *^
๑๕๑๕ โรงเรียนบ้านปากโสม นายเวียงวิวรรธน์ ทำทล นางบุญชร สีปุ สพ'ป/!น ื่อ^๙ ® เ1 , \
๑๔๑๔ โรงเรียนบ้านโสกกล้า นายวุฒิไกร เจริญสีลป๋ นายเติมพงษ์โคตรซมภู ส ใ ^ .ห ] ^ ^ เ8 เ
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ท่ี สถานสืกษา ซ่ือผูบ้ริหารสถานสืกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
๑(1?๑&ว โรงเรียนบ้านนา'ง้ิว นายวสุชาติ วงษ์คำหาญ นายอภิสิทธ อรัญวาส สพป.หนองคาย เขต ๑
๑(̂ ๑ฅเ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ นายวิทยา บุรณะสุทธ๋ิ นายสมคักด'รัก'ชาติ ปานิเสน สพป.หนองคาย เขต ๑
©(1?©69 โรงเรียนบ้านดงต้อง นายพินิจ เหลืองอิงคสุต นายนิรุตต์ บุญตา สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๑๙ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว นายอภิชัย มิตะนุ นายปฏิวัติ เอ็นด สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๒๐ โรงเรียนบ้านวังมน นายประจักษ์ สีปุ นางสาวมณฑกานต์ ปุงเสน่ห์ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑(เ!®ว๑ โรงเรียนบ้านหนอง นายวิศรุต สมบัติบุญสวน นางอุไรไชยศรี สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๒๒ โรงเรียนบ้านม่วง นายประจักษ์ ลืปุ นายคมลิขิต นามไว สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๒๓ โรงเรียนบ้านเทา - นาบอน นายสุวิทย์ คำสอนทา นายธรรมนูญ แสงมณี สพป.หนองคาย เขต ๑
๑(13อ๑! โรงเรียนบ้านเทพประทับ นายสมชัย การมาโส นางสาวสิรินาฏ แก่นดี สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๒๕ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย นายกฤศภณ หล้าวงศา นายอัมพร คำวันดี สพป.หนองคาย เขต ๑
๑(̂ อ๖ โรงเรียนบ้านคุยนางขาว นายสมพงษ์ วงละคร นางเพ็ญจันทร์ ป้ญญา'วจี สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๒๗ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี นายสนธยา เพ็งนิล นางอนุชิต นามมัน สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๒๘ โรงเรียนบ้านดงเจริญ นายคำพอง พุทธวงศ์ นายสาคร เดชดอนบม สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๕๒๙ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธ้ื 
ทองวิทยา นายชนะ อัคราซ นายสุพจน์ คินาทิพย์ สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๕๓๐ โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน นางสาวสุภาพร ศรีจินดา นางสาวจิราพุร เข่ือนชัน สพป.หนองคาย เขต ๑
๑(ฮ๓๑ โรงเรียนบ้านดงนาคำ นายอดุลย์ คำจันทร์ นายคักไพร คำหาญ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๓๒ โรงเรียนบ้านนาดง นายเย่ียมคักดึ๋ พรมมา นายโอภาสโคตรชมภ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๓๓ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี นายประสงค์ วิรุณพันธ์ นางล้ําเลิศ คำหาญ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑(̂ ๓ โรงเรียนบ้านเด่ือ นายณรงสักด กันแสง นายพิสิกส์ เรืองแสง สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๓๕ โรงเรียนบ้านโพนพระ นายสมคิด โพธ้ีจุมพล นางจิราวรรณ จันที สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๓๖ โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ นายสามารถ ดวงคำน้อย นางสาวสิรพัทร์ สวัสด๋ึวงษ์ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๓๗ โรงเรียนฉันทนาวัณรถ นายวันชัย อารีราษฎร์ นางอรุณลักษณ์ เทจุรัตน์ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑ (̂ ๓ 0ะง่ี โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน นายธีระยุทธ สิงห์คิลป่ นางสาวชุติมดี ซาริ,รัตน์ สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๕๓๙ โรงเรียนบ้านสมสนุกดง 
หนองบอน นายบุญทัน แสงคาร์ นายวิลาส จันทร์เบาะ สพป.หนองคาย เขต ๑

๑(̂ (3̂ 0 โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา นายวิทยา บุรณะสุทธ้ิ นางรัศมี หารินไสล สพป.หนองคาย เขต ๑
๑(1?(̂ ๑ โรงเรียนบ้านโนนแดง นายเสน่ห์ สุวิธรรมา นายเอกรัฐ จันทร์กล่ิน สพป.หนองคาย เขต ๑
๑(2̂ ๑1อ โรงเรียนหนองผือ นางเพชรา ศรีสุข นายสุวรรณ รักษาภักดี สพป.หนองคาย เขต ๑
๑(เม่๑!๓ โรงเรียนบ้านโค'กคอน นายธีรวัฒน์ ดีเลิศ นางลักฃณา บำรุงเอ้ือ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑(เป่̂ ('น โรงเรียนพานพร้าว นายมนัส วระรักษ์ นางสาวคิริพร ชัยสาร สพป.หนองคาย เขต ๑
๑(̂ (3 โรงเรียนบ้านนาบง นาคุณโคตะมี นางสาวกนกนาถ คะดุลย์ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๔๖ โรงเรียนป่าสักวิทยา นายสมบุรณ์ สุบิน นายวิคีษฎ์ อาจนาวัง สพป .หนอ^®©'**ต*^
๑๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่ามะเพิอง นายประยงค์ โคตรซมภ นายสมนึก ศรีภา สพบ ุต เ ^ / ^ V
©(เ̂ (5̂ 9 โรงเรียนชุมขนบ้านโพนสา นายสุวิซ อุณาสิงห์ นายสุรคักด้ิ เสนาชุม ล/ป .,เแ ค ย !!ข ุ่ต ํ1^ แ \
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ท่ี สถานสิกษา ซ่ือผู้บริหารสถานสีกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
๑๕๔๙ โรงเรียนบ้านสาวแล นายวันชัย กองทอง นายทิวา โม้เมือง สพป.หนองคาย เขต ๑
๑ (เ̂ (3^0 โรงเรียนบ้านป่าสัก นางสุทธอร จันทร์ทองศรี นางเชิญ นวลสุข สพป.หนองคาย เขต ๑
(5)(̂ (เ̂ (5) โรงเรียนบ้านถ่ินทอนเหนือ นายมงคล ผิวผ่อง นางสาว'วัช'ราภรณ์ มอญชาม สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๕๕อ โรงเรียนพระพุทธบาท 
เทสรังสีวิทยา นายชนะรัตน์ บุญทวิ นาย1ประกฤษฏ๋ึ พัลาคง สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๕๕๓ โรงเรียนจันทราราม นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ นายภูวดล แวงดีสอน สพป.หนองคาย เขต ๑
(9)(เว์(̂ (ริ̂ โรงเรียนคุรุสิษย์วิทยา นายดีเด่น ชัยชนะ นางสมนึก คำจันทร์ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑(เ^เ^ โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว นายบุญมา กงพลี นางสาวอาภรณ์ สงษ์กระนวน สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๕๕๖ โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ 
(หลวง'ป เหรียญอุปถัมภ์) นางวันวิสา กองแก้ว นางสาวมะลิ จันทร์ศรี สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๕๕๗ โรงเรียนบ้านท่ากฐิน นายเชษฐา ทิพย์โสต นางสาววรรณวิภา บัวพรมมี สพป.หนองคาย เขต ๑
๑เ̂ (เ̂ ร โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา นายสุรังศรี ดวงบุญมี นางสาวพิศมัย บุตรโยธี สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี นายปิยะพงษ์ คนยง นางจิดาภา จันทร์ใบ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลสังคม นายสุริธรรม แก่นพรหม นางสาวศิรีรัตน์ สุวรรณวิชัย สพป.หนองคาย เขต ๑
©(เ̂ อ© โรงเรียนบ้านโคกเฒงเงา นายซเชิด เจียมศร นางสุภาพร พันเหลา สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๖๒ โรงเรียนหินโงมวิทยา นายพิเซษฐ์ เชาว์ขอบ นางแสงสุริยา ศรีพูน สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนาด 
"คุรุราษฏร์อุทิศ" นายสุรพันธ์ โปตวัฒน์ นาย'ประสิทธ้ิ มูลไทย สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๕๖๔ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค นายสุริยา ไสยลาม นายอาทิตย์ แก้วอุ่น สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๖๕ โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง นายสมเกียรติ โคธิเวทย์ นางสาวอรอนงค์ นามอาษา สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๖๖ โรงเรียนหนองผือวิทยาคม นายสัญญา เช้าธรรม นายวรพต เมืองซมภ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๖๗ โรงเรียนชุมชนบ้านพวก นายนิติพล ทิพยสุทธ้ิ นางสาวธัญญลักษณ์ มหาคิริพันธ์ สพป.หนองคาย เขต ๑

โรงเรียนบ้านนาช้างน้ํา นายกิตติ จำปีพรรณ นางวาสนา สู่สุข สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๖๙ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ นายเจริญคักด้ี บุญดี นายพจน์ จันทวีณณ์โสภณ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๗๐ โรงเรียนบ้านโคกก่อง นางวีรกัญญา แลบัว นางวิภา ดงคิริ สพป.หนองคาย เขต ๑

(ฐิ)(1̂?ไ1(5) โรงเรียนบ้านบ่อแปบ 
หนองหญ้าม้าวิทยา นายบรรจงศักด้ิ พันธะ นายสมมาตย์ อัคราช สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๕๗๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ 
(เชือกหม้วยวิทยา) นายเอนก จันทรเสนื นายโกสินทร์ ทุมา สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๕๗๓ โรงเรียนบ้านคำโบ้งเบ้ง 
โคตร,ริสา'รวิ’ทยา นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากร นางไชยรา สูตรสุคนธ์ สพป.หนองคาย เขต ๑

๑๕๗๔ โรงเรียนบ้านหัวทราย นายพุทธชัย ใจช่ืน นางธิติการ บ้องทัพไทย สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๗๕ โรงเรียนบ้านอนุบาลเชียงใหม่ นายสายันต์ มลทาทอง นายสีสุ'วงศ์ บ้อมสุวรรณ สพป.หนองคาย เขต ๑
๑๕๗๖ โรงเรียนบ้านหมากทุ่งข้ีเหล็ ก นายนิติวุฒิ ศรีคลังไพร นายวีระศักด้ิ ชัยวงศ์คิริ ลพป.!๙สิงั๊คายเขต๑ V 1.
๑๕๗๗ โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน นายวุฒิกรณ์ รัตนบัลสังถ์ นางอรทัย ดาวแก้ว สพูนหฟ^^  เ ข V  รุ/ /
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ท ี่ สถานศึกษา ช่ือผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
๑๕๗๘ โรงเรียนบ้านวังน้ํามอก นายฉลองชัย อินทรีณี นางสาววัลภา ศรทิพย์ สพป.หนองคาย เซต ๑
๑๕๗๙ โรงเรียนบ้านกองนาง นายรังษี สุวรรณไตร นายวงศ์วรรธน์ ศรีบุตรดี สพป.หนองคาย เซต ๑
61(3^90 โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง นายอิสระ พรมมา นายวาทิน พุฒเชียว สพป.หนองคาย เขต ๑
6)(1^งี่6) โรงเรียนบ้านสวยหลง นายอิสระ พรมมา นายวาทิน พุฒเชียว สพป.หนองคาย เขต ๑
6)(3?0ง่ึ1อ โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ นายบุญส่ง เหล็กสัก นายอดิศร แสนแก้ว สพป.หนองคาย เขต ๑
6)(3^3ถไ โรงเรียนบ้านตอแก นายคิรี โคตรซมภ นายธวัซ'ชัย สลาพิมพ์ สพป.หนองคาย เขต ๑
6)(3^96มื่ โรงเรียนบ้านหนองหม่ืน นายถาวร พุฒเขียว นางสาวรุ่งนภา บือทอง สพป.หนองคาย เขต ๑
6)(3^งึ่(3? โรงเรียนบ้านต้อน นายอุดมสิน คำมุงคุณ นายนพพร ล้ิมตระกูล สพป.หนองคาย เขต ๒
6x1^90ว โรงเรียนบ้านหนองหลวง นายเสริม นาหนอง นายพิชัย แท่นหิน สพป.หนองคาย เขต ๒

๑๕๘๗ โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี 
ดอนกลางสามัคคี นายชัยยงค์ คลังกลาง นางสาวกัลซิญา คูณะวัฒน์ สพป.หนองคาย เขต ๒

6 )(3 ^9 ^ โรงเรียนบ้านแบง นายไกรสร พิมพ์ประซา นายอนุชิต รางศรี สพป.หนองคาย เซต ๒

๑๕๘๙ โรงเรียนบ้านกุดแคน 
โนนมันปลา นายพงษ์พิทยา มาตรา นายคมกฤษณ์ ทองซอน สพป.หนองคาย เขต ๒

๑๕๙๐ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ นายอุนาจ กองธรรม นายณัฐพล ดังวันเลิศมงคล สพป.หนองคาย เขต ๒
๑๕๙๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นายปรีซา อาจหาญ นายปรีขา แก้วบางทราย สพป.หนองคาย เขต ๒
๑๕๙๒ โรงเรียนบ้านเชียงอาด นายสุระชัย ทินกระโทก นายพัทยา บุญญะรัง สพป.หนองคาย เขต ๒
๑๕๙๓ โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา นายกรพล การินทร์ นางสาวธิดา วังคำ สพป.หนองคาย เขต ๒
๑๕๙๔ โรงเรียนเฝืาไร่วิทยา นายนิยม ดงงาม นายจุรินทร์จุดโต สพป.หนองคาย เขต ๒
๑๕๙๕ โรงเรียนบ้านเมย นายวีระโพธ ิร ุขา นางสาวจารุณี ไขยซาญ สพป.หนองคาย เขต ๒
๑๕๙๖ โรงเรียนบ้านผือ นายสมพงษ์ ปราบศัตรู นายสมหมาย พรมอุดม สพป.หนองคาย เขต ๒
๑๕๙๗ โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง นายคุณ จันทรประทักม ี นางสาวซญาดา ลีลาวงศ์ สพป.หนองคาย เขต ๒
๑๕๙๘ โรงเรียนบ้านโพนแพง นายรวี วสันต์ นางณัฏฐิกุล พิมพ์นนท์ สพป.หนองคาย เขต ๒
๑๕๙๙ โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก นางสาววิภาส ิน ี ไซยเดซ นายพิสิฏฐ ์ ศรีสุขพันธ์ สพป.หนองคาย เขต ๒
๑๖๐๐ โรงเรียนเวทีราษฏร์บำรุง นายรังสิต ทรงเย็น นายวิทยา นาศฤงคาร สพป.หนองคาย เขต ๒
6)1ว0 6 ) โรงเรียนบ้านเวินร่องล่อนสามัคคี นายซาญวิทย์ โคตะพันธ์ นางสาววิมล พุทธรักษ์ สพป.หนองคาย เขต ๒
๑๖๐๒ โรงเรียนบ้านบัว นายอภิซาต ิ ภประเสริฐ นายอารมณ์ ศิลาคม สพป.หนองคาย เขต ๒
๑๖๐๓ โรงเรียนยูเนสโภสัมมนา นาง1ซญาน์'ทิพย์ โสขำ นายจรูญกิจ ทองแสน สพป.หนองคาย เขต ๒
๑๖๐๔ โรงเรียนบ้านกุดบง นายกฤตชัย ซมภ [ูวิเศษ นางสาวสารซา สายทอง สพป.หนองคาย เขต ๒
๑๖๐๕ โรงเรียนบ้านหนองหอย นายวิโรจน์ คิลาคม นายเทวัน กองกุล สพป.หนองคาย เขต ๒
๑๖๐๖ โรงเรียนบ้านไรโนนม่วง นางกษมา ป้องกัน นางจันทร์อำพร เวียงสมุทร สพป.บึงกาฬ
๑๖๐๗ โรงเรียนบ้านคำแวง นายรุ่งอรุณ ป้องกัน นางนันทกานต์ พาโพนงาม สพป.บึงกาฬ
๑๖๐๘ โรงเรียนบ้านสรรเสริญ นางบุญญาพร พลเย่ียม นายสถาพร ช ัย ค ิน ี สพป.บึงกา^.-----------

๑๖๐๙ โรงเรียนบ้านหัวแฮต นายสมบุรณ์ จันทรุณ นายปริญญา ถาอุปชิต สพป.ร ์ส ืก ๆ ^* 0
๑๖๑๐ โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก นายกิจปกรณ์ คำเดซ นางสาวพรสวรรค์ อุดมไซย ส พ /บ ึ^ * ’*, 4 *  'ไ ป ้เ \
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ท่ี สถานสืกษา ซ่ือผู้'บริหารสถานสืกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
๑๖๑๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ 

(บ้านโคกกว้าง) นายซูซาติ พวงมาลี นางสาวคุภา'วรรณ อินทะชัย สพป.บึงกาฬ

๑๖๑!อ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา นายเฉลิมเกียรติ วงษ์หานุศย์ นายลิริณัฎฐ์ ประจิมทิศ สพป.บึงกาฬ
๑๖๑๓ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด นายปีญญา สัจจะสังข์ นายมงคล ภาคภูมิ สพป.บึงกาฬ
๑๖๑(̂. โรงเรียนบ้านโคกผักหอม นางแพวิพา ภูสงัด นางสาวทัศนืย์ แสนซมภู สพป.อุดรธานี เซต ๑
๑๖ (5) (̂ โรงเรียนบ้านโคกลาด นายบรรจุ ภูสงัด นางวิซราภรณ์ พิมพ์ศรี สพป.อุดรธานี เขต ๑
๑๖๑๖ โรงเรียนบ้านโพนทอง นายอาทิตย์ พละกุล นางสาวแอนนาพร วงศ์ดี สพป.อุดรธานี เขต๒
๑๖๑๗ โรงเรียนบ้านสะอาดนามล นายวิมล วงษ์คำด้วง นางสาวพัซรีย์ ถาวรพัง สพป.อุดรธานี เขต ๒
๑๖๑^9 โรงเรียนขุมซนวัดปาทรงธรรม นายเทอดศกด้ี พันธุสวัสด้ิ นางเพ็ญประภา ศรีทองสุทธ์ สพป.อุดรธานี เขต ๒
๑๖๑๙ โรงเรียนบ้านวาปี นายพิจิตร พรหมจารีย์ นายสุริยา มุลตรี สพป.อุดรธานี เขต ๒
๑๖๒๐ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า นายแสนศรี พัดเซตร นางอรวรรณ ตันยวด สพป.อุดรธานี เขต ๒

๑๖เอ๑ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ 
ศิลปาคม นายพัฒนา ศรีโบราณ นายสมพงษ์ กิตติธีระศานต์ สพป.อุดรธานี เขต ๒

๑๖๒๒ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ นายประภาส จิตธรรมา นางมณีวรรณ จิตธรรมา สพป.อุดรธานี เขต ๒

๑๖๒๓ โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด 
หนองแกสหราษฏร์พัฒนา นายอาคม มิกราซ นางวราภรณ์ สุระเลียง สพป.อุดรธานี เขต ๒

๑๖๒๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือ 
ปาก้าว นายสมัย ทะวาปี นายสุรสิทธ้ิ บุญแก้ว สพป.อุดรธานี เขต ๒

๑๖๒๔ โรงเรียนคำเมยวิทยาคม นางสาว'ประภาภรณ์ ภูซาว นายทันใจ ผ่านซมภู สพป.อุดรธานี เขต ๒
๑๖๒๖ โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง นายมานิต คำมื นางสาวพซรพร เพ็ญศรี สพป.อุดรธานี เขต ๒
๑๖๒๗ โรงเรียนบ้านโนนแสวง นางพงษ์พิส จำปาหอม นายพิเซาวน้ องค์อนุรักษ์ สพป.อุดรธานี เขต ๒

๑๖๒๘ โรงเรียนบ้านน้ําเท่ียงลานเต 
หนองเม็ก นางยุพาพรรณ เกิดเพซร นางเปรมฤดี ลี สพป.อุดรธานี เขต ๒

๑๖๒๙ โรงเรียรนบ้านอุ่มจาน นายติเรก เหล่าก้อนคำ นางมัลลิกา จันทรวงษา ■ สพป.อุดรธานี เขต๒
๑๖๓๐ โรงเรียนบ้านดงเรือง นางสาวศรัญญา มุงดุลโคตร นางอังคณา บัณฑิตกุล สพป.อุดรธานี เขต ๒

๑๖๓๑ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโน่น 
สมพร นายณฐนนท์ เคนทุม นางนงนุข ภาวะรัย สพป.อุดรธานี เขต ๒

๑๖๓๒ โรงเรียนบ้านเก้ิงน้อย นายซโณทัย สุกุมาลย์ นางนิภา แก้วเกิดมี สพป.อุดรธานี เขต ๒
๑๖๓๓ โรงเรียนหาญใจพิทยาคม นายซานนท์ ต้นยวด นายสิทธิพร สิทธิจินดา สพป.อุดรธานี เขต ๒
๑๖๓๔ โรงเรียนบ้านศรีเมือง นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ์ นายธีระพงศ์ อ้ึงธนาธิป สพป.อุดรธานี เขต ๓
๑๖๓๔ โรงเรียนบ้านยา นาย1ประสิทธ้ี คำก่ิง นางบุซจรินทร์ ดอกศร สพป.อุดรธานี เขต ๓
๑๖๓๖ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก นายสายทอง ณรงค์ชัย นางสาวนุซรา บุดดีคำ สพป.อุดรธานี เขต ๓
๑๖๓๗ โรงเรียนขายแดนประซาสรรค์ นายอุดม พรมโท นางสาววิลาวรรณ มังทะ สพป■ อุดรธานีนุชต-๔
๑๖๓๘ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว นายนิคม สมจิตร ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พัชรินทร์ สุขมานพ สพป̂ #^๓ เ^ * !* ® ^ '1* ^
๑๖๓๙ โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา นายสุรศักด้ึ พิมพ์ศรี นางสาวศิริพิซญ์ ทองสุขโข ส '!/).อุเ̂ เจุเแ เ ^  V  ไ
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ท่ี สถานศึกษา ซ่ือผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
(9)̂ 0(ริ~0 โรงเรียนบ้านโนนแดง นายประดิษฐ์ ก่ิงก้าน นายสมัย ประเสริฐ สพป.อุดรธานี เขต ๔

(&.6) โรงเรียนบ้านฃัวล้อ นางสาวณัฐธิฌา พรหมแสง นางสาวรุ่งรัตน์ นันทกุล สพป.อุดรธานี เขต ๔
๑๖๔๒ โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองดีเบ้า นางสาววริญญา สำแดงขัย นางอุษณีย์ โสพิลา สพป.อุดรธานี เขต ๔
๑๖๔๓ โรงเรียนบริบาลภูมิเซตต์ นางาสววรินทร เข็มทอง นายสาคร คิริจันทรา สพป.อุดรธานี เขต ๔
๑๖๔๔ โรงเรียนบ้านนาคำ นายอิทธิขัย นิตย์กุลกานต์ นางมันทนา กิงก้าน สพป.อุดรธานี เขต ๔
๑๖๔๔ โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว นางอรอุมา แก้วพล นางสาวทิวาวรรณ โคกฉอะ สพป.อุดรธานีเขต๔
๑๖๔๖ โรงเรียนบ้านนาเตย นายปฏิภาณ ป้องนางไชย นายรวมพล หม่ันวิชา สพป.อุดรธานี เขต ๔

๑๖๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 
หนองไพบุลย์ นายวรรณขัย งามขำ นางสาวสุพัต'รา อัศวภูมิ สพป.หนองบัวสำภู เขต ๑

โรงเรียนบ้านต้อง นายสมบัติ จันทร์พาณิช นายสุดสาคร ศาลา สพป.หนองบัวสำภู เขต ๒
๑๖๔๙ โรงเรียนโนนุดมศึกษา นางเพชรสมร ทันตาหะ นายอิทธิพล บุตรดีศักด้ี สพป.หนองบัวสำภู เขต ๒
๑๖๔๐ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา นายสมพร เกตุแก้ว นางรัขนุ ภาข่ืน สพป.หนองบัวสำภู เขต ๒
6)ฃว(เป6) โรงเรียนบ้านโนนตาล นางธัญญลักษณ์ คิริสุทธ้ิ นางสุรางรัตน์ ซาสังห์ สพป.หนองบัวสำภู เขต ๒

๑๖๕๒ โรงเรียนโนนมะคำพรม 
บุสรณ์ราษฏร์บำรุง นางรัฐฏาภรณ์ อ่อนน่ิม นางสาวอรวรรณ ศาลาธนสิน สพป.หนองบัวสำภู เขต ๒

๑๖๔๓ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นางพนารตน์ บุญเลิศ นางยุภาพร อินทร์พรหม สพป.หนองบัวสำภู เขต ๒

๑๖๔๔ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮด 
ล้มโฮงวิทยา นายประสงค์ บาลลา นายสฤษด้ี คันธิยงศ์ สพป.กาฬสินธ์ เขต ๑

๑๖๔๔ โรงเรียนบ้านท่างาม นายจีระพันธ์ ย่ีสารพัฒน์ นายกฤตยชญ์ ไพรสณฑ์ สพป.กาฬสินธ์ เขต ๑
๑๖๔๖ โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม นางวซิรนุช พรหมภัทร์ นางสาวพิซญาภา กล้าวิจารณ์ สพป.กาฬสินธุ เขต ๑
๑๖๔๗ โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ นายยุทธคิลป้ ประทุมทิพย์ นายชาติชาย ไถวสินธุ สพป.กาฬสินธุ เขต ๑
6)*0(3̂ 9 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา นายวินัย รัตนมาลี นางจิระประภา ยันตะบุษย์ สพป.กาฬสินธ์ เขต ๑
๑๖๔๙ โรงเรียนบ้านหนองช้าง นายธวัช,ขัย ถิตย์รัศมี นายพัน พรชะตา สพป.กาฬสินธ์ เขต ๑
๑๖๖๐ โรงเรียนบ้านแล้งกะอาม นางอุบล วรนารถ นางสาวจุฑารัตน์ ซมภูทัศน์ สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓
๑๖๖๑ โรงเรียนบ้านโพธ้ิไทร นายมนตรี จันทวงศ์ นายทวีศักด้ิ ศรีหาตา สพป.กาฬลินธุ เขต ๓
๑๖๖๒ โรงเรียนบ้านจอมศรี นางสาวณัฐซยา ประครองสุข นางสาวกนกวรรณ ตาสา สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓
๑๖๖๓ โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย นายเต็มใจ วรรณสา นางนันทวัน บาลยอ สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓
๑๖๖๔ โรงเรียนนาทัน นายสมศักด้ิ วงศ์ตาซม นายร่วมมิตร บุษดี สพป.กาฬสินธุ เขต ๓
๑๖๖๔ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง นายธนะขัย อนันตภักด้ิ สพป.กาฬลินธ์ เขต ๓
๑๖๖๖ โรงเรียนบ้านขาด นายเสถียร พลขยัน นางนวลคิริ เพียรภายลุน สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓
๑๖๖๗ โรงเรียนบ้านกกตาล นายวิเศษศักด้ิ ถามณี นางกล่ินสุคนธ์ หาญกุล สพป.กาฬสินธุ เขต ๓

๑๖๖๘ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์ 
บำรุงวิทยา นางจิรภัทร ชูศรี'โฉม นางประภัสสร ยะณะโชติ ส พ ป .กาฬ เน ุเแ^1๓

๑๖๖๙ โรงเรียนชุมชนยอดแก่ง 
สงเคราะห์ นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย นายอรรถพร วิชาแหลม
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๕ ๗

ท่ี สถานศึกษา ซ่ือผู้ปริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
๑๖๗๐ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา นายสำราญ มณีสร้อย นางวิภาพักตร์ ศรีสองเมือง สพป.กาฬสินธุ เขต ๓
๑๖๗๑ โรงเรียนบ้านนาเหนือ นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง นายสมยงค์ สุระเสียง สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓
๑๖๗๒ โรงเรียน,บ้าน'โนนศรีส'วัสด๋ึ นายเดชศักดา เทศารินทรี นางสาวอมรรัตน์ ศรีแก้ว สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓
๑๖๗๓ โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม นายลิขิต เวงวิถา นายสมส่วน สุภมาตย์ สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓
๑๖๗๔ โรงเรียนบ้านนาบอน นายศิติชัย วันตะโพธ๋ึ นางวันเพ็ญ เทศารินทร์ สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓
๑๖๗๔ โรงเรียนบ้านกุดผิงแดง นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา นายสายัญห้ ราซปิญญา สพป.กาฬสินธุ เขต ๓
๑๖๗๖ โรงเรียนบ้านคำหม่วย นายกงเพชร อุดมวงษ์ นางสาวมะลิวัลย์ บุตรวัง สพป.กาฬสินธุ เขต ๓

๑๖๗๗ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ 
ราษฏร์บำรุง นายสุขสันต์ จุฑารัตน์ นายไพรัช พรหมภักดี สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓

๑๖๗๘ โรงเรียนแซงบาดาล 
บ้านบากวิทยา นางอุไรวรรณ กุลศรี นางสาว,วัช'ราภรณ์ สาระวัน สพป.กาฬสินธุ เขต ๓

๑๖๗๙ โรงเรียนหนองแห้วคุรุ 
ราษฎร์บูรณะ นายคุณากร ศรีสองเมือง ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุพรรณิการ์ สุทาธรรม สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓

๑๖๘๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ 
(คำก้ัง) นายกำจัด คะโยธา นางสาวสุปราณี ศรีบุญมา สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓

(9)4}̂ (3) โรงเรียนบ้านนากุดสิม นายทันเสมอ เสนาลอย นายสุวรรณโพธิชัย สพป.กาฬสินธุ เขต ๓
๑๖๘๒ โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน นายสิทธิพรไกยเดช นางวิลาวัลย์ โชติจำรัส สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓
๑๖๘๓ โรงเรียนโพธ้ิคำประซาสรรค์ นายนรเศรษฐ จันทรบุตร นางสาวเมริน ภูคงก่ิง สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓
(9)ไอ(^(ธี! โรงเรียนบ้านโพนแพง นายเพสินศักด้ิ โทไข่ษร นายองอาจ แสนมาโนซ สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓
(9ไ4ว(̂ 9̂ โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ นางวราภรณ์ ระบาเลิศ นางเสาวณี เทพารส สพป.กาฬสินธุ เขต ๓
6)43̂ 0̂ โรงเรียนบ้านนาวี นายสมสนิท หาศิรี นายคมกฤซ ภูลายยาว สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓
๑๖๘๗ โรงเรียนบ้านหนองขามป็อม นางสาวสุจิตรา ศรีเสน นางกนิษฐา ถวิลการ สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓
(9)0!)(̂3(̂3 โรงเรียนบ้านนาคุ นางวิภา สายรัตน์ นางสุภาพรวงค์หนายโกด สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓
๑๖๘๙ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล นายโชคชัย จันทะโสตถ๋ึ นางวาสนา ดอนศิลา สพป.กาฬสินธุ เขต ๓
๑๖๙๐ โรงเรียนบ้านนาขาม นายเสมียน จองลีพันธ์ นางลัดดาวัลย์ มวลปาก สพป.นครพนม เขต ๑
๑๖๙๑ โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ นางจิราภรณ์ อ้วนกันยา นายสุปัด ถิตย์ผาด สพป.นครพนม เขต ๑
๑๖๙๒ โรงเรียนบ้านดอนม่วง นายโกสินทร์ เฮียงราช นายสุ'มัน หอมดี สพป.นครพนม เขต ๑
๑๖๙๓ โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม นายอนันต์ ภูมิตา นางสาวอมรรัตน์ สุทธะมา สพป.นครพนม เขต ๑

๑๖๙๔
โรงเรียนบ้านธาตุน้อย 
ศรีบุญเรือง (พระราชธีรา 
จารย์ - ประซาอุปถัมภ์)

นางสาวตรีทิพย์ วิโย นางนงคราญ อักชระ สพป.นครพนม เขต ๑

๑๖๙๔ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย นางจิตรา ดวงปรีชา นางมาลี ราศรี สพป.นครพนม เขต ๑
๑๖๙๖ โรงเรียนบ้านวังกระแส นายสุรศักด้ิ ซาดีกรณี นางศรีพนม เทพบาล สพป .ใ ^ ฮ ส ธ ฮ ^ !* ^ .
๑๖๙๗ โรงเรียนบ้านหนองยาว นางสาวรษิกา วัฒนมาลี นายประทิป ซาวนา ส)สนิ.'นฐ®สนิม1สํขิ?̂ \
๑๖๙๘ โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ นายธนรักษ์ จันทร์สด นายมีชัย กระพรม ส พ ใ เ^ ^ น ิ^ ] ต ุ^ \  \
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๕ &

ท่ี สถานศึกษา ซ่ือผู้ปริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
๑๖๙๙ โรงเรียนบ้านหนองโพธ๋ึวังโน นางวิระวรรณ พลธิราช นายเสริม เช้ือกุณะ สพป.นครพนม เขต ๑
๑๗๐๐ โรงเรียนบ้านพิมานท่า นายพุลศักด้ื พ่อบุตรดี นางสาวรัชนีย์ แก้วมะ สพป.นครพนม เขต ๑
๑๗๐๑ โรงเรียนบ้านดินดำหมากเพืเอง นายปริญญา สูญราซ นางปียะรัตน์ วงศ์ศรียา สพป.นครพนม เขต ๑
๑๗๐๒ โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ นายไมตรี เช้ือกุลา นายณ์ฐวิ คุณล สพป.นครพนม เขต ๑

๑๗๐๓ โรงเรียนบ้านโคถกลางแก้งน้อย 
(กัลยาโนอุปถัมภ์) นายพรศักด้ิ แสนมิตร นายคิรีพัฒน์ ธงยศ สพป.นครพนม เขต ๑

๑๗๐๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ 
(บ้านคำพ้ี) นายบุญมี เครือพันธ์ นางสกุลนา แสงชาติ สพป.นครพนม เขต ๑

๑๗๐๔ โรงเรียนบ้านหนองสะโน 
นาสมบุรณ์ นางสาวประไพวัลย์ แสนเมือง นายสาโรซโคตรแสง สพป.นครพนม เขต ๑

๑๗๐๖ โรงเรียนบ้านหนองบึง นายธีรพล ภโทถ้ํา นายวิจิตร แสนสุริ'วงศ์ สพป.นครพนม เขต ๑

๑๗๐๗ โรงเรียนบ้านผักฃะย่า 
นาคอยโนนแดง นายทินกร ภาคนาม นายภิรมย์ ค้ึมยะราช สพป.นครพนม เขต ๑

๑๗๐๘ โรงเรียนบ้านหนองนางค่อน นายอดิรา วงศ์หนายโกด นาย'พิศตกาญจน์ ผางคนรัก สพป.นครพนม เขต ๑
๑๗๐๙ โรงเรียนบ้านโนนหอม นายสิทธิชัย อาทิตย์ต้ัง นายอุดม ยังโนนตาด สพป.นครพนม เขต ๑
๑๗๑๐ โรงเรียนบ้านหนองคอง นายประสาน อินทะโร นายเสรี ศรีบุรมย์ สพป.นครพนม เขต ๑
6)801©)® โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ นายสุระกัณฑ์ ต้องเดช นางนพรัตน์ พุดลา สพป.นครพนม เขต ๑
๑๗๑๒ โรงเรียนบ้านนาปงคอง นายฉลอง สูญราช นายณัฐวุฒิ เช้ือดวงผุย สพป.นครพนม เขต ๑
๑๗๑๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ นางสาววิลาสินี พุทธดี นายสุริยา นันซนะ สพป.นครพนม เขต ๑
6)80เ©)6̂ โรงเรียนบ้านวังม่วง นายณอนรรฆ์ สุขรี นายนรีนทร์ แสนแก้ว สพป.นครพนม เขต ๑
6)60เ6)(!̂ โรงเรียนบ้านดอนกลาง จ่าสิบตรี พีรพัฒน์ไวทสน นายซยพล พิมพิชัย สพป.นครพนม เขต ๑
๑๗๑๖ โรงเรียนบ้านวังตามัว นางฤดี พันธุวรรณ นายสมเดช จันทร์ชนะ สพป.นครพนม เขต ๑
๑๗๑๗ โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง นางบึฏคิกาญจน์ แก้วประเสริฐ นางสาวจินตนา ไกรษร สพป.นครพนม เขต ๑
๑๗๑๘ โรงเรียนบ้านหนองดินแดง นายบัญชาโพธ้ิเสนา นางสรัญญา ประสงค์สุข สพป.นครพนม เขต ๑
๑๗๑๙ โรงเรียนบ้านคำเตย นายสุระพล พันธ์ดี นายถนอม วงศิลา สพป.นครพนม เขต ๑
๑๗๒๐ โรงเรียนบ้านโพนแดง นางสาว’วัชราภรณ์ บึฏนา นางสุชาดา จันทะเขต สพป.นครพนม เขต ๒
๑๗๒๑ โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ นายเสถียรโงนมณี นางเฃมจิรา ศุภกุล สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
๑๗๒๒ โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ นายสุรินทร์ นำนาผล นางสาววิลาวัลย์ พรมแพน สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
๑๗๒๓ โรงเรียนบ้านข่า นายสมพงษ์ สุขประเสริฐ นางสุนารี ไตรประวัตร สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
๑๗๒๔ โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ นายสัมฤทุธ้ี สันเต นางพรพิมล ใจหาญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
๑๗๒๔ โรงเรียนไพศาลวิทยาคม นายสุกิจ กลางสุข นางสุพัตรา ชำนาญเอ้ือ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑

๑๗๒๖ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ 
(คิรีเกตุประซาวิทย์) นายสุพรรณ พรรณเกตุ นางรจนา ธานี สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑

๑๗๒๗ โรงเรียนบ้านธวัซบุรี นางนราลักษณ์ วงศ์วันดี นางจารุณี เสนารัตน์ ส พ ป / อ 'ณ เ ย ูV
๑๗๒๘ โรงเรียนประซาราษฏร์รังสรรค์ นายชัยอนันต์ จันทวงศ์ นายวิเชียร อาษากิจ ส พ ุป ่.ร ้!แ 1ต ^
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ท ี่ สถานดีกษา ซ่ือผู้'บริหารสถานดีกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
๑๗๒๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไฝ นายพีรบุรณ์ สุดตา นางประยูร ประจันทรพล สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
๑๗๓๐ โรงเรียนบ้านเกษมสุข นายรัชพงศ์ คนองมาก นางกรรณิกา ทวีนันท์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
๑๗๓๑ โรงเรียนบ้านหัวโนน นายสมประสงค์ เพริดพราว นายอำพันธ์ ประซาชิต สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑

๑๗๓๒ โรงเรียนบ้านโนนส้ัน 
หนองแคสามัคคี นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์ นางประทีปทอง ผาบุญมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑

๑๗๓๓ โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด นางซินานารถ ดวงละว้า นายจำรัส ข่ืนกมล สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑

๑๗๓๔ โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล 
(สหราษฏร์วิทยาสรรค์) นายทวีศักด้ี เวียงสมุทร นายธนกร นิลาทะวงศ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑

๑๗๓๔ โรงเรียนบ้านดอนสำราญ นาย1ปีลันธน์ สระแก้ว นายทองสุข สมบุรณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
๑๗๓๖ โรงเรียนบ้านเลิงคา นางสาวจิราภรณ์ นามมะ นางสาวเยาวลักษณ์ สุจริต สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
๑๗๓๗ โรงเรียนบ้านหนองเต่า นายบัญชา สุดบนิด นางอรวรรณ แสงเกตุ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
๑๗๓๘ โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก นายอนันท์ วินามไพร . นางอาภรณ์ สุรัตน์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
๑๗๓๙ โรงเรียนปึงงามพัฒนา นายวารบ น้ําคำ นายชาติชาย สุดเสน่ห์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑

๑๗๔๐ โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา 
(ประขาอุปถัมภ์) นางโสภิดา สารครศรี นางสาวจิราภรณ์ ถ่อนสันเทียะ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑

(ฮิ)6ว1(3̂ 6) โรงเรียนบ้านโคกกลาง นายสุรคักด้ิ เกริกชัย นางสาวสำรวย พลอ่อนสา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
๑๗๔๒ โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง นางนุสราภรณ์ สินพูลผล นายพงษ์ศักด้ี อ่อนพฤกษ์ภมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
๑๗๔๓ โรงเรียน'บ้าน'หมุม้น นายนเรศร์ สังฆะพิลา นายจงศักด๋ึ ช่างสลัก สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
๑๗๔๔ โรงเรียนบ้านหนองต่าย นายคมกริช มาตย์วิเศษ นายวีระ ปีญยาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
๑๗๔๔ โรงเรียนบ้านธาตุประทับ นายเทอดเกียรติ ยามโสภา นางอภิสรา สิทธิศาสตร์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
๑๗๔๖ โรงเรียนซีโนวาทธำรง นายวินัย โพธ'หมุด นางสาวทาริกา เกตุแก้วเกล้ียง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
๑๗๔๗ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา นายมานิตย์ ประเดิม นายยุทธ'นา สุดวิสัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
๑๗๔๘ โรงเรียนดงหัวเรือปาม่วง่วิทยา นายประจักษ์ ยอดภิรมย์ นางยูนณภา ดิลาทะ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
๑๗๔๙ โรงเรียนบ้านข ีเ้หล็ก นายส ีดา บุตรนาแพง นายสมพร นามทะจันทร์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
๑๗๔๐ โรงเรียนบ้านจานใต้ นางเชอร ี่ แก้วมงคล นางมนิสรา สายสุด สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
๑ 6ๆ 1(เ̂ ๑ โรงเรียนบ้านสระบัว นางสาวพัชราภรณ์ ศ่รีแก่นจันทร์ นางสาวราตรี สงภักดี สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
๑๗๔๒ โรงเรียนบ้านโพธ้ิใหญ่ นายจ ีรพงษ์ วงษ์สามารถ นายสง่า บุญเต็ม สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
๑๗๔๓ โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร นาง'พิชญ์ณิศา เบ็ญซสิทธ้ิ นางอ่อนศรี สรภมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
๑๗๔๔ โรงเรียนชุมขนบ้านสว่าง นายเสน ีย ์ วิเชียรศรี นายยงยุทธ อุดมฤทธ้ื สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
๑๗๔๔ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกล นายทักษิณ สิทธิคักด้ี นายกริช มาลัยเถาว ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
๑๗๔๖ โรงเรียนท่าส ีดาวิทยา นายประสิทธ้ี ทองม ี นายลำพันธ์ สุวรรณเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
๑๗๔๗ โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ นายคงศักด้ี เทพสุระ นางสาวกรรณิกา คันสินธ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
๑ ๗ ๔ ๘ โรงเรยีนบา้นหนองเมก็ นายไกรศร ี พลเยีย่ม นางทพิสดุา ภมพีนัธุ สพป. ร ัฐ ^ เ ต ^

๑๗๔๙ โรงเรียนนาแผงวิทยาคาร นายนิเทศ ส่งเสริม นางส เุพ็ญ ผลเอ่ียม สพฺฬ่ร้อ^เส * ร ฒ * เ® ^ \
๑๗๖๐ โรงเรียนบ้านนาสใีส นายอานุภาพ แสนสุภา นางปภาวรินท์ ส ีหาบุตร /พ ป / เย แ ด ว ิ^ V  \
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ท่ี สถานสืกษา ช่ือผู้บริหารสถานคีกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
๑๗๖๑ โรงเรียนบ้านโนนลาด นายชัยยงคํ แสนณรงค์ นางสาวนุ่ณิกา นิคมเชตต์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต๓
๑๗๖๒ โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ นางสุชุมาลย์ อินทเสวก นายทวี สารพัฒน์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
๑๗๖๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ นางเยาวนาฏ พรรณานนท์ นางสาวเยาวเรศ ทองบุ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
๑๗๖๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮ นายสถาพร ภบาลเช้า นางสาวศิริลักษณ์ บุตรโคตร สพป.ร้อยเอ็ด เขต๓
๑๗๖๔ โรงเรียนบ้านคำอุปราช นางประนอม ผจงศิลบ้ นางสาวศุภากานต์ ทินบุตร สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

๑๗๖๖ โรงเรียนบ้านหนองโก 
โพธ้ิเงินคำผักกด นายประทวนไชยโชค นายซูระ สมณา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

๑๗๖๗ โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี นายอภิรักษ์ สืบซมภู นางนิรมล บุญประจักษ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต๓
๑๗๖๘ โรงเรียนถนนชัยสามัคคี นายวิโรจน์ หิตายะ นายวิโรตน์ หิตายะ สพป.ร้อยเอ็ด เขต๓
๑๗๖๙ โรงเรียนบ้านน้ําเกล้ียง นายบุญส่ง องอาจ นางสาวจันทร์ธิวา โสภา สพป.ร้อยเอ็ด เขต๓
๑๗๗๐ โรงเรียนบ้านแท้งศรีสว่าง นายวินัย บุญสินชัย นายสุรศักด วงศ์จำปา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
๑๗๗๑ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา นายอุทัย โยชน์เมืองไพร นายสมจิตร ภูมิภาค สพป.ร้อยเอ็ด เขต๓
๑๗๗๒ โรงเรียนบ้านนาเลา นายศิวะ จรบุรมณ์ นางวราวรรณ พลเย่ียม สพป.ร้อยเอ็ด เขต๓

๑๗๗๓ โรงเรียนบ้านไค่นุ่น 
หนองบัวบานวิทยา นายถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์ นางวัชราภรณ์ เรืองโรจน์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต๓

๑๗๗๔ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย นายแก้ว เกตุมาตย์ - นายอนุกล มาม่ังค่ัง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

๑๗๗๔ โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้า 
โรตาร่ีอุทิศ นายไพบูลย์ ระหา นางสุปราณี กลางบุรัมย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต๓

๑๗๗๖ โรงเรียนบ้านโพนทอง นายสมัย แวงวรรณ นายกรกต วารสิทธ๋ึ สพป.ร้อยเอ็ด เขต๓
๑๗๗๗ โรงเรียนบ้านดงหวาย นายภราดร เสนารัตน์ น.ส.สายสมร ช่ืนซม สพป.ร้อยเอ็ด เขต๓
๑๗๗๘ โรงเรียนบัวดงมันวิทยา นายถวิล พนมเขต นายอกนิษฐ์ อนันตะ สพป.ร้อยเอ็ด เขต๓
๑๗๗๙ โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง นายประดิษฐ์ อินทร์งาม นางกฤตยา บังจันทร์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต๓

๑๗๘๐ โรงเรียนชุมชนหนองแสง 
โนนสว่าง นายอดุลย์ ประเสริฐสังข์ นายเอนก เนินภู สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

0)6ๆ เ0ง่ี6) โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง นายเกรียงไกร ป้องศรี นายชาญชัยไพหนสี สพป.ร้อยเอ็ด เขต๓

๑๗๘๒ โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคี 
วิทยา นายเรืองเดช ศรีโยธี นางสาว'รัซนีกร ไชยดำ สพป.ร้อยเอ็ด เขต๓

๑๗๘๓ โรงเรียนบ้านท่าสี นาย่1ปรีดา ทอน'เพธ้ืแก้ว นายสมหมาย กลางท่าไคร้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
๑๗๘๔ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง นายสุรพล พิมพิลา นายเสถียร ตะวงษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต๓

๑๗๘๔ โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่ 
สามัคคี นายสมพร สารบรรณ นายซยพัทธ สีลาโคตร สพป.ร้อยเอ็ด เขต๓

๑๗๘๖ โรงเรียนบ้านหนองม่วง นายพูลสวัสด้ิ วรรณลา นางเอมอร ธิสามี สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
๑๗๘๗ โรงเรียนบ้านเหล่าแชมดงกลาง นายธวัช,ชัย ทองถนอม นางเธียรไท เจนเช่ียวชาญ สพป .ร้̂ &
(9)311̂9̂9 โรงเรียนบ้านหนองโน นางพัษราภรณ์ สงวนรัตน์ นางนุชรินทร์ เสมอโภค ญ ^ร อ ุเ®อ ็ใ ® ^ ^ \
๑๗๘๙ โรงเรียนบ้านหนองกุง นายไพโรจน์ อาทิตย์ต้ัง นางกานต์ธีรา ทาศิลา ท ี ่ พ ' เ ^ น &ฬ ํ เ ฟ ็ \  \



๖ ๑

ท่ี สถานคิกษา ซ่ือผู้บริหารสถานคิกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
๑๗๙๐ โรงเรียนบ้านหนองตอ นายชวลิต ไชยฮะนิจ นางอัจฉราพรรณประทุมนอก สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
๑๗๙๑ โรงเรียนบ้านนาดี ทุ่มเจริญ นายธีระชัย โสมเกษตรรินทร์ นายคิริศกด้ี อ่ิมใจ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
๑๗๙๒ โรงเรียนบ้านเทพา นายศักด้ีลิทธ้ี สุภสร นายนิรันดร์ นวลอินทร์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
๑๗๙๓ โรงเรียนบ้านผาแก้ว นายไพฑรย์ แจ่มพันธ์ นางสาวปาริชาติ คงศรี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ .
๑๗๙๔ โรงเรียนเข่ืองใน (เจริญราษฎร์) นายอรรถพร สำเภา นายปริญญา สายแสง สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
๑๗๙๔ โรงเรียนบ้านหนองฮาง นายชัยชนะ ศรีมันตะ นางสาวนิพัทธนา ชันซะรี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
๑๗๙๖ โรงเรียนบ้านเค็ง นางวันวิสาช์ ร่ืนนุสาน นายวีระพัฒน์ กนกหงษ์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
๑๗๙๗ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ นางสุจินดา ศรีประไหม นายภาณุวัฒน์ แสงเพ็ซร สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
๑๗๙๘ โรงเรียนบ้านโบกม่วง นางสาวดี'เวร'รณ พันธ์สุวรรณ นางสาววรรณฤดี จันทร สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
๑๗๙๙ โรงเรียนบ้านพะลาน นางอิศราภรณ์ จิตร์กำแหง นางสาววรัญญา ริเร่ิม สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
(5)6900 โรงเรียนบ้านสองคอน นายสุบรรณ กาสา นางประคิม รูปสี สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
(5)690(5) โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า นายนพรักษ์ เหล็กกล้า นางสุภาวดี เน่ืองโนราช สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
๑๘๐๒ โรงเรียนบ้านนานางวาน นางสาวยมนา สายแวว นายนรารมย์ ลือนาม สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
(5)6906ก โรงเรียนบ้านกะเดียด นายประซา คำวรรณ นายเสริมคักด้ิ ภักดี สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
(5)690(5? โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ นางสาวรัตนาภรณ์ ขจัดมลทิน นางกัญญภัค มัญธุภา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
๑๘0 (1? โรงเรียนบ้านนากลาง นายกิติพงษ์ คำพิลา นางพิชญ์สินี แดงสด สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
๑๘๐๖ โรงเรียนตระการพืชผล นายรัตน์สถิตย์ สุหงษา นางสาวกาญจนา นารักษ์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
๑๘๐๗ โรงเรียนบ้านพะไล นางสาวพูลทรัพย์ กัณหาชาติ นางสาวจุฑามาศ ศรีธรรมรงค์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
(5)69069 โรงเรียนบ้านนาโพ๓ ลาง นายบุตร จารัตน์ นางรมณีย์ เพชรดารา สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
๑๘0 (2̂! โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ นางอังคณา ผุยพรม นายประสพ เจริญสุข สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
๑๘๑0 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ นายมงคลสวัสด้ิ วงค์เขียว นายอุดร อ่อนเฉวียง สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
๑๘๑๑ โรงเรียนบ้านคำบง นางสาวนิตยา สิงห์สา นางสาวบุญหลาย ชันธิวัตร สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
๑๘๑๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นายพืซาติ พิลาวัลย์ นางสุภาพร ก่ิงสกุล สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
๑๘๑ดา โรงเรียนบ้านบัวฃัวแคน นางมัทนี พิบูลย์ นางอารยา พยัคฆพันธ์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
๑๘๑(ริ? โรงเรียนบ้านลาดควาย นางประภาพร ซารีสมบัติ นายรอง เทพบุดดี สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
๑๘๑(1? โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย นายซลิต มืสุช นายเชิดชัย แสงวงษ์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
๑๘๑๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สิบเอก วรจักร นนท์ศิริ นายเทวา ทาทอง สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
๑๘๑0ใ/ โรงเรียนบ้านแหลมทอง นายดุสิต ภาผล นางสาววนิดา โคตรทิพย์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
๑๘๑๘ โรงเรียนบ้านสระคำ นางอรทัย จันทร์สอน นายอดีศร ศรีทา สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
๑๘๑6̂ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๖ นางสาวนิอร พันธ์อ่อน นางสาวชนิษฐา กำเนิดทอง สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
๑๘๒๐ โรงเรียนบ้านนาแค ว่าท่ีร้อยตรี อาทิตย์ ศรีแสงเมือง นางกาวร หน่ึงคำมี สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ .
๑๘๒๑ โรงเรียนบ้านทุ่ม นางนิภาพรรณโพธ้ิอ่อน นายกิติ นวลอินทร์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
๑๘๒๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง ว่าท่ีพันตรี สมเกียรติ โสตศิรี นางอนงลักษณ์ โสตคิริ สพป.อุบศราชธาน^,* ^
๑๘๒๓ โรงเรียนนางาม (ผลแก้วอุปถัมภ์) นางสาวฃนิษฐา เอ้ืองคิริรัตน์ นางสกาวรัตน์ โสภา สพบ้ว่อุบล^าชธาน^!̂ ก \
๑๘๒๔ โรงเรียนบ้านห้วยยาง นายจงกร เลไธสง นายอรุณ เจริญลอย สุเพ,ป.๓ม ่เแ ช ํอ ^ '^

ย '!..!
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๖๒

ท่ี ส ถ าน ส กื ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ส กื ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งัก ดั
๑๘๒ ๔ โรงเรียนบ้านดอนโพธ๋ึ นายปรเมนทร์ คืนดี นางพจนา ขาวจันทร์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
๑๘๒๖ โรงเรียนบ้านดอนน้ําคำ นางสาวชมพูนุท อุ่นศรี นางสาว'จริยาภรณ์ จิตเงิน สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
๑๘๒๗ โรงเรียนบ้านคำไหล นายทศวรรษ สายแวว นายแสงอาทิตย์ ศุภษร สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
(9)̂9เ5ว(ะง่ึ โรงเรียนบ้านจุการ นางสาวอัมรินทร์ จาระงับ นายสุวิทย์ ปิยะราษฎร์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
๑๘๒๙ โรงเรียนบ้านถ่ินสำราญ นางสาวกฤษณา ทองเทพ นายปัญญา ศรีจำปา สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
(9)6ว๋ึ0า0 โรงเรียนบ้านยาง นายประพาส ศรีชัยบาล นายโกเมน จันทะสิงห์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
(9)69016) โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน นายประจักษ์ ทอนอนันต์ นางสาวมลฤดี ศรีสานต์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
๑๘๓๒ โรงเรียนบ้านดอนม่วย นางอัญจนา ศรีใส นางสาวภิรมย์ญา ขาคำ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
๑๘๓๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นายเกษม คีรีโคตร นางรัชนีย์ สีมาคำ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
6)6901(3̂ โรงเรียนบ้านเบจญจ์โนนคู่ นายจารึก โสมรักษ์ ว่าที่ร้อยตรี สุรินทร์ อินทะวงศ์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
(9)6901(&! โรงเรียนบ้านห้วยทราย นายเทิดศักด้ิ บุญรินทร์ นางปาสิตา เปรยรัตน์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
๑๘๓๖ โรงเรียนบ้านโนนหล่ี นายสุเทพ ย่ังยืน นายสมศรี เสนาน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
๑๘๓๗ โรงเรียนบ้านคำกลาง นางรวิษฏา พูลเพ่ิม นงสาวกนกวรรณ กาหลง สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
(9)690า̂ ! โรงเรียนบ้านนาแก นางสาวรุจิรนันท์ สุมะนา นางสาวนิภาพร จันทุมา สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
๑๘๓๙ โรงเรียนบ้านเก่าขาม นายอรุณ บุญวรรณ นายธงกร ประทาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
(9)69(3^0 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา นายบัณฑิต จันทะมุด นายทองดี ศรีแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
(9)63(ริ̂(9) โรงเรียนบ้านโนนสวาง นายอุทัย ศรีวิชัย นายเอาภาวิน แจ่มจันทร์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
๑๘๔๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี นายพงษ์สิน มุ่งหมาย นางปิยะวรรณ วงศ์ปุรเซษฐ์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
(9)69 (&ปลา โรงเรียน'บ้านเปีอย นางสริยา ป้อง,เล่ห์ นายกันติพัส คีริบุตร สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
6)69(5^ โรงเรียน,บ้าน'ป่าแขม,หนองเขือ ว่าที่ร้อยตรี ธีรนันท์ พูนเพ่ิม นายอภิวัฒน์ มาลาทอง สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
(9)69(3̂ โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ นางศคีรักษ์ ศรีโชติ นางสาวจุฬารัตน์ พละเคาว์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
(9)69 (8̂ 3 โรงเรียนบ้านตบห นายสาคร รุจิวิทยานนท์ พันจ่าเอก สมยศ คำสอน สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
๑๘๔๗ โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ นายวงศ์ชัย บุญศรี นางสาวมัณฑณา อักโข สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
(9)69(3̂ โรงเรียนบ้านแมดนาห่ม นายชัยยา แสนวงษ์ นาย'พิรุณศักด๋ึ มหา'นิติ'พงษ์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
(9)69(3̂ โรงเรียนบ้านดงฒย นายจินดา วงศ์อำมาตย์ นายชัญญานุซ นัวลา สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
(9)69(3^0 โรงเรียนบ้านขอนแป้น . นายอาเมรุจน์ ชาญไชย นางสาวพุทธวรรณ ม่ันคง สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
(9)69(3 (9) โรงเรียนบ้านนาส่วง นาย1ชนะศักด๋ึ พันธิมา นายสามารถ กอคเนร์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
(9)69(31© โรงเรียนบ้านเงินฮ้อย นายดนตรี มีเป้า นายอนุคีษฎ์ คุ้มไพร่ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
(9)69 (3 ถา โรงเรียนบ้านเตย นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง นางสาวมณีโชติ โลหะชิน สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
6)0ง่ึ(3(3 โรงเรียนบ้านไพบลย์ นายธีระ เหล่าหมวด นางสาวสุชาณิดา นวนทอง สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
๑๘๔๔ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง นายดุสิต พรมดี นายศุภฤกษ์ บุญเจือ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
6)69(3®} โรงเรียนบ้านห่องปอ นายนายวิสูตร ม่วงหวาน นายทวี ทองคุลี สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
๑๘๔๗ โรงเรียนบ้านน้ําฃุ่นคำนกเปล้า นางสาวสิรีกร ประสพสุข นางสาววีนัสรินทร์ พระพงษ์ สพป.อุ'บสรว่ชั{กินไชิต^
(9)69(369 โรงเรียนบ้านหนองแปก นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม นายนภวัต จันทะนา สพุ,ฟิษุบุดูรัาซธานํ๊'ไฃฺดี^^\
๑๘๔๙ โรงเรียนบ้านยางเครือ นายอุทัย ทองสุม นายพรชัย ศรีสร้อย ส / ป . ^ ^ \

เ^ ® !  ยา!..!
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๑๘๖๐ โรงเรียนบ้านกุดระหว่ี นายมานพ ช่ืนตา นางพัซรีภรพี ผ่องแผ้ว สพป.ยโสธร เขต ๑
(9)690))(3) โรงเรียนบ้านแดง นายศิริชัย หัศจรรย์ นายสุพิศ ทำทอง สพป.ยโสธร เขต ๑
๑๘๖!อ โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ นายศุภกาญจน์ เลิศแล้ว นางบุญตาม ใจงาม สพป.ยโสธร เขต ๑

๑๘๖๓ โรงเรียนบ้านบากใหญ่ 
หนองปอหนองชำ นายประสาร นุตตะไมล์ นายธนกฤต ลุนพิลา สพป.ยโสธร เขต ๑

(5)69(โ)('มั' โรงเรียนบ้านโนนกอย 
(จมสุรพรรควิทยา) นางศุภิสรา กรแก้ว นายไพวรรณ จันทร์โคตร์ สพป.ยโสธร เขต ๑

(9)̂ 90เ)(̂ โรงเรียนบ้านสังข์ 
(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) นางจินตะนา ศรีหาญ - นางสาวสุภาวดี อ่อนผิว สพป.ยโสธร เขต ๑

(9)690)0)) โรงเรียนบ้านโนนยาง นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ นายพรสิทธ้ี สายรัตน์ สพป.ยโสธร เขต ๑
๑๘๖๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง นางสักฃณา แสงทองทิพย์ นางสาวจินตนา พรหมประดิษฐ์ สพป.ยโสธร เขต ๑
(9)690)69 โรงเรียนบ้านนาคำปีกแฮด นางณัฏฐิพี สมสอาด นางสาวคีริวรรณ มงคลนำ สพป.ยโสธร เขต ๑

๑๘๖๙ โรงเรียนบ้านเวินชัย 
(คุรุราษฏร์บำรุง) นางสักขณา บุญแปลง นางวันนี มะลิซ้อน สพป.ยโสธร เขต ๑

๑๘๗๐ โรงเรียนบ้านห้วยทอง นายภวนันท์ อันทะสาย นายสุระ ศรีสิงห์ สพป.ยโสธร เขต ๑
(9)696̂ (9) โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ นายนพดล อินมา นางกัลยา ชัยพิลา สพป.ยโสธร เขต ๑
๑๘๗!อ โรงเรียนบ้านไฮตาก นายสายชล ศรีคำ นาง'นันท'นา อินทวัฒน์ สพป.ยโสธร เขต ๑
๑๘๗๓ โรงเรียนบ้านแก่งเกล้ียง นางสรัญญา บุดดา นางสาว,โอ'พัตต'รา ศรีบุรินทร์ สพป.ยโสธร เขต ๑
๑๘๗๔ โรงเรียนบ้านดงขวาง นายยงยุทธ สายสุด นางพิศมัย นครวงษ์ สพป.ยโสธร เขต ๑
๑๘๗๔ โรงเรียนบ้านชำ นายเกียรติศักดิ้ บุญเรือง นายพยัคฆ์พงศ์ ธงชัย สพป.ยโสธร เขต ๑
๑๘๗๖ โรงเรียนบ้านกลางนา นายชาญวิทย์ ยวงวิภักด้ิ นายบุญเรือง กองทำ สพป.ยโสธร เขต ๑
๑๘๗๗ โรงเรียนบ้านหัวดอน นายวิเชียร สาริพันธ์ นายพิทักษ์ แก้วกล้า สพป.ยโสธร เขต ๑
(ฐิ)696ไ1̂3 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น นาย1ชัยสิทธ้ิ เสริมพงษ์ นางสาวชนิษฐา นาคสุข สพป.ยโสธร เขต ๑
๑๘๗๙ โรงเรียนบ้านเหมือดปาตอง นายสุริยา พิลาวัน นายจักรพล กลางมะพี สพป.ยโสธร เขต ๑

(9)63690
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธ้ิศรี 
(คุรุราษฎร์วิชาคม) นายวีระ คำอาจ นายอิสระ ป้องทัพทัย สพป.ยโสธร เขต ๑

(9)6363(3) โรงเรียนบ้านซาดศาลา นายขจรศักด้ี โฮมราช นางกนกอร ผ่องใส สพป.ยโสธร เขต ๑
(5)69631© โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา นายสุวัฒน์ สาระวัน นายพิชิตชัย ศรีใสคำ สพป.ยโสธร เขต ๑
(9)6363คา โรงเรียนบ้านเตาไห นายพงษ์ศักด้ิ บรรใดทอง นายสมชัย ดอกพิกุล สพป.ยโสธร เขต ๒

(9)6963(ริ̂ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตร 
วิทยาคาร นายไสว ร่มโพธ้ิ นายประมวล อุปพันธ้ิ สพป.ยโสธร เขต ๒

(9)6363(เ̂ โรงเรียน'บ้าน'นา'เพธ้ึ 
อ่างสร้างหิน นายณัฐกฤต วรรณฟ้ก นายจิระศักด๋ึ สุชบัติ สพป.ยโ^^เขต

๑๘๘๖ โรงเรียนบ้านโคกศรี ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมพล ลุนาบุตร นายบพิธ ทองไชย สฟเ!ย๒ ? ? .ฃต ๒ ^ / \
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ที่ ส ถ าน ศ กึ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั

๑๘๘ฅเ โรงเรียนบ้านโคกกอก 
หินเหล็กไฟ นายธวัซ'ชัย กลบกล่ิน นายวีรวิทย์ จากผา สพป.ยโสธร เขต ๒

๑๘๘๘ โรงเรียนบ้านดอนหวาย นายสีดา บุญทะแสง นายสมาน พงษ์ศร สพป.ยโสธร เขต ๒
๑๘๘๙ โรงเรียนบ้านคำเก่ิง นายวิซัย โคตหา นางรัซนีวรรณ สายจันดา สพป.ยโสธร เขต ๒
๑๘๙๐ โรงเรียนบ้านบุ่งค้า นายบุญจันทร์ ทาตะไขย นางสาวศคีวิมล ห้องแซง สพป.ยโสธร เขต ๒
๑๘๙๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน นายเนรมิต ธามณี นางรุ่งศรี โมระดา สพป.ยโสธร เขต ๒
๑๘๙๒ โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย นายณรงค์ซัย เอราวรรณ นางเพ็ญพัฒน์ พลเทพ สพป.อำนาจเจริญ
๑๘๙๓ โรงเรียนบ้านดอนไร่ นายสมศักด้ี ทัศบุตร นางไพฑูรย์ ทัศบุตร สพป.อำนาจเจริญ
๑๘๙๔ โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี นายอำนาจ รุจิตร นายอนุสรณ์ สิงห์แก้ว สพป.อำนาจเจริญ
๑๘๙๔ โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี นายรณซัย ธรรมราช นางจริยาภรณ์ สิงห์ทอง สพป.อำนาจเจริญ
๑๘๙๖ โรงเรียนบ้านนางาม นายสุข ภตะเวซ นางสาวปริศรา บุตรการ สพป.อำนาจเจริญ
๑๘๙๗ โรงเรียนบ้านทวีผล นายซัซวาลย์ จันทร์มาลา นางสาวจุไรพร สุวมาศ สพป.อำนาจเจริญ

ภ า ค ใต ้
๑๘๙๘ โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน นางสาวลัดดาวรรน เนตรทองคำ นางนันทิดา แดงระยับ สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๘๙๙ โรงเรียนบ้านจันหึง นางนิภา จำนงค์ฤท่ธ้ิ นายวิทร คงซาตรี สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๙๐๐ โรงเรียนวัดดอนรวบ นายยืนยงค์ ดีสมุท นางทัสดา บุตรวาทิตย์ สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๙๐๑ โรงเรียนบ้านงาช้าง นายวีระวุฒิ บุญหนา นายสุพจน์ มณีแดง สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๙๐๒ โรงเรียนยายไท นายมโน ถึงเสียงญวน นายจรัสพงศ์ แก้วทวี สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๙๐๓ โรงเรียนบ้านใหม่สมบุรณ์ นางวันทนี นาคภ่ นางสาวสรินิาถ คงแก้ว สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๙๐๔ โรงเรียนชุมซนมาบอำมฤต นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันทิ นางสาวจีราภรณ์บัวผัน สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๙๐๔ โรงเรียนบ้านนาแซะ นางรจนา เย่ียมไธสง นางวิสาขะ แจ่มประพันจักษ์ สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๙๐๖ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ นายธานี สำราญอินทร์ นางสาวสุภาพร ศรีนาค สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๙๐๗ โรงเรียนบ้านทรายซาว นายโสภณ แก้วสุวรรณ นายมาโนซ แตงไท สพป.ชุมพร เขต ๑

๑๙๐๘ โรงเรียนบ้านเซายาว 
ราษฎร์พัฒนา นางอมรรัตน์ พวงนุ้ย นางสาวห้ทยา ศรีงาม สพป.ชุมพร เขต ๑

๑๙๐๙ โรงเรียนบ้านดอนเค่ียม นายสนธยา ซลซลา ว่าท่ีร้อยตรีหญิง เจตษฎาพร สวัสดี สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๙๑๐ โรงเรียนวัดน้อมถวาย นายยงยุทธ์ จตัธุรรม นางณัฐจิรา วีรเสนยี์ สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๙๑๑ โรงเรียน'วัดคชุด นางพิมลพรรณ สุทธิบุรณ์ นางหทัยทิพย์ ชนก สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๙๑๒ โรงเรียนบ้านวังช้าง นางสาวสมศรี รอดทอง นายวุฒิชัย อ๋องสุทธ้ี สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๙๑๓ โรงเรียนบ้านเหมืองทอง นางฒตตา นาคมณี นายสมยศ ดีรักษา สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๙๑๔ โรงเรียนบ้านบางคอย นางสาวอรวรรณ น้อมมุข นายบุรพา เดชานุวัฒน์ สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๙๑๔ โรงเรีนบ้าน'ทุ่งเร้ีย นางนงบุซ จิตภักดี นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ทวี สพป.ชุมพร เขต ๑
๑ ๙ ๑ ๖ โรงเรยีนบา้นคอสน นายวชิติ วงศล์ลีากรณ ์ นางสาวอมรรตัน ์ สม้เกลีย้ง สพป.ชุมพร^ช้ต็โ๑ ^ ^
๑๙๑๗ โรงเรียนอนุบาลปะทิว นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์ นางสาวฑีรณัท ชันนาค สพป.ช ุม^?ฃต๑ * * * '^ \
๑๙๑๘ โรงเรียนบ้านชุมโค นางซมมรกต สุขเจริญ นางสาวณัฐกฤตา รัตนคซ ส ^ป .ช ุม า^^ข ^ "ไ 1̂ \
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๑๙๑๙ โรงเรียนบ้านละมุ นางรอฮนา แก้วสุข นางณพิซญา พรหมรักษา สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๙๒๐ โรงเรียนบ้านรับร่อ นางสาวปิยนุช เ!)ยมวีรียวงศ์ นางสาวกนกกาญจน์ ทูลสุวรรณ สพป.ชุมพร เขต๑
๑๙๒๑ โรงเรีนบ้านน้ําพุ นายซโนวรรณ สุทธิโชค นางสาวศันสนีย์ หัสดำ สพป.ชุมพร เขต๑
๑๙๒๒ โรงเรียนประซานิคม ๒ นายปิญญา อยู่เปียม นายสมชาย บุญช่วย สพป.ชุมพร เขต๑
๑๙๒๓ โรงเรียนวัดดอนยาง นายภาวัช ศรีวลี นายปรีชา ดวงกมล สพป.ชุมพร เขต๑
๑๙๒๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี นางสาวพรเพ็ญ หนูชนะภัย นางสาวอรฤดี ทิพย์โพธ้ี สพป.ชุมพร เขต๑
๑๙๒๔ โรงเรียนบ้านไชยราช นายวิโรจน์ มานพ นางสาวสุฃณา แดงเดช สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๙๒๖ โรงเรียนบ้านแก่งเพกา นายสุมะโน จินาทิตย์ นายภานุวัฒน์ วัฒนะ สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๙๒๗ โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ นายสำราญ ขวัญพุฒ ว่าที่ร้อยตรี สาคร สูงสม สพป.ชุมพร เขต ๑
๑๙๒๘ โรงเรียนประขาบุษยวิทย์ นางพรประภา ล มีาพานิซกุล นายภูริภัทร พิริยสถิต สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๒๙ โรงเรียนบ้านหนองปลา นายวรวิทย์ ศรีส ุพล นายพงษ์ศักด้ี ย้อยสวัสด้ี สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๓๐ โรงเรียนบ้านควนตะวันออก นางสาวรจนา กล่ินหอม นางสาวเอมอร สวัสดีรักษา สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๓๑ โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต นางบุศกร ทรงแก้ว นางสาวอ ุษณีย์ นุ่นม ศีรี สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๓๒ โรงเรียนบ้านห้วยชัน นางสาวหทัยรัช รังสุวรรณ นายปฏิบ้ต  ิ เจริญสุข สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๓๓ โรงเรียนชุมชนสวี นายครรชิต รักชู นางสาวศศิธร พลกล้า สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๓๔ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นายจิระ ชูกะลี นางสาวธราภรณ์เครือฌฆ สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๓๔ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ นายสมชาย เลาห์ประเสริฐ นายภ กิูจ วิซญอรรถกร สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๓๖ โรงเรียนพัฒนศึกษา นายวิทยา ศรีเปารยะ นายธีระวัฒน์ ทองทิพย์ สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๓๗ โรงเรียนบ้านคลองระ นางพรรนิภา มากผล นางสาวกมลรัตน์ เท่ียงถ่ิน สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๓๘ โรงเรียนวัดโสมส ริ ิวัฒนาราม นายภิญโญโสตถิฤทธ๋ึ นางสาวนิตยา พรหมรัตน์ สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๓๙ โรงเรียนบ้านในหุบ นายโชคชัย สุขแก้ว นายเจริญพงษ์ แก้วมาก สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๔๐ โรงเรียนบ้านแหลมยางนา ว่าท ี่ร้อยตรี วิชิต สุขประวิทย์ นายมาโนซ เพชรสมุทร สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๔๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าส ธุาราม ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อัจฉรา รัตตะมาน นางสาวภคมน ชิตพล สพป.ชุมพร เขต ๒
๑๙๔๒ โรงเรียนบ้านห้วยพับทอง นางจุฑามาศ สมน้อย นางสาวทรงลักษณ์ ทองฝน สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๔๓ โรงเรียนวัดอัมพาวาส นางสาวมยุรี เดชธานี นายว ิลาศ สุจริต สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๔๔ โรงเรียนบ้านหนองปลา (สว )ี นางสาวภนิดา นพชำนาญ นางสาวตรีสุดา ทองแย้ม สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า นายจำรีก ปานสวี นางทักษอร พัฒน์ชนะ สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๔๖ โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา นายเอนก ทองเหลือ ว่าท ี่ร้อยตรี ม เีกียรติ เพชรสงค์ สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๔๗ โรงเรียนวัดหนองบัว นายสมหมายโพธิสาร นางยินดี โกษฐเพชร สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๔๘ โรงเรียนบ้านคลองถก นางอวยพร เพชรสกุล นางสาวอารี ศรีใสพัฒนกุล สพป.ชุมพร เขต๒
๑๙๔๙ โรงเรียนทับไชยาพัฒนา นายนพรัตน์ ศรีสกุล นางส จิุตนา กะการดี สพป.ระนอง
๑๙๔๐ โรงเรียนบ้านหินดาด นายนิรัญ เรืองดำ นางสุดใจ พามาดี สพป.ระนอง
๑๙๔๑ โรงเรียนบ้านเกาะพยาม นายปรีชา อักษรพ นิ ูลย์ นางสาวปิยพร สุวรรณาวัฒน ์ ลพป.,ระ1ป้อง^' \
๑๙๔๒ โรงเรียนวัดสุวรรณค รี ี นายประพาส ไชยรักษา นายทวี ผลาสุข ส ช ุเป .ร^ง^  ̂ 7 " ^  ^
๑๙๔๓ โรงเรียนบ้านทองหลาง นางวาสนา เพชรสุข นางบุษยมาศ วิชัยดีษ ส ^ป .^ใ ^ ^ ^ ^ ^  \
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ท ี่ ส ถ าน ส กี ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ส กี ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งัก ดั
๑๙๕๔ โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ นางสุรา'ทิพย์ จงศิริ นายพิทักษ์ เพ่ิมพูน สพป.ระนอง
๑๙๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด นางซาลี คธาเพ็จ'ร นางจริยาภรณิ เพียรจัด สพป.ระนอง
๑๙๔๖ โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง นางจินดา นามโพธ้ิซัย นางสาววรรณระพี ไทยเก้ือ สพป.ระนอง
๑๙๔๗ โรงเรียนบ้านปากแพรก นางจินดา นามโพธ๋ึขัย นายก้อรี บิลอะหลี สพป.ระนอง
๑๙๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว นายสุนันท้ เถาเล็ก นางสาวปิยะนุซ บุญรอด สพป.ระนอง
๑๙๔๙ โรงเรียนบ้านหาดจิก นางบุศรินทร์ นาคอุบล นางส ริีนภา ตา'ว่าองค์ สพป.ระนอง
๑๙๖๐ โรงเรียนบ้านท้องนายปาน นายสิทธิพล ลีแสน นายอาณัตต้ิ รัตนสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
๑๙๖๑ โรงเรียนบ้านหาดร้ิน นางส ริ ิภรณ์ พาท ีธรรม นายภาณุพงษ์ สวัสดี สพป.สุราษฎร์ธานี เซต ๑
๑๙๖๒ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย นางสาวจรรยา เจ๊ะหยง นายศรายุ คงประดิษฐ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
๑๙๖๓ โรงเรียนวัดภเขาทอง นาง'วณิช1ซา เด่ียววาณิชย์ นางสาวพรทิพย์ เผ่าจินดา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

๑๙๖๔ โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 
(อรรถประซานุเคราะห์) นายธนานุวัฒน์ แหวนวงษ์ นายสุทธิแดน พลวัติจรัสวัฒน์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒

๑๙๖๔ โรงเรียนวัดประซาวงศาราม นางสาวจันทวดี เหล่าเก้ือ นางวรรณธณีย์ คำหวาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
๑๙๖๖ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ นางนพรัตน์ ตรียวง นายว ฒุ ิพงษ์ แพรกทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เซต ๒
๑๙๖๗ โรงเรียนขุมซนวัดจันทาราม นายเดโซ เพิ่มพารารักษ์ นางศศิธร รัตนอรุณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
๑๙๖๘ โรงเรียนวัดประตูใหญ่ นางพิมลรัตน์ อ่ิมแสวง นายสุรศักด่ี เกียรตินอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
๑๙๖๙ โรงเรียนบ้านต้นยวน ว่าท ี่ร้อยตรี อำนาจ ศรีกาพ นายอํศฆ์เดช คงทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
๑๙๗๐ โรงเรียนวัดตรณาราม นางสุซัญญา แพเรือง นางผิวพรรณ อนุพัฒน์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
๑๙๗๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ นางสาวจ ิราภรณ์ แก้วบริสุทธ๋ึ นางสุภาวดี สมภักด่ี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
๑๙๗๒ โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง นายกนกศักด้ิ ช่วยย้ิม นายวัณลพ น้อยวิมล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
๑๙๗๓ โรงเรียนบ้านย่านดินแดน นายศักด่ีศรี รักษ์ธรรม นางสุภัซร ยี  ์ ไชยฤกษ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
๑๙๗๔ โรงเรียนบ้านบางเหรียง นายพิทักษ์ ซ้างกลาง นายโกมล คงกุลทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
๑๙๗๔ โรงเรียนวัดคลองตาล นายประยูร น ภัุกด่ี นางธมนต์วรรร หนูเกตุ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
๑๙๗๖ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์ นางสาวนิตยา บุญญาธิการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
๑๙๗๗ โรงเรียนบ้านบางหอย นางศุภนิตย์ คงสังข์แก้ว นายวินัย เพ็งเคียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
๑๙๗๘ โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง นางสาวเรณุ สิทธิฤทธ้ิ นายปีญญวรรธน์ แก้วมณี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
๑๙๗๙ โรงเรียนบ้านคลองปราบ นางผกามาศ หอมกอ นายปรีชา ชัยก ูล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
๑๙๘๐ โรงเรียนบ้านไสท้อน นางสาวธิดา เพซรอนันต์ นายแสนรักษ์ อัคคีสุวรรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓

โรงเรียนบ้านควนนิยม นางสุภาพร จันทร์ปาน นางสาวหนิฮายานี หนีสาเร๊ะ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
๑๙๘๒ โรงเรียนบ้านหมาก นางสาวพรทิพย์ แต้ม'ประเสิรฐ นายบำรุง วงศ์น่ิม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
๑๙๘๓ โรงเรียนบ้านยวนปลา นายว ิสุทธ้ิ จันทร์ปาน นางชุติมาศ เพชรมุข สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓

๑๙๘๔ โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ 
พระราชประสงค์ ๑ นางพวงรัตน์ ฉายประชีพ นางนิตติยา ว สิะมิตะนันท์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓

๑๙๘๔ โรงเรียนบ้านบางปาน นางสมพรไชยปีนดี นางสาวอาทิพร ล้ิมเกียรติกุล ส'พ ุ̂ ส ุร๊ ๚ุ แ ส 1ูเฮ ๆ1!ค ® !® ๓ \
๑๙๘๖ โรงเรียนบ้านบางกรัก นางปานจันทร์ ช เูอียด นางว ริ ิยา ดาวเศ'รษฐี ส4 ป .^ เ ^  1เ ^  ค ^ ! \  \
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ท่ี ส ถ าน ส กิ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ส กิ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งัก ดั
. ๑๙๘๗ โรงเรียนบ้านเกาะนาคา นางน้ําอ้อย ซช่วย นางสาวบุญรัตน์ ทองลีดำ สพป.ภูเก็ต

(ฮิ)6̂ 0ง่ึ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ําบ่อ นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ นางรพีพร นันทภักด้ิ สพป.ภูเก็ต
๑๙๘๙ โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ นางจิรวรรณ ซจันทร์ นายอาทิตย์ เจริญสุข สพป.ภูเก็ต
๑๙๙๐ โรงเรียนวัดเก็ตโอ่ นางขวัญใจ อินฤทธิพงศ์ นางสาววารอดา ทุมมาลี สพป.ภูเก็ต
๑๙๙๑ โรงเรียนบ้านกัก นายชรินทร์ ชังอินทร์ นางสาวสุภาพ ทองหนบุ้ย สพป.ภูเก็ต
๑๙๙๖ โรงเรียนบ้านหมากปรก นายชาญคณิต นาวีว่อง นางกนถวรรณ กระบ่ีทอง สพป.ภูเก็ต
๑๙๙๓ โรงเรียนบ้านแหลมทราย นางสุขศรี ส่งน้อย นางสาวเปียมปกาสุข ไกรนรา สพป.ภูเก็ต
๑๙๙๔ โรงเรียนบ้านตล่ิงชัน นายประยูร ศรีทอง นายพ้องพงศ์ เฉิดโฉม สพป.กระบ่ี
๑๙๙๔ โรงเรียนราชประซานุเคราะห์ ๑ นายจิรศักด๋ึ เจียงจิรศักดิ้ นายฟิกรี แก้วนวล สพป.กระบ่ี
๑๙๙๖ โรงเรียนวัดควน นาง'พัชรี พลรัฐธนาสิทธ้ิ นางสาวสาวิตรา ชุแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒
๑๙๙๗ โรงเรียนบ้านปลายเส นางสาววรลักษณ์ นุ่นรักษา นางสาวนพมาศ พิทักษ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒
๑๙๙๘ โรงเรียนบ้านนาเส นางอรชร ดำประสงค์ นางแก้วกัญหา ภูมิป'ระ,โคน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒
๑๙๙๙ โรงเรียนพรรณราชลเซต นางสุมาลี โยธาภักด้ิ นางสาวไอลดา สิขีวัตน์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒
๒๐๐๐ โรงเรียนบ้านพรุบัว นายสาครินทร์ จันทร์มณี นายจำนง ชุเรือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
๒๐๐๑ โรงเรียนวัดท่าเสม็ด นายบำรุง บุญฤทธ้ื นางพัชรินทร์ บัวบาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
๒๐๐๒ โรงเรียนวัดสมควร นายโสภณไชยรักษา นางพิมล ไชยรักษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
๒๐๐๓ โรงเรียนบ้านปอกรุด นางประภาพรรณ ทองสุข นายวิโรจน์ รักชาติไทย สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
๒๐๐๔ โรงเรียนบ้านปากดวด นายสัญยิด ยีส้า นายอาลี จิตรบรรทัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
๒๐๐๔ โรงเรียนวัดท้าวโทะ นางบุปผา จันทร์ศรีนวล นางสาวนิรมล วาระเพียง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
๒๐๐๖ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก นายวาที จันทพราหมณ์ นางอนงค์ มีสุข สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
๒๐๐๗ โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี นางสาววิลา อานนท์ นางปราณี แก้วบางพูด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
๒๐๐๘ โรงเรียนวัดสโมสร นางสาวชุศรี กาญจนวงศ์ นายสมบัติ ร่วมสนิท สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
๒๐๐๙ โรงเรียนบ้านปากไพ นางจุฬารัตน์ สุขชุม นางสาวมะลิวัลย์ กาลสุวรรณ สพป.ตรัง เขต ๑
๒๐๑๐ โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน นายอำนาจ ชันทกาญจน์ นางวลีวรรณ วรรณแรก สพป.ตรัง เขต ๑
1อ0(9)(9) โรงเรียนหนองผักฉีด นายมณเฑียรโคกเขา นายโกวิท ยังชุม สพป.ตรัง เขต ๑
๒๐๑๒ โรงเรียนบ้านท่าข้าม นายจีระศักด้ิ นุ่นปาน นางวณิภา ชุนแก้ว สพป.ตรัง เขต ๑
๒๐๑๓ โรงเรียนบ้านบกหัก นางสาววารัตดา บุญสุด นางสาวอะติมา เหมนแก้ว สพป.ตรัง เขต ๑
1อ0(ริ)(ริบ่ี โรงเรียนบ้านตะเสะ นางเสาวภา สมาพงศ์ นายวิชาติ เดิมหล่ิม สพป.ตรัง เขต ๑
๒๐๑๔ โรงเรียนบ้านโคกรัก นายวรัตน์ หเขียว นางเพ็ญณี สันเพชร สพป.ตรัง เขต ๑
๒๐๑๖ โรงเรียนไทรงาม นางวิรัตน์ รักภักดี นายเอกรินทร์ พลวัฒน์ สพป.ตรัง เขต ๑
๒๐๑๗ โรงเรียนวัดท่าพญา นางสาวพัชรินทร์รดา นาคพล นางนงลักษณ์ ล้ิมสันติธรรม สพป.ตรัง เขต ๑

โรงเรียนบ้านท่าเทศ นางเสาวลักษณ์ พลพัง นางวรรณา โพซสาลี สพป.ตรัง เขต ๑
๒๐๑๙ โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน นางสาวสุนิตย์ เอ้งฉ้วน นางสาว'น ศิา'นาถ จิตเที่ยง สพป.ตรัง̂ ®ต’,©,,**,,"**^
๒๐๒๐ โรงเรียนบ้านในควน นางสาวนวพร รอดหาญ นางเพ็ญพโยม อุ้ยเอ้ง ส'พ'ฟ'ติ'รง̂ ®ด’๑ '" ''^ บ ุ้,\
๒๐๒๑ โรงเรียนวัดหนองสมาน นายสุชาติ เต่ียวย่อง นางสาวรุ่งรัตน์ เรืองโรจน์ สพ็ป.ด ู̂ แ ล  เแ ^  ช ุ̂ ! \  1
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๒๐!อ1อ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง นางพรรนิภา ไพรัตน์ นายนาวี เรืองซ สพป.ตรัง เขต ๑
๒๐๒๓ โรงเรียนบ้านทุ่งกอ นางมัลลิกา ซ่องสมบัติ นางสาวสี ล่ิมวัน สพป.ตรัง เขต ๑
๒๐๒๔ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์ นายเวชยันต์ สรรพเศียร สพป.ตรัง เขต ๑
๒๐๒๔ โรงเรียนวัดซ่องเปียมราษฎร์ นายสุรเซฐ นวลศรี นางกฤตวยา ธำรงวิศว สพป.ตรัง เขต ๑
๒๐๒๖ โรงเรียนบ้านบางด้วน นายอาคม บริสุทธ้ิ นางสุจิตร เดิมหล่ิม สพป.ตรัง เขต ๑
๒๐๒๗ โรงเรียนบ้านสามแยก นายวิสุทธ้ี ซายภักตร์ นางสาวมานีสา สมหวัง สพป.ตรัง เขต ๑
๒๐๒๘ โรงเรียนบ้านลิพัง นายดำรงค์ วรรณแรก นางกซซิตา สงขำ สพป.ตรัง เขต ๑
๒๐๒๙ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม นายจรุญศักด้ิ โรจน์จิรนันท์ นางยุพา ต้ังสถิตพร สพป.ตรัง เขต ๑
๒๐๓๐ โรงเรียนบ้านนาทะเล นายจำรัส เผ่าพิศุทธิ้ นางสาว'จุรี'รัตน์ ทุ่งปรือ สพป.ตรัง เขต ๑
๒๐๓๑ โรงเรียนบ้านปากปรน นายจักรี ฉิมเรือง นางสาวหยาดฟ้า ซ'นุ่น สพป.ตรัง เขต ๑
๒๐๓๒ โรงเรียนบ้านโพธ๋ึน้อย นางศสีกานต์ ส่งแสง นางสาวรอฮานา นาวารี สพป.ตรัง เขต ๒
๒๐๓๓ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม นายอดุลย ์ขเนตร์ นางสาวนันทรัตน์ จินดา สพป.ตรัง เขต ๒
๒๐๓๔ โรงเรียนบ้านบางด้างคาว นางสาววิมาลา ทองหนุ นายอาคม คงไพทรย์ สพป.ตรัง เขต ๒
๒๐๓๔ โรงเรียนบ้านหลังเขา นางสาวละมัย แป้นจุลสี นางสาววิภาพร สิงห์ซจรวรกุล สพป.ตรัง เขต ๒
๒๐๓๖ โรงเรียนวัดไม้ฝาด น่ายสธุรรม หาขุน นายวิชิต พ่ึงบุญ สพป.ตรัง เขต ๒
๒๐๓๗ โรงเรียนบ้านควนพญา นางสาวอรุณศรี เท่ียงธรรม นางสาวพิมลทิพย์ ขุณหพิมล สพป.ตรัง เขต ๒
๒๐๓๘ โรงเรียนบ้านวังหลาม นางสาวจำเนียน นามวงศ์ นางรัขนี แก้วการ สพป.ตรัง เขต ๒
๒๐๓๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์ศรัทธา นางสำอาง ทรงกติพิ ิศาล นางสาวอัญอุมา ศรีน้อย สพป.ตรัง เขต ๒
๒๐๔๐ โรงเรียนบ้านคลองมวน นายดุสิต แก้วรายับ นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง สพป.ตรัง เขต ๒
เอ(ว(̂ (ล โรงเรียนบ้านแหลม นางสาวณัฐญาภรณ ์งาม่วิริยะรัตน์ นางเพียงใจ ศรัทธาประยูร สพป.ตรัง เขต ๒
๒๐๔๒ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา นายปรีซา ยอดย่ิง นางสาว'วร'รณ'นิศา เกตพูน สพป.ตรัง เขต ๒
๒๐๔๓ โรงเรียนบ้านซา นางจิรภา วัจนพิสิฐ นางวิภา เสนยี์ สพป.ตรัง เขต ๒
๒๐๔๔ โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด นางนวพร รอดความทุกข์ สพป.ตรัง เขต ๒
๒๐๔๔ โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม นายฉัตรชัย จันทโท นางเกษร ขวัญนิมิตร สพป.ตรัง เขต ๒
๒๐๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะลิบง นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา นางสาวป้ทมา รักแก้ว สพป.ตรัง เขต ๒
๒๐๔๗ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ว่าที่รัอยตรี วิเซษฐ เพ็ซ'ร'หิน นายสุทัศน์ เสียงเลิศ สพป.ตรัง เขต ๒
๒๐๔๘ โรงเรียนบ้านพรุเตย นายศรชัย สุขเจริญ ว่าท ี่ร้อยตรีหญิง วริ ิยา โต๊ะเล็น สพป.ตรัง เขต ๒
๒๐๔๙ โรงเรียนบ้านหัวป่าเชียว นางวรุณี ศรี'ทอง'ช่วย นางสาวสุภาพร สงขาว สพป.พัทลุง เขต ๑
๒๐๔๐ โรงเรียนวัดหัวหมอน นางอัมพิกา อักษรสว่าง นางสาวศริวิ'ร'รณ จันสุขศรี สพป.พัทลุง เขต ๑
เอ0(เ̂ 6) โรงเรียนวัดหัวควน นางสาวอุษา พันธุคีรี นายมนุญ แก้วขาว สพป.พัทลุง เขต ๒
๒๐๔๒ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ นางป้ณฑินา ชะตารัตน์ นายซศักด้ิ ณรงค์ราช สพป.พัทลุง เขต ๒ ,
๒๐๔๓ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสต่รี นายเกษม สะหมัดหานาย นายอุสหมาน หมาดหวัง สพป.สตล
๒๐๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม นายจรูญ พิมพ์ทอง นายบรีวัฒน์ ไหมขาว สพป.?(ดุส์โ'",""
๒๐๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยไทร นางสาวถนอมสุข ผิวเหลือง นางมัสกีน๊ะ เจ๊ะลง ส'ทเป้!สด ู̂ ^  ^ 1
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๒๐๕๖ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 
"มิตรภาพท่ี ๑๑๔' นายอำนาจ ฤทธ้ิภักดี นายณรงค์เดช บัวบางกรูด สพป.สตูล

๒๐๕๗ โรงเรียนบ้านนาแก้ว นางสาวกิรณา ผ่องผิวกาย นายฉัตรชัย ชูวรรณรักษ์ สพป.สตูล
๒๐๕๘ โรงเรียนบ้านสวนเทศ นางสาวโสภา พันกาแด นางเจ๊ะปารีด๊ะ รอเกตุ สพป.สตูล
๒๐๕๙ โรงเรียนบ้านไสใหญ่ นางสาวสุขสิ'ริ ไตรสกุล นางสาวจิรารักษ์ แก้วกุก สพป.สตูล
๒๐๖๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง นายสงวน สุวรรณรัตน์ นายธานิศ บินรินทร์ สพป.สตูล
๒๐๖๑ โรงเรียนบ้านบ่อหิน นายอรรถไกร จิตรหลัง นายอาหลี แดงงาม สพป.สตูล
๒๐๖๒ โรงเรียนบ้านหัวควน นายนราวัฒน์ หลงเก็ม นายอุเซนไซยภมิ สพป.สตูล
๒๐๖๓ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว นายปรีชา หมีนคลาน นางอาตีก๊ะ หมาดหวัง สพป.สตูล
๒๐๖๔ โรงเรียนบ้านสาคร นายอนุรักษ์ เนาวเกตุ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สรัลรัตน์ เบ็ญหมัด สพป.สตูล
๒๐๖๕ โรงเรียนบ้านสาครเหนือ นายธีรวุฒิ หวาสกุล นางสาวจริยา อินตาฝา สพป.สตูล
๒๐๖๖ โรงเรียนบ้านแป - ระเหนือ นายอดุลย์ เตาวะโต นางไมสูรี ดวงตา สพป.สตูล
๒๐๖๗ โรงเรียนบ้านปลักหว้า นางอรุนา ตาเดอิน นายอับดลกาหรีม รอเกต สพป.สตูล
๒๐๖๘ โรงเรียนบ้านโคกพยอม นางสาวไลลา บินโส๊ะ นางสาวสุนิศา ชูเชิด สพป.สตูล
๒๐๖๙ โรงเรียนบ้านมะหงัง นางสาวจริญญา เอ้ียวซิโป นายอมร นกดา สพป.สตูล
๒๐๗๐ โรงเรียนวัดโพธาราม นายเสถียร จิตภักดี นางสุขีรา หนูสวัสด้ี สพป.สงขลา เขต ๑
๒๐๗๑ โรงเรียนวัดดีหลวง นายพิศณุ โกมล นางสมรัตน์ กาญจนวงศ์ สพป.สงขลา เขต ๑
๒๐๗๒ โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง นายทรงพล อารมณ์เย็น นางสาวชฎาภรณ์ จิยาเพชร สพป.สงขลา เขต ๑
๒๐๗๓ โรงเรียนบ้านกลาง นายวรวรรธน์ ขนอม นายสน่ัน เหมซะรา สพป.สงขลา เขต ๑
๒๐๗๔ โรงเรียนวัดประตเขียน นางวิไลวรรณ์ มณีรักษ์ นางศรีร ยีา ขวัญล้อม สพป.สงขลา เขต ๑
๒๐๗๕ โรงเรียนบ้านหัวไทร นางกาญดาร์ สงดวง นายบุญลือ นะชาตรี สพป.สงขลา เขต ๒
๒๐๗๖ โรงเรียนบ้านวังพา นางประภา อัครพงศ์พันธุ นางสิรินญา แก้วประดิษฐ์ สพป.สงขลา เขต ๒
๒๐๗๗ โรงเรียนวัดท่าข้าม นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างสิริ นางสุชาดา ผลบุญ สพป.สงขลา เขต ๒
๒๐๗๘ โรงเรียนวัดนารังนก นางมาริหยาม มากอังหวัด นางสาวจุไรรัตน์ แก้วไสย สพป.สงขลา เขต ๒
๒๐๗๙ โรงเรียนวัดหูแร่ นายกรีฑา อนุรักษ์ นายมิตร สิริธรรม สพป.สงขลา เขต ๒
๒๐๘๐ โรงเรียนบ้านหินผุด นายเกษม หวันอาหลี นายอากร ธานีรัตน์ สพป.สงขลา เขต ๒
๒๐๘๑ โรงเรียนวัดปรางแก้ว นายบิญญา ศรีลารักษ์ ว่าที่ร้อยตรี สุกิจ บุญกำเหนิด สพป.สงขลา เขต ๒
๒๐๘๒ โรงเรียนบ้านไร่ นางวิภารัตน์ พิบูลย์ นายวัชรพล ทองขจร สพป.สงขลา เขต ๒
๒๐๘๓ โรงเรียนบ้านคลองข้าง นางสาวซฏาพร เสนเผือก นายยศ อิสรโชติ สพป.สงขลา เขต ๒
๒๐๘๔ โรงเรียนวัดแม่เตย นางสาวอริณขาภัทร์ ขทอง นายฮเซ็น บินอาสัน สพป.สงขลา เขต ๒
๒๐๘๕ โรงเรียนบ้านคลองประตู่ นายประเดิม โบพรหม นางพรรณพา พุมเสน สพป.สงขลา เขต ๓
๒๐๘๖ โรงเรียนวัดปริก นางสาวกรองกาญจน์ เรือนแก้ว นายสัมพันธ์ ทองรมย์ สพป.สงขลา เขต ๓
๒๐๘๗ โรงเรียนบ้านลำเปา นางราตรี เนาวรัตน์ นายนิพิฐพนธ์ ทัพพ์ซัยศรี สพป.สง^*เขติ ๓” ’̂ ^
๒๐๘๘ โรงเรียนบ้านควนตีหมุน นายอาบบากาศ ผอมเขียว นายลิขิต สนิ สพ)ฒงข^โ เขตนิ๓ ^ แ /%
๒๐๘๙ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธ้ี นางอุบล ตุลยนิษก์ นางสาวณัฐปภัสร์ ธนวรดิษย์ ส™.ฐ^™!ฬ&แ} ไ ? แ \
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๗๐

ท่ี ส ถ าน สี ก ,ษ า ช ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั
๒๐๙๐ โรงเรียน'วัดคงคาส'วัสด้ี นางคิริน'ทิพย์ ทะสะระ นางสาวกุ'ไร'ฟะฮ์ รับประยูร สพป.สงขลา เขต ๓
๒๐๙๑ โรงเรียนบ้านท่าม่วง นางสาวศุภมาส เค้ียนห้ิน นางสาวลัยลา เจ๊ะมูเก็ง สพป.สงขลา เขต ๓
๒๐๙๒ โรงเรียนบ้านสวรรค์ นางสาวศรีสุดา พรหมวงศ์ นางาฮาซาน๊ะ หัดหนิ สพป.สงขลา เขต ๓
๒๐๙๓ โรงเรียนบ้านโคกกอ นางสาวดีริกาญจน์ ช่วยจันทร์ นางสาวพรรณวดี นวลทอง สพป.สงขลา เขต ๓
๒๐๙๔ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ นายธม บุญธรรม 'นายอภิเดช เหล็มและ สพป.สงขลา เขต ๓
๒๐๙๔ โรงเรียนบ้านตาแปด นางพรลภัสส์ แซ่วุ่น นายวีรคักด้ื เดเระเมะ สพป.สงขลา เขต ๓
๒๐๙๖ โรงเรียนบ้านเซะ นางอรรจมาภรณ์ บุญพิพัฒน์ นายสถาพร จุฬามณี สพป.สงขลา เขต ๓
๒๐๙๗ โรงเรียนบ้านเขาน้อย นายถนัด ศักด้ิแสงโสภา นายอดุล มะสมาน สพป.สงขลา เขต ๓
๒๐๙๘ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ นางอารีย์ จันทร์ทอง นางสาวสุ'พร'รณี ดา,เอ๊ะ สพป.สงขลา เขต ๓
๒๐๙๙ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา นายอุสมาน ดือราโอะ สพป.สงขลา เขต ๓
๒๑๐๐ โรงเรียนบ้านห้วยบอน นายวิลาศ ดีริวุฒินนท์ นายพิเซต คงยุนุ้ย สพป.สงขลา เขต ๓
1อ6)0©) โรงเรียนบ้านไร่ นางนัยนา สยามพล นางสาววิรัชฎา เนาวภา สพป.สงขลา เขต ๓
๒๑๐๒ โรงเรียนบ้านบ่อทอง นางสาวปวีณา จิตจริงใจ นางสาวณาตยา จีนช่วย สพป.สงขลา เขต ๓
๒๑๐๓ โรวเรียนบ้านบ่าเร็ด นายเกรียงคักด้ิ แก้วบุญ นางกรองกานต์ จันทร์นก สพป.สงขลา เขต ๓
1อ©)0(5? โรงเรียนบ้านยางเกาะ นางสุพรรณี มหาพรหม นางสาวสิริมา หมาดหลี สพป.สงขลา เขต ๓
๒๑๐๔ โรวเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ นางพิมพ์วนา พรหมสุวรรณ นางสาวหทัยวัน เพชรซ้อน สพป.สงขลา เขต ๓

๒๑๐๖ โรงเรียนวัดยางทอง 
(รัตนประชานุกุล) นายสมควร จันทรวงษ์ นางสาวพอใจ จันทร์เขียว สพป.สงขลา เขต ๓

๒๑๐๗ โรงเรียนบ้านน้ําลัด นางวิภานันท์ ทองเจริญ นายอภิพงษ์ ทองเจริญ สพป.สงขลา เขต ๓
๒๑๐๘ โรงเรียนวัดซ่องเขา นางพรพรรณ พิรุณ นางสาวสายพิณ ขวัญทองย้ิม สพป.สงขลา เขต ๓
๒๑๐๙ โรงเรียน'บ้านค'วนฃ้ีแรด นางสาวกวิสรา ม่ันคง บิลหมัด นางยุสณี ระหัด สพป.สงขลา เขต ๓
เอ(ฐ)0)0 โรงเรียนบ้านท่าหมาก นายกนกคักด้ิ คงประดิษฐ์ นายเอกภาพ มุทะจันทร์ สพป.สงขลา เขต ๓
เอ(ฐ)0)0) โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ นางขวัญตา ประสานสงฆ์ นางสาวซะอ้อน วงษ์เอียด สพป.สงขลา เขต ๓
๒๑๑๒ โรงเรียนชุมชนวัดน้ําชาว นางสาวละออง ขวัญเพ็ซร นางอรกัญญา แก้วปลอด สพป.สงขลา เขต ๓
๒๑๑๓ โรงเรียนบ้านฝาง นางสาวรัตนาซารี เจะอาแว นางรอกีเยาะ กียะ สพป.บิตตานี เขต ๑
เอ©)©)©̂ โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองชุด นางนารีรัตน์ เสืย'รอินทร์ นางอายุรา นิลน้ํา สพป.บิตตานี เขต ๑
เอ©)©)(เ̂ โรงเรียนบ้านบ่าทุ่ง นายสุวิทย์ หวัดแท่น นายภัคกรี ซดโรง สพป.บิตตานี เขต ๓
เอ©)©)เอ โรงเรียนบ้านน้ําดำ นางฮายาตี ดะแซ นางไลลา เตะโระ สพป.บิตตานี เขต ๓
๒๑๑๗ โรงเรียนบ้านซ่องเฌว นายอุดมซอ่อน นางซับหนับ บุละ สพป.บิตตานี เขต ๓
เอ©)©)̂ โรงเรียนบ้านทุ่งเด็จ นางวานิขฌา อายุ นางมูรณีย์ อารี สพป.บิตตานี เขต ๓
๒๑๑๙ โรงเรียนบ้านโตะบาลา นายอับดุลฮามิด ยานยา นายรีสวัน อีซอสาหะ สพป.บิตตานี เขต ๓

๒๑๒๐ โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาล 
(เสาร์อุทิศ) นายบุรฮาบุดดิน เตะ นายอายุ วันทอง สพป■ บิตตานี เขต ๓

เอ©)เอ©) โรงเรียนบ้านบ่าม่วง นายเจะอาแซ เปาะแต นายอัสอัด กาเจ สพป:บิ โ ^ ^ 1,\
๒๑๒๒ โรงเรียนบ้านพงกุแว นายอัมพร เพชรโชติ นางฃนิษฐา ดำแดง สพ 'ป .ยุ^!1?ต ^ . \
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๗๑

ท่ี ส ถ าน ศ กึ ษ า ซ ือ่ ผ ูป้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ข อ บ ส งัก ดั
๒๑๒๓ โรงเรียนบ้านบากง นางสาวสมใจ มากมณี นายนเรนศักด เดซารัตน์ สพป.นราธิวาส เขต ๑
136)153(5̂ โรงเรียนบ้านจดแดง นางอุสมัน สะมะแอ นายอับดุลอาลีฟ ดือราอิง สพป.นราธิวาส เขต ๑
๒๑๒๔ โรงเรียนบ้านไอร์แยง นางรอสีดาห์ ดาเอ๊ะ นายนิเล้าะ มอสอ สพป.นราธิวาส เขต ๑
๒๑๒๖ โรงเรียนบ้านบเกะสูดอ นายนรีนทร์ นิมอ นายมะรอซี มายิ สพป.นราธิวาส เขต ๑
๒๑๒๗ โรงเรียนสว่างวัฒนา นางสาวมัญจ'นา หม่เก็ม นางสาวนุอาเซียน อุมา สพป.นราธิวาส เขต ๑
๒๑๒๘ โรงเรียนบ้านโผลง นางฃนิษฐา นนซิ นางสาวนุรีดา มะเย็ง สพป.นราธิวาส เขต ๒
๒๑๒๙ โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา นายคอยรุดดิน รอสือลี นายอีสิยะ อาซิ สพป.นราธิวาส เขต ๒
๒๑๓๐ โรงเรียนบ้านปะดะตอ นางซาณา สุวรรณนิตย์ นายปาต๊ะ ปะจสะลา สพป.นราธิวาส เขต ๒
๒๑๓๑ โรงเรียนบ้านบกิต นางสาวสุนีย์ อาแว นายอับดุลการิม สาและ สพป.นราธิวาส เขต ๓
๒๑๓๒ โรงเรียนบ้านฮสู นายสืบคักด๋ึ ไกรนรา นายมามะสาเปียน แอสะ สพป.นราธิวาส เขต ๓

ส ำน กั ง าน เข ต พ ืน้ ท ีก่ าร ศ กึ ษ าม ธั ย ม ศ กึ ษ า
๒๑๓๓ โรงเรียนวัดราชโอรส นายบุญซ กล้าแข็ง นางสาวฤดีวรรณ มาตีกุล สพม. เขต ๑
๒๑๓๔ โรงเรียนมักกะสันพิทยา นางคนึงนาถ จันทวงษ์ นายเลอคักด้ี สุวรรณเวลา สพม. เขต ๑

๒๑๓๔ โรงเรียน'รา'ซนัน'ทา'จารย์ 
สามเสนวิทยาลัย ๒ นายกิตติคักด๋ึ สมพล นายทวีพงษ์ ประพันธ์ สพม. เขต ๑

๒๑๓๖ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย นายอารีย์ วีระเจริญ นายทวีพงษ์ ประพันธ์ สพม. เขต ๑
๒๑๓๗ โรงเรียนนวมินทราซิศ สต่รีวิทยา นายไพฑรย์ จารุสาร นายสันติสุข สุขสมัย สพม. เขต ๓
๒๑๓๘ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ว่าท่ีร้อยเอก ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ นาย'ประสิทธ๋ึ หอยสังข์ สพม. เขต ๓
๒๑๓๙ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม นายอภิรักษ์ กงทอง นางบุปผา ฉัตรทอง สพม. เขต ๓

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นางธราภรณี พรหมคซ นายลัมฤทธ๋ึ ผิวน่ิม สพม. เขต ๓
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล นายเมธา แม่นศรแผลง สพม. เขต ๓
โรงเรียนปากเกร็ด นายนพรัตน์ จ่ันเพ็ซร นายนพวัฒน์ ศึฃริ'นทร์ สพม. เขต ๓

๒๑๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
พัฒนาการ นนทบุรี นายโซคดี วิหคเหิร นายดำรง ศรพรม สพม. เขต ๓

๒๑๔๔ โรงเรียนสวนกุหลาบ 
วิทยาลัย นนทบุรี นายโพยม จันทร์น้อย นางวิจิตฎ์ตรา บุญตา สพม. เขต ๓

๒๑๔๔ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นางจรุญ จารุสาร นางสาวหทัยกานต์ เลขาบุกิจ สพม. เขต ๓

๒๑๔๖ โรงเรียนนครหลวง 
"อุดม'รัซต์วิทยา" นางจรุณี รักษาจิตร นายเชิดคักด้ิ ขำวิจิตร์ สพม. เขต ๓

๒๑๔๗ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี นายถาวร ทิพย์โสต นายประธาน พะลาด สพม. เขต ๓
๒๑๔๘ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน นายทวน เที่ยงเจริญ นางสมพิศ สิมต'ทา'นนท์ สพม. เขต ๔
๒๑๔๙ โรงเรียนสาย'ปิญญา รังสิต นายวีระพงษ์ ประดิษฐ์ นางวัชรีภรณ์ กลมกล่อม สพม. เขต ๔

โรงเรียนสิงห์พาหุ 
“ประสานมิตรอุปถัมภ์” นายวีชาญ การะเกตุ นายอาทิตย์ อ่อนสมกิจ สพม. เขต' ๔ 2 V

1อ(ฮิ)(!̂ ริ) โรงเรียนชุนรามวิทยา นายประทวน กำจัดภัย นายคุณากร ยงยุทธ สพม. เ ^ เ ^ , ^  \
'น 1



๗๒

ท่ี ส ถ าน ศ กึ ษ า ซ ือ่ ผ ูบ้ ร หิ าร ส ถ าน ศ กึ ษ า ค ร ผู ูร้ บั ผ ดิ ช อ บ ส งั ก ดั
๒๑๕๒ โรงเรียนคุรุประซาสรรค์ นายวิเชียร แก่นไร่ นายสุรพงษ์ ปีนแก้ว สพม. เขต ๕
๒๑๕๓ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร นางองอาจ พุ่มมี นางสาวมลฑาทิพย์ ประสมสุข สพม. เขต ๗
๒๑๕๔ โรงเรียนห้วยกระจกพิทยาคม นายธีราสิทธ้ี เขียมธนาธิป นายกมล นิลโรจน สพม. เขต ๘
๒๑๕๕ โรงเรียนบ้านคาวิทยา นางสาวสายฝน ภานุมาศ นางสาวราตรี ภรีปีญโย สพม. เขต ๘
๒๑๕๖ โรงเรียนเบญจมราชทิศ ราชบุรี นายสมคักด๋ึ ฉันทานุรักษ์ นายสมบุรณ์ เส่ียงวัฒนะ สพม. เขต ๘

๒๑๕๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจ 
พิทยาคม นายจรัญ สุขเสรี . นายนิพนธ์ แก้วจีน สพม. เขต ๘

๒๑๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นายประทีป หวานชิต นางการะเกษ อ่อนแก้ว สพม. เขต ๘

๒๑๕๙ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ นางสาวไพรินทร์ ขุนศรี สพม. เขต ๙

๒๑๖๐ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธ้ื นางสาวกานดา หงษ์เวียง'จันทร์ สพม. เขต ๙

๒๑๖๑ โรงเรียนบางปลาม้า 
"สูงสุมารผดุงวิทย์" นางสุคนธ์ ตรีวัฒนาประภา นางวรรณพัทร ซ่ือตรง สพม. เขต ๙

๒๑๖๒ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นางฐาปณี พวงงาม นายนันทพัฒน์ สิทธิรัตนวัฒน์ สพม. เขต ๙
๒๑๖๓ โรงเรียนราชินีบุระ นายสุริยา ชิณณะพงศ์ นายกิตติภพ รัตนากรกุล สพม. เขต ๙
๒๑๖๔ โรงเรียนธงชัยวิทยา ว่าท่ีพันตรี กิตติธัช แสนฎวา นายธนวัชร สิทธิชาติบุรณะ สพม. เขต ๑๐
๒๑๖๕ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา นายบุญช่วย วาดวงศ์ นายสยาม บุญประเสริฐ สพม. เขต ๑๐
๒๑๖๖ โรงเรียนกุศลวิทยา นายกมล เฮงประเสริฐ นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร สพม. เขต ๑๐
๒๑๖๗ โรงเรียนหลักสองส่งเสรีม่วิทยา นางกรองแก้ว พูลเพ่ิมพันธ์ นายเกียรติเกรียงไกร หมุยจินดา สพม. เขต ๑๐

๒๑๖๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
พัฒนาการ สุราษฏร์ธานี นายนรินธรณ์ เซ่งล้ํา นางสาวจิราภรณ์ หมานพัฒน์ สพม. เขต ๑๑

๒๑๖๙ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม นางสาวอมรรัตน์ โพธ้ิเพชร นายโฆษิต สามัคคีคารมย์ สพม. เขต ๑๑
๒๑๗๐ โรงเรียนรัซซประภาวิทยาคม ว่าที่ร้อยเอก ภูพยงศ์ คงชนะ นางบุญเรียง จันทร์ทัน สพม. เขต ๑๑
๒๑๗๑ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร นายปรีชา มากมณี นายยุทธนา ศรีวิโรจน์ สพม. เขต ๑๒
๒๑๗๒ โรงเรียนคันธพิทยาคาร นายสมปอง ห่วงจริง นายอรุณ ทุยอ้น สพม. เขต ๑๓

๒๑๗๓ โรงเรียนทุ่งหนองแห้ง 
ประซาสรรค์ นางนิสา บรรจงการ นายรณชัย ศักด้ีแสง สพม. เขต ๑๓

๒๑๗๔ โรงเรียน'น้ําผุด นายสมชาย อินทรโชติ นายเบ็ญจะ สุฃสวัสด๋ึ สพม. เขต ๑๓
๒๑๗๕ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม นายอาคม โพซสาลี นางสาวพัทธนันท์ สัตยานุรักษ์ สพม. เขต ๑๓

๒๑๗๖ โรงเรียนย่านตาขาว 
รัฐซนปถัมภ์ นายภิญโญ พุดจีน นายสถาพรไทยกลาง สพม. เขต ๑๓

๒๑๗๗ โรงเรียนบางดีวิทยาคม นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ นายคมสัน นวลใย สพม. เขต ๑๓

๒๑๗๘ โรงเรียนรัษฎาบุประดิษฐ์ 
อนุสรณ์ นางสาวฃนีษฐา อำนักมณี นางสาวทิพย์รวี ยอดเดซา ลพ ม .เ.ซ เ^๓ ^

๒๑๗๙ โรงเรียนสินปุนคุณวิซญ์ นายกิตติ วิชัยดิษฐ นางสาวภิททิ'รา'พร รอดผล ส /ม ^ ( เ^  ^  ‘ไ ^ \  ไ
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1ฮ(9)๘0 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ นายนิติพนธ์ สีละสกุลม เีกียรติ นางสาวอุมัยซี รักษ์อาณา สพม. เขต ๑๓
เ6ว๑๘๑ โรงเรียนวังวิเศษ นางสาวอมราพร เซาวนาพันธุ นายวรากร บัวก่ิง สพม. เขต ๑๓
๒©๘๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ นายไชยพงษ์ ชุมศรี นายสุกิตต๋ึ ภูมุดา สพม. เขต ๑๓
๒๑๘๓ โรงเรียนสามัคคีศึกษา นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ นายซชาติ ซ้องประเสริฐ สพม. เขต ๑๓
๒๑๘๔ โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ นายศักดา ไพสมบรณ์ นางนราวัลลภ ทองพันธ์ สพม. เขต ๑๓
๒๑๘๔ โรงเรียนพนมเบญจา นายสุมิตร สามห้วย นางบงกศ อาษา สพม. เขต ๑๓
106)๘*5 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา นายอาทิตย์ บิลลัน นายวาทกานต์ รอบคอบ สพม. เขต ๑๓
๒๑๘๗ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ นายนพปกูล มณีรัตน์ นางสาวอารีย์ พรหมนิมิตร สพม. เขต ๑๔
๒๑๘๘ โรงเรียนสุวรรณไพบลย์ นายสันติรักษ์ไชยเอียด นายมะรอซาลี เจะฮิง สพม. เขต ๑๔
๒๑๘๙ โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ นายหัสธรรม จินดารัตน์ นายนครินทร์ เดาะหวัง สพม. เขต ๑๔
๒๑๙๐ โรงเรียนนราสิกขาลัย นายกฤษดา ปรีชาหาญ นางสาวจุฑามาศ แสนสุข สพม. เขต ๑๔
๒๑๙๑ โรงเรียนประตุโพธ้ีวิทยา นายธนกฤต นิลราช นางสาวจรีย์ วงษ์สวัสด้ิ สพม. เขต ๑๔
๒๑๙๒ โรงเรียนจะนะวิทยา นางฐิวิชญา มีชุวรพงศ์ นายสาโรจน์ เนตรสว่าง สพม. เขต ๑๖
๒๑๙๓ โรงเรียนวรนารีเฉลิม นยอุดม ซลีวรรณ นางสุภัททา สิทธิชัย สพม. เขต ๑๖
๒๑๙๔ โรงเรียนพานทอง ว่าที่ร้อยเอก อาจินต์ จรูญผล นางอัญชลี แซ่โง้ว สพม. เขต ๑๘
๒๑๙๔ โรงเรียนเกาะส ีซัง นางนภัสสร บ รุารัตนวงศ์ นายณัฐพิคิษฐ์ ธนะวรเสฐ สพม. เขต ๑๘

๒๑๙๖ โรงเรียนจุฬาภรณราช 
วิทยาลัย ชลบุรี นายวิทยา อรุณแสงฉาน นาว'จุรี,พร รักสบาย สพม. เขต ๑๘

๒๑๙๗ โรงเรียนอุทกวิทยาคม นาวณัฐขา จันทร์ดา นางจันทรา กระแสร์ สพม. เขต ๑๘
๒๑๙๘ โรงเรียนชลบุรี ''สุขบท" นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมค ริ ิ นายกฤตานนท์ เล่ียงก่ี สพม. เขต ๑๘
๒๑๙๙ โรงเรียนปลวกแดง นางบุศยรัตน์ พันธ์เครือบุตร นายวิคิษฐ ศรีสุข สพม. เขต ๑๘
๒๒๐๐ โรงเรียนบ้าน๓ งกาญจก ลุ ว่ ิทยา นางสุมาลี สุขสาร นางสาวอาภาภร วรรณสุทธ้ี สพม. เขต ๑๘
๒๒๐๑ โรงเรียนสุนทรภ ู่พิทยา นายดำรงค์ ศรีอร่าม นางสาวกซพรรณ อ่อนระทวย สพม.เขต ๑๘
๒๒๐๒ โรงเรียนผิงแดงวิทยาสรรค์ นายณัฏฐ์ณซัย เบ้ียวเก็บ นายสุกฤษ อะวันนา สพม. เขต ๑๙
๒๒๐๓ โรงเรียนภ ูซางใหญ่วิทยาคม นายเฉลิมพล ชนะพาล นายอนัน ต้นสวรรค์ สพม. เขต ๑๙
๒๒๐๔ โรงเรียนน้ําสวยพิทยาสรรพ ์ นางอิสร ยี  ์ ชัยยันต์คณ นายว ิรพล แพงน้อย สพม. เขต ๑๙
๒๒๐๔ โรงเรียนธาตุพิทยาคม นายระบอบ พลมุข ว่าท ี่ร้อยตรี สุรศักด้ี เมฆศรี สพม. เขต ๑๙
๒๒๐๖ โรงเรียนท่าล ี่วิทยา นายอ ุเทณร์ ขันติยู นางภัททิรา บุญงาม สพม. เขต ๑๙
๒๒๐๗ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา นายพยุง โพธ๋ึซัย นายสกัณฑ์ ทันศึก สพม. เขต ๑๙
๒๒๐๘ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม นายสมคิด เกษดา นางสาวสุชาดา สามา สพม. เขต ๑๙
๒๒๐๙ โรงเรียนวังทรายชาววิทยา นายดิเรก ศรีโยธา นายทรงศักด้ิ แถวบุญตา สพม. เขต ๑๙
๒๒๑๐ โรงเรียนคำยางพิทยา นายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์ นายชิดณรงค์ สมทิรัมย์ สพม. เขต ๒๐
๒๒๑๑ โรงเรียนภ ู่แก้ววิทยา นายส วุ ทิ ุรย์ ภักดีสมัย นายธนากร ศรีภ วูงษ์ สพม. เ̂ ค,’๙๐
๒๒๑๒ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม นางมนัสกมล ทองสมบ ติ ิ นายณัฐพงษ์ ศรีกงพาน ส ^  เ^ ต ุ^ ๐ ^
๒๒๑๓ โรงเรียนราชิน ุทิศ ๒ นายครายุทธ ธิศร'ีชัย นางสาวดาวเรือง ริสารสังข์ 4 พม /ซ เแ ชุ๐ ^  ไ แ | \  '
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เอ๒๑๔ โรงเรียนกุมภวาปีพิทยา?!รรค์ นายวิศึษฏ์ อิสระดำรง ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพันธ์ มณีกุล สพม. เขต ๒๐
๒๒๑๔ โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ เกิดเพชร นายวิทยา มณีจันทร์ สพม. เขต ๒๐
๒๒๑๖ โรงเรียนตาดทองพิทยาคม นางชัซตะวัน สีเชียว นายนันทนนท์ เซษฐสุราษฎร์ สพม. เขต ๒๐
๒๒๑๗ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม นายวิษณุ อ้ึงตระกุล ว่าที่ร้อยตรี นนทกาล ไมตรีสวัสด้ิ สพม. เขต ๒๑

๒๒๑๘ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม 
รัขมังคลาภิเษก นายอาทิตย์ อัมไพ นายศุภัคษร มูลมื สพม. เขต ๒๑

๒๒๑๙ โรงเรียนสังคมวิทยา นายวีรยุทธ ซานัย นางสาวสุวินันท์ จันทร์ชัย สพม. เขต ๒๑
๒๒๒0 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม นายวิทยา ทัศมี นายธีระพันธ์ ศรีน้อย สพม. เขต ๒๑
๒๒๒๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม นายนิพนธ์ ปีองโกเซ นายอุดมพร ศรีหาตา สพม. เขต ๒๑
๒๒๒๒ โรงเรียนโฟธ้ีทอง่วิทยานุสรณ์ นๆยธวัซชัย เหมวงษ์ นางธันญนภัสส์ โพธ้ิธนอำนวย สพม. เขต ๒๑
๒๒๒๓ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม นายวีระเซษฐ์ ฮาดวิเศษ นายบ่ลวัชร หวังยศ สพม. เขต ๒๑
๒๒๒๔ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นายโชคชัย ชินโณ นายวิชิต แก้วไวยุทธ์ สพม. เขต ๒๑
๒๒๒๔ โรงเรียนคำซะอีวิทยา นายเลียง ผางพันธ์ นายจันที บรรจง สพม. เขต ๒๒
๒๒๒๖ โรงเรียนผาเทิบวิทยา นายวิษณุกร จันทรา นางอนงค์ภัทร โรจน์ธนกุลชัย สพม. เขต ๒๒
๒๒๒๗ โรงเรียนสามผงวิทยาคม นางเฉลียว ชินโณ นายมานะ แผดศรี สพม. เขต ๒๒
๒๒๒๘ โรงเรียนหนองบ่อวิทยาบุกุล นางสุภัคซญา สินพูน นายชัซวาลย์ แก้วดี สพม. เขต ๒๒
๒๒๒๙ โรงเรียนพะทายพิทยาคม นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง นายทรงพล ศรีนวล สพม. เขต ๒๒
๒๒๓๐ โรงเรียนบ้านเข่าพิทยาคม ว่าท่ีพันตรี วิเชียร อุส่าห์ นาย'ปณ้ติ,พร อังครุฑ สพม. เขต ๒๒
๒๒๓๑ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม นายวันศักด้ิ คำแหง นายก้องยุทธ จอกทอง สพม. เขต ๒๒
๒๒๓๒ โรงเรียนชัยป้ญญาวิทยานุสรณ์ นายวิชัย ช่างถม นายณรงค์ฤทธ้ี เสียงเสนาะ สพม. เขต ๒๒
๒๒๓๓ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม นายสินธ์ สิงห์ศรี นายพลภัทรโสมื สพม. เขต ๒๒
๒๒๓๔ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นายศึริชัย ไตรยราช นายวัชระ บุรชาติ สพม. เขต ๒๒
๒๒๓๔ โรงเรียน'พรรณ'าวุฒ'าจารย์ นายสาทิน ไชยรา นางพนาวัลย์ งอสอน สพม. เขต ๒๓
๒๒๓๖ โรงเรียนภริทัตต์วิทยา สิบเอก เกษมศักด้ิ ทองสุ นายมนต์ทิพย์ ไพยะเสน สพม. เขต ๒๓
๒๒๓๗ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา นางสาวเรวดี หล้าสา นายอดิศักด้ี กะพุทธา สพม. เขต ๒๓
๒๒๓๘ โรงเรียนร่มเกล้า นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ นายขวัญชัย ชุมนุมราษฎร์ สพม. เขต ๒๓
๒๒๓๙ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ นางสาวสมใจ อุดมศรี นายสุรสิทธ้ิ ไกยะฝาย สพม. เขต ๒๓
๒๒๔0 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา นายศุภชัย สายเย็น นายอาภันต'รา แสงวงศ์ สพม. เขต ๒๓
๒๒๔๑ โรงเรียนโพธ้ิชัยทองพิทยาคม นายวรเวช แง่พรหม นายศราวุฒิ แก้วอาจ สพม. เขต ๒๓
๒๒๔๒ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง นายชวลิต อวนป้อง นายธนัญชัย ทาบุดดี สพม. เขต ๒๓
๒๒๔๓ โรงเรียนวาริซวิทยา นายเมืองไทย ผลาจันทร์ นายบัญชา คุณทรัพย์ สพม. เขต ๒๓
๒๒๔๔ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม นางวรรณธนา เถายะบุตร นางซารัญฎา ผลจันทร์ สพม. เขต ๒๓
๒๒๔๔ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา นายสุบรรณ นาสพัส นางสาวอัญซ'นา อินทรกำแหง สพม. เ?!๙ ^ สโ™
๒๒๔๖ โรงเรียนหนองแวงวิทยา นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล นางสาวป้ทมา งอมสงัด ส ๙ เอ๓ ^
๒๒๔๗ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร นายบ่ณกาญจน์ ภเงิน นายสมพงษ์ บุญหล้า สุพุม. /ข เแ ^  ̂  ไเแ \
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ท่ี สถานศึกษา ซ่ือผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
๒๒๔๘ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมล นายฉลอง ทำทอง สพม. เขต ๒๔
๒๒๔๙ โรงเรียนกุฉินารายณ์ นายประพันธ์คักด้ิ ภูศรีฐาน นายมานะ มุจะบันทน์ สพม. เขต ๒๔
๒๒๔0 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นายกนก ยนต์ขัย นายสุทธ้ิคักด๋ึ ศรีนวล สพม. เขต ๒๔
๒๒๔๑ โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ นายอิสรพล ปีนข'จร นายเริงฤทธ้ิ รังภูรีย์ สพม. เขต ๒๔
๒๒๔๒ โรงเรียนประขารัฐพัฒนศึกษา นายสุพัฒน์ บุตรดีภักด้ิ นายพิสิษฐ บรรเทา สพม. เขต ๒๔
๒๒๔๓ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ นางทวีภรณ์ วรซิน นายเสกสรร ศรีโยธี สพม. เขต ๒๔
๒๒๔๔ โรงเรียนนามนพิทยาคม นายอัคเรศ บึองกัน นางสายใจ วงษ์สง่า สพม. เขต ๒๔
๒๒๔๔ โรงเรียนเขาพระนอ‘๓ ทยาคม นางสาวกนกพร คำโสภา นางสาวสุรัญญา ญาณประสงค์ สพม. เขต ๒๔
๒๒๔๖ โรงเรียนมัธยมภ ฮังพัฒน่วิทย์ นายธนัฐ มาตชรา จ่าสิบตรี ถวัลย์ จันทะรัง สพม. เขต ๒๔
๒๒๔๗ โรงเรียนจระเขวทยายน นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธุ นางซมพนุท ประทุมมา สพม. เขต ๒๔
๒๒๔๘ โรงเรียนชุมแพวิทยายน นายสุรสิทธ้ิ บุญครอง นายพิชัย เพชรเทศ สพม. เขต ๒๔
๒๒๔๙ โรงเรียนขำยางวิทยายน นางจุฑามาศ เวียงทอง นายณัฏฐขัย นามสุดตา สพม. เขต ๒๔
๒๒๖๐ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา นายละเอียด แพงจันทร์ นางศิริญญา จันทบาล สพม. เขต ๒๔
๒๒๖๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ นายสำเนียง ม่ิงขวัญ นายเซาวรัตน์ สุดเพาะ สพม.เขต ๒๔
๒๒๖๒ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน นายจรัส รัตนบุญทา นายพีรณัฐ ทะกา สพม. เขต ๒๔
๒๒๖๓ โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ นายประเสริฐ อุ่นผาง ปราโมทย์ บุญศรีประภาน สพม. เขต ๒๔
๒๒๖๔ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา นายกนก บุตรวงษ์ นายเสมอ ประเสิรฐ์ สพม. เขต ๒๔
๒๒๖๔ โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา . นายสุธรรม โพธ'งาม นายปิยวุฒิ พรมภักดี สพม. เขต ๒๔

๒๒๖๖ โรงเรียนโสกนกเต็น 
ประซาอุปถัมภ์ นายสุริยา ทองบุญมา นายศิริวัสส์ ปิยกุลมาลา สพม. เขต ๒๔

๒๒๖๗ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม นางนิกัญซลา ล้นเหลือ นายโซคดี วงษ์หาญ สพม. เขต ๒๔
๒๒๖๘ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา นายสุริยา ห่มขวา นายจตุพร สุวัฒนาภิรมย์ สพม. เขต ๒๔
๒๒๖๙ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา นายวิสิทธ๋ึ วรรณพงศ์ นายทินกร อนุพันธ์ สพม. เขต ๒๔
๒๒๗๐ โรงเรียนภูผาม่าน นางรัซนี หล้าจาด นายเกรียงคักด้ิ โล่ห์เส็ง สพม. เขต ๒๔
๒๒๗๑ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา นายโกฒธ พิมพ์เบ้าธรรม นายณัฐวุฒิ ซีกว้าง สพม. เขต ๒๔
๒๒๗๒ โรงเรียนป่าหวายวิทยายน นาย'ไชยยงศ์ ส่ือเกียรติก้อง นายประยุน ตะโนนทอง สพม. เขต ๒๔
๒๒๗๓ โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม นายสุวิทย์ นิลสาย นางสาวชุมนุมพร ประดิษฐ์เท่น สพม. เขต ๒๔
๒๒๗๔ โรงเรียนเปีอยน้อยศึกษา นายมนตรี ค้ําหิน นายสมเด็จ น้อยตำแย สพม. เขต ๒๔
๒๒๗๔ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา นายบุญเหลือ ทองอ่อน นายบางเขน พารา สพม. เขต ๒๔
๒๒๗๖ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม นายบุญธรรม เจริญโสภารัตน์ ว่าท่ีร้อยตรี สุรขัย ไมย์ไพธ้ี สพม. เขต ๒๔
๒๒๗๗ โรงเรียนนาจานศึกษา นายวิทยา ร้อยดี นายนุกล ลอยขามป้อม สพม. เขต ๒๔
๒๒๗๘ โรงเรียนผาขามวิทยายน นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ นายประเสริฐ พุฒละ สพม. เข!*®®,",* " ^
๒๒๗๙ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร นางเจนลี สืดา สชุเม่!เชุเ5ฬสิฅโ"*"^ '̂,\
๒๒๘๐ โรงเรียนหัวโทนวิทยา นายสันติรัฐไชยโย นายผาย เวียงสิมา ส ุพ ม ’
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ท่ี สถานศึกษา ข่ือผู้'บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
๒๒๘๑ โรงเรียนเหล่าหลวงประซา 

นุสรณ์ นายสุนทร สีหานาม นายวินัย วันบุกูล สพม. เขต ๒๗

๒๒๘๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นายพงษ์อนันต์ ธรรมคิริ นายสุรสิทธ้ิ ไพรวรรณ สพม. เขต ๒๘
๒๒๘๓ โรงเรียนนํ้าเกล้ียงวิทยา นายสมพร อาษา นายธนวัฒน์ ลพบำรุง สพม. เขต ๒๘
๒๒๘๔ โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรี บุญวิทย์ ไซยช่วย นายพันประสิทธ้ิ บางคิริ สพม. เขต ๒๘
๒๒๘๔ โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา นายทัศพร คำปลิว นายธนากร พิกุลทอง สพม. เขต ๒๘
๒๒๘๖ โรงเรียนสอนแก้วว่องไวคิทยา นางมณีรัตน์ ปรินายวนิซย์ นายโชคชัย กลมเกลียว สพม. เขต ๒๘
๒๒๘๗ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร นายเอกสิทธ้ี ส่องแสง นางสาวสุจิตร คตวงศ์ สพม. เขต ๒๙
๒๒๘๘ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม นายประยูรใจภักดี ว่าที่ร้อยเอก สมชาย สุดชาติ สพม. เขต ๒๙

๒๒๘๙ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ นางสุดาวัลย์ จันทบุซ สพม. เขต ๒๙

๒๒๙๐ โรงเรียนวิจิตราพิทยา นายอภิชาติ ทองแจ่ม นางสาววันเพ็ญ เจริญราษฎร์ สพม. เขต ๒๙
๒๒๙๑ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร นางวิมล อินธิสอน นายสมพงษ์ ศรีพารา สพม. เขต ๒๙
๒๒๙๒ โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายบุญลือ โกมลศรี นายทินกร เก้ือทาน สพม. เขต ๒๙
๒๒๙๓ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา นายปิยะพล เถ่ือนพาชิน นายจิระพันธ์ นาเจริญ สพม. เขต ๓๐
๒๒๙๔ โรงเรียนบํด้วงศึกษาลัย นายวีระพักด้ิ พลมณี นายธโนวุธ อ่ินคำ สพม. เขต ๓๐
๒๒๙๔ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม นายกษิดิศ ปล้ืมญาติ นายพัฒนสิทธ้ิ วงษ์พรม สพม. เขต ๓๐
๒๒๙๖ โรงเรียนคอนสวรรค์ นายถวิล มนตรี นางกมลนัท คลังเงิน สพม. เขต ๓๐
๒๒๙๗ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา นายชัยรัตน์ เจริญสุข นายวันชัย คงสมบุรณ์ สพม. เขต ๓๐
๒๒๙๘ โรงเรียนพิมายวิทยา นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง นายไพร ร่มเย็น สพม. เขต ๓๑
๒๒๙๙ โรงเรียนชุมพวงศึกษา นายชูชีพ แรงใหม่ นางสาวดวงใจ ภมิประเลิรฐ สพม. เขต ๓๑
๒๓๐๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา นายปรีชา เพียรกลาง นาย'วัชร,ชัย เกตุทับ สพม. เขต ๓๑
๒๓๐๑ โรงเรียนกระเบ้ืองนอกพิทยาคม นายภราดร พวงประโคน นายวรกิจ เกียรติไกรพักด้ิ สพม. เขต ๓๑
๒๓๐๒ โรงเรียนปีกธงชัยประซานิรมิต นายนิรมิตร ดวดกระโทก นายดาวโหมดนอก สพม. เขต ๓๑
๒๓๐๓ โรงเรียนปากซ่อง นายวิลาศ ดวงเงิน นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ สพม. เขต ๓๑
๒๓๐๔ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา นางสาววรินทร์ ป้ดกอง นายสมพบ เกรียรัมย์ สพม. เขต ๓๒
๒๓๐๔ โรงเรียนตมใหญ่วิทยา นายจันทร เที่ยงภักด้ิ นายมิตร ปเลโต สพม. เขต ๓๒
๒๓๐๖ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ นายชัญวิซญ์ไตรรัตน์ นายเอกวัฒน์ บัญชาเมฆ สพม. เขต ๓๒
๒๓๐๗ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม นายบุญชาย ไชยรัตน์ นายจรูญ ลาดหนองขุ่น สพม. เขต ๓๒
๒๓๐๘ โรงเรียนพระแก้ววิทยา นายซวิศ สมบัติวงค์ นายสมพักด้ิ โสมทอง สพม. เขต ๓๓
๒๓๐๙ โรงเรียนต้ังใจวิทยาคม นายชนะศึก จินดาศรี นายสุเทพ บุญเลิศ สพม. เขต ๓๓
๒๓๑๐ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ว่าที่ร้อยตรี อภินันพ์ จันทเขต นายสันติ ประภาลัย สพม. เขต ๓๓
1อฅไ6)6) โรงเรยีนขนาดมอญพทิยาคม นายอาย ุ คดิดี นายอทิธพิล จติรแมน้ สพม. เใ เ,®

๒๓๑๒ โรงเรียนแม่สะเรียง 
“บริ'พัตรศึกษา” นายวิเชียร ชูเกียรติ นางสาวรำไพ อุ่นเครือ / ' V — \สพม.ช®โ๓๔ เ ^  \

! เ ^ ^ ^ ^ ^ 4 เ - 6 *1 ร8.ภ1---- 7 ? ^ --------  0 ศ̂
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ท่ี สถานศึกษา ซ่ือผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
๒๓๑๓ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม นายมนัส ธำรงวจนะฒธาวี นายอนิรุตน์ สุภาราช สพม. เขต ๓๔
๒๓๑๔ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ นายสมชาย ซจันทร์ นายธนา ภัณทวีชัย สพม. เขต ๓๔
๒๓๑๔ โรงเรียนอมกัอย่วิทยาคม นายทัณฑธร อินทะวงศ์ นายประสงค์ พยุงกรพินธุ สพม. เขต ๓๔
๒๓๑๖ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม นายพิพัฒน์ สายสอน นายนวรัฐ นรินทร สพม. เขต ๓๔
๒๓๑๗ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา นายประทีป สุวรรณาภัย นายสยาย พรหมใจ สพม. เขต ๓๔

๒๓๑๘ โรงเรียนแม่ต๋ํ'าตาดควัน 
วิทยาคม นายสมเกียรติ สุขคำฟอง นางฉวีวรรณ คิริวงศ์ สพม. เขต ๓๖

๒๓๑๙ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นายฐกฤต นวลคำมา นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์ สพม. เขต ๓๖
๒๓๒๐ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม นายคมน์สิทธ้ี กันทาสุวรรณ นายเฃมรัฐ วัลลัง สพม. เขต ๓๖
๒๓๒๑ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม นายมานิตย์ ฒธาบุภาพ นายเอกชัย บุญปีน สพม. เขต ๓๘
๒๓๒๒ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม นางสาวลาวัลย์ เกติมา นายสมเกียรติ คำเผือก สพม. เขต ๓๘

๒๓๒๓ โรงเรียนขุมแสงสงคราม 
"อุดรคณารักษ์อุปภัมภ์" นายเมธี ศรีรินต์ นายสละ เกิดศาสตร์ สพม. เขต ๓๙

๒๓๒๔ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม นายซวฤทธ้ี พันธุเหล็ก นางสาวอาทิตยา ช้างแก้ว สพม. เขต ๓๙
๒๓๒๔ โรงเรียน'บาง'ระกำวิ'ทยคีกษา นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ นายเศกสรรค์ คล้ายเพ็ญ สพม. เขต ๓๙
๒๓๒๖ โรงเรียนพิชัย นายธารา น่วมคิริ นายซะเริงพจน์ พัดจันทรีหอม สพม. เขต ๓๙

๒๓๒๗ โรงเรียนสวนกุหลาปวิทยาลัย 
เพชรบุรณ์ นายกิตติคักด๋ึ เรือนจันทร์ นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย สพม. เขต ๔๐

๒๓๒๘ โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ว่าท่ีพันตรี สุชิน ชาญสูงเนิน นางสาวนิลุบล สุนันทธาดา สพม. เขต ๔๐
๒๓๒๙ โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม นายวรจักร์ ม่ันคง นายศรัณย์ เปรมสูง สพม. เขต ๔๐
๒๓๓๐ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม นายสุพจน์ ประไพเพชร นางนพมาศ นาดี สพม. เขต ๔๐
๒๓๓๑ โรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม นายพงศ์คักด๋ึ กางถ่ิน นายธาดาพงศ์ โพธ้ืน้ําคำ สพม. เขต ๔๐
๒๓๓๒ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม นายคำภาส์ บุญเติม นายพิทักษ์ชัย คำสนิท สพม. เขต ๔๐
๒๓๓๓ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม นายวิเศษ ปีนพิทักษ์ นายเอกรินทร์ ทรัพย์อนันต์ สพม. เขต ๔๐
๒๓๓๔ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา นายชาติชาย ระวังภัย นางสาวทิวาพร กันรังรัมย์ สพม. เขต ๔๑
๒๓๓๔ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม นางนพคุณ ครุฑหลวง นาวสาวสุกานดา แย้มเย้ือน สพม. เขต ๔๑

๒๓๓๖ โรงเรียนคลองลานพัฒนา 
จินดาศักด์ นายธนายุฑธ คลังวงษ์ นายณัฐวุฒิ ศรลัมภ์ สพม. เขต ๔๑

๒๓๓๗ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา นายพัฒนา ทรงประดิษฐ์ นายเกรียงไกร น่วมเลิศ สพม. เขต ๔๑
๒๓๓๘ โรงเรียนนครไตรตรีงษ์ นายภิญโญ แก่งคิริ นายขจรคักด้ิ อ่อนอุทัย สพม. เขต ๔๑
๒๓๓๙ โรงเรียนวังง๋ึววิทยาคม นายภิญโญ ขาวพราย นางสาวปริสนา อุ่ยอ่ทิพย์ สพม. เขต ๔๑
๒๓๔๐ โรงเรียนทุ่งโพธ๋ึพิทยา นางสุนัน'ทา จุอาภรณ์ นายวิเซีนร เทพโสภา สพม. เขต ๔๑
๒๓๔๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา นายอนุกล กรัณย์เมธากุล นายเอกลักษณ์ กรรณแก้ว สพม.เ-ฑต๔๒— --

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกซน / ^*® ** ''̂ 7*\ 1
๒๓๔๒ โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา นางสาวกัญน์ณัฏฐ์ โสภาพินิจ นางสาวกันญาวรรณ์ ทิมขุกุล ส ุ่^ จ ัแ^[ค ู^าแ^งเ& เ^^
๒๓๔๓ โรงเรียนอนุบาลม่ิงขวัญ สิบเอก ณรงค์ อยู่ปาน นายปกรวิซฎ จันทร์ทา เ ซ .  \ [งห ่แ !เ|
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ท่ี สถานศึกษา ซ่ือผู้ปริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
๒๓๔๔ โรงเรียนเพ็ซระศึกษา นายทรรคิน สินธุระเวชญ์ นางสาวเจษฎาภรณ์ พรมมา สซ. จังหวัดกำแพงเพชร
๒๓๔๔ โรงเรียนอุทิศศึกษา นายกัมปนาท อินอ่อน นางบาลใจ อินอ่อน สซ. จังหวัดกำแพงเพชร
๒๓๔๖ โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ นางคุกล,รัตน์ ขำดี นางสาวปิยนุช พรมโคต สซ. จังหวัดกำแพงเพชร
๒๓๔๗ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร นางกรุณา รัตนเจริญ นางสาวสุชาดา พลากร สซ. จังหวัดกำแพงเพชร
๒๓๔๘ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา นายทักดนัย เพชร๓รี นายธงชัย เกตุน้อย สซ. จังหวัดกำแพงเพชร
๒๓๔๙ โรงเรียนจิตราวิทยา นางจิรากร ทัศเกตุ นางระพีพร ปัญญาฟุ สซ. จังหวัดเชียงใหม่
๒๓๔๐ โรงเรียนเอ้ือวิทยา นางสายพิน สุภาแสน นายณรงค์ ปีนดอน สซ. จังหวัดเชียงใหม่
1©ตา(เ̂ ริ) โรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยา นายพงษ์ธาดา สุภาแสน นายสงกรานต์ กันธะพรม สซ. จังหวัดเชียงใหม่
๒๓๕๒ โรงเรียนการเคหะท่าทราย นายวัชระ สินธารา นายเสาวศักด้ื ผาสุก สซ. กรุงเทพมหานคร
๒๓๔๓ โรงเรียนรอตเสวกวิทยา นางสาวคนึง'นิจ รอตเสวก นางสาวดวงพร พรหมจันทร์ สซ. จังหวัดอยุธยา

๒๓๔๔ โรงเรียนการกุศลวัดไตร 
รัตนาราม นายกฤตพล ศรีเคนขันธ์ นายสิฃรินทร์ โพซิ'บุตร สซ. จังหวัดกาญจนบุรี

๒๓๔๔ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา บาทหลวงวิริยะ ส้เสง่ียม นางสาวสมสุข วันเพ็ญ สซ. จังหวัดราชบุรี

๒๓๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทาย 
การามสงเคราะห์ นางเกคิณี เก็งทอง นางสาวรุ่งระวี เพ่ิมพันธ์งาม สซ. จังหวัดราชบุรี

๒๓๔๗ โรงเรียนบุญญวิทยาคาร นางวันเพ็ญ วิถีธรรม นางสาวรุ่งทิพย์ นพคิริ สซ. จังหวัดชลบุรี
๒๓๔๘ โรงเรียนอำไพพิทยา นางสาวบุญคิริ ประซากุล นางสาวกมัยธร'มงคลกุล สซ. จังหวัดขอนแก่น
๒๓๔๙ โรงเรียนมารีย์ธงชัย นางคิริพร ไชยดิษฐ นายจารุภัทร์ ไชยติษฐ สซ. จังหวัดนครราชสีมา
๒๓๖๐ โรงเรียนอมรศิลปั นายภิรมย์ วิเชียร นายอนุกุล ทัตวรพงศ์ สซ. จังหวัดนครราชสีมา
๒๓๖๑ โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา นายอรรครพงษ์ มายชุนทด นายนิติภัทร มายชุนทด สซ. จังหวัดนครราชสีมา
๒๓๖๒ โรงเรียนอุบลรัตน์ นางอารีรัตน์ รัตนาวิวัฒน์ นายสุรศักด้ิ เกษมมาลัย สซ. จังหวัดนครราชสีมา
๒๓๖๓ โรงเรียนเคียวนำ นายบุญเพ็ง พรมศรี นายพิซาญ ใยขันธ์ สซ. จังหวัดศรีสะเกษ
๒๓๖๔ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา นายสันติ เก้ือกุล นายภิติศักด้ิ มลตระกุล สซ. จังหวัดศรีสะเกษ
๒๓๖๔ โรงเรียนเจ่ริญ'รัตน์ศึกษา'วัฒนา นายอนุวัช แก้วสว่าง นางสาวรุ่งทิวา ตรึงจิตต์ สซ. จังหวัดสงขลา
๒๓๖๖ โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มลนิธิ นายสะอารี เอียดวารี นายปริวัฒ เจริญถุทธ้ี สซ. จังหวัดตรัง
๒๓๖๗ โรงเรียนทุ่งยาววิทยา นางจาริน สุขล้ิม นายกิจภัทร สุขล้ิม สซ. จังหวัดตรัง
๒๓๖๘ โรงเรียนบุญเหลือเก้ือกุล นางอุมาพร สุวรรณประทีป นายเจริญ กาญจนพรหม สซ. จังหวัดตรัง
๒๓๖๙ โรงเรียนพรคิริกุล นางสุภา ส้มพันธรัตน์ นางสาวเซาวภรณ์ ส้มพันธรัตน์ สซ. จังหวัดตรัง

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒๓๗๐ วิทยาลัยการอาชีพศ่รีส้ชนาลัย นายสุชาติ ขาติวรรณ ว่าท่ีร้อยโท สุขวส้ณ ถุงทรัพย์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
๒๓๗๑ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ว่าที่ร้อยเอก เชาวสิต ยุทธนาวา อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๓๗๒ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง 
ซิเมนตไทยอนุสรณ์ นายเรวัซ ศรีแสงอ่อน นางมงคล ผลผุด อาชีว^)*?'เ̂ ว?เลรส ิบ ุรี

๒๓๗๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย นายมงคล แก้วรอด นางสาวเอมอร ดารา อ ๆ ^ว ศ ึเ^จ งห '̂ '̂ ^^าย ^
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ท่ี สถานศึกษา ซ่ือผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด
๒๓๗๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุง 

ประซายะลา นางสมพร กิติสาธร นางณัฐซานันท์ น้อยทรงศ์ อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๒๓๗๔
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำ เภ อม ะโมง

นางสาววิราภรณ์ ซะม้อย นางสาวเสาวณี พ่วงคำ สำนักงาน กคน. 
จังหวัดชัยนาท

๒๓๗๖
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำ๓อคลองหาด

นายสุรซัย จันทร์แดง นางสาวเบญญารัตน์ ทองโซติ สำนักงาน กคน. 
จังหวัดสระแก้ว

๒๓๗๗
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำ๓อตาพระยา

นางชูชีพ ไวกสิกรรม นางประชัน ย้ิมละไม้ สำนักงาน กคน. 
จังหวัดสระแก้ว

๒๓๗๘
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำเภอ'ท่า'รุ้ง

นางวนิดา เชียงกูล นางยุพีน เต๊ะ'ชัน'หมาก สำนักงาน กคน. 
จังหวัดลพบุรี

๒๓๗๙
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำ๓อลำสนธิ

นางวารุณี เผือกจันทึก นายกิตติ กุมพล สำนักงาน กคน. 
จังหวัดลพบุรี

๒๓๘๐
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำ๓อท่าหลวง

นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ จ.ส.ต.พรณรงค์ สิทธ้ีขวา สำนักงาน กคน. 
จังหวัดลพบุรี

๒๓๘๑
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำเภอโคกเจริญ

นายสันติศักด้ี ปานเจริญ นางสาวทิพวรรณ กาสุวัน สำนักงาน กคน. 
จังหวัดลพบุรี

๒๓๘๒
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำเภอเมือง

นางสาวสิริพร ศุภวิรีย์ นางสมสิริ ม่ันศึลป๋ สำนักงาน กคน. 
จังหวัดปทุมธานี

๒๓๘๓
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำเภอห้วยเม็ก

นางเกศรัตน์ ภูก่ิงเงิน นายเย่ียมยง ดีรักษา สำนักงาน กคน. 
จังหวัดกาฬสินธุ

๒๓๘๔
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำเภอหนองกงศรี

นางเทพี ภูคะมา นางสาวประเสริฐ ดุลนีย์ สำนักงาน กคน. 
จังหวัด กาฬสินธุ

๒๓๘๔
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำ๓อชนบท

นางสาว'พัชรินทร์ จารย์โพ่ธ้ี นางสาวจินดารัตน์ บัวพงชน สำนักง^-ศคน."*1,'''* 1*.
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ท่ี สถานศึกษา ซื่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ สังกัด

๒๓๘๖
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำ๓อชุมแพ

นายโอฬาร โสมคำ นางสาวกิตติมา ตั้งจิตเจริญกิจ สำนักงาน กศน. 
จังหวัดขอนแก่น

๒๓๘๗
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำเภอเมือง

นายบุญส่ง ทองเช่ือม บางณัฐพร มนูประเสริฐ สำนักงาน กศน. 
จังหวัดขอนแก่น

๒๓๘๘
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำ๓อลำทะเมนชัย

นายเลอพงศ์ ทับทิมเสน นายมณฑล เกียรติคุณสิริ สำนักงาน กศน. 
จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๘๙
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำ๓อพระทองคำ

นางเตือนใจ ผ่องกุศล นายปราโมทย์ ศึริม่วง สำนักงาน กคน. 
จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๙๐
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำ๓ อขามสะแกแสง

นางภัททิยา โฮเม นางสาววิภารัตน์ ญวนกระโฑก สำนักงาน กศน. 
จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๙๑
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำ๓อจตุรพักตรพิมาน

นางปิทมาภรณ์ ศรีเนตร นางสำลี ธราวุธ สำนักงานกคน. 
จังหวัดสุรินทร์

๒๓๙๒
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำ๓ อพนมดงรัก

นางพรรณี ชุบขุนทด นางอาธิดา สีหาราข สำนักงานกศน. 
จังหวัดสุรินทร์

๒๓๙๓
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำ๓ อโนนนารายณ์

นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ นายคมสรรค์ ทำทอง สำนักงาน กศน. 
จังหวัดสุรินทร์

๒๓๙๔
ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อำ๓อเมือง

นายศุภชัย สกุลแก้ว นายจำนง หนูนิล ส ำ น ัก ^ \ ^  
จ ั ง ห ว ด น เ ร ม ^ ด ^ ,  ใ
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ทั้งน ี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่5^3 กันยายน พ.ศ. ๒๕ ๖๒

(นายณัฏฐ'พล ทีปสุวรรณ) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


