
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทองดีเด่น อันดับ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตามท่ี รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ท่ีทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเฝืาระวังไม่ให้เยาวชนไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ 
จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อมอบรางวัลและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูท่ีมืผลการดำเนินงานด้าน 
การป้องกันและแกีไฃปิญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับดีเด่นตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตัวขี้'วัดมาตรการ๕ มาตรการกลยุทธ์๔ ต ้อง๒ ไม่และได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการ 
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙ น้ัน

บัดนี้ การพิจารณาผลงานของสถานศึกษาที่จัดส่งเข้ารับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายซื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ 
อบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังน้ี

ท ี่ สถานศ ึกษา ซ ื่อผ ้บริหารครูท ี่ร ับผ ิดชอบ ครูผ ้ร ับผ ิดชอบ สังกัด
ภาคกลาง

๑ โรงเรียนวัดแจ้งศึริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) นางวันวิสาข้ ไวทย์รุ่งโรจน์ นางอริสา แจ้งสว่าง สพป.นนทบุรี เขต ๑

๒ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพท่ี ๕๕ นายวิมล บรรณทอง นางบันธิญา บุตรไทย สพป.นนทบุรี เขต ๒

๓ โรงเรียนวัดสุขกร นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ซร์ นายคมกฤซ ทองนพคุณ สพป.สมุทรปราการ ๑

(ริ̂ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ นายเกรียงศักดี้ รุ่งโรจน์ นางเสาวคนธ์ นาจาน สพป.สมุทรปราการ ๒



ท่ี สถานศ ึกษา ซ ื่อผ ู้บร ิหารครูท ี่ร ับผ ิดชอบ ครูผ ู้,รับผิด'ชอบ สังกัด

๕ โรงเรียนวัดพะยอม นางเบญจพร เสมา นางสาวพัชราภรณ์ เย็นมนัส สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประซานุเคราะห์) นายลำเพย เย็นมนัส นายณรงค์ ชุ่มโซคดี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒

๗ โรงเรียนวัดม่วงคัน นายจำเนียร แจ่มอำพร นางกฤษฏ้ีณิซซา ประสมสินรัตน์ สพป.อ่างทอง

๘ โรงเรียนอนุบาลขัยนาท นายสมคักด้ี จิตรเอ้ือตระกล นายวิทยา มากทรัพย์ ชัยนาท

๙ โรงเรียนวัดวังไทร นายณัฐฐฐิฐกาญจน้ ม่วงกล้ิง นายมงคล สว่างเวียง สพป.นครนายก

๑๐ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ นายวินัย สุบิน นางสมบุญ แปลงไธสง สพป.ลพบุรี ๒

๑® โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ นายเล็ก ซนะขัย นายวิษณุ วงศ์อ่อนตา สพป.สระบุรี ๒

๑!อ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร นางฉวีวรรณ เพ่ืเองทอง นายประยงค์ อ่ิมสุดสำราญ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

๑๓ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) นางอารี พวงวรินทร์ นางละเอียด สอ้ืงทอง สพป.สุพรรณบุรี ๒

๑ (รี! โรงเรียนบ้านหนองแขม นางสายฝน แตงโสภา นางสาวเมธิรัตน์ สุรลืหนาท สพป.สุพรรณบุรี ๓

๑ โรงเรียนวัดบางเกลือ (ประซารัฐบำรุง) นางไฉไล สะยะรักษ์ นางอมรรัตน์ พุกพูน สพป.ฉะเซิงเทรา ๑

๑๖ โรงเรียนบ้านมาบนาดี นายมานิตย์ สุขโยยศ นางสาวอรุณรัตน์ บุ่งนาม สพป.ฉะเซิงเทรา ๒

๑๗ โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เขี่ยววิทยาคุณ) นายทรงขัย วินิจสกุลไทย นายสุพจน์ สมเพซร สพป.ซลบุรี ๑

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ นางเยาวดี จุฑาพรรณาซาติ นางบุษบรรณ สิงโต สพป.ซลบุรี ๓

๑๙ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย นางสายทอง เจริญนาน นางสาววาสนา ฉายฉันท์ สพป.จันทบุรี ๒

๒๐ โรงเรียนบ้านคลองประทุน นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษ นายฎีกา สุภาลัย สพป.ตราด

๒๑ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ นางสุดา พันธ์ธรรม นายนิวัติ พานทอง สพป.ปราจีนบุรี ๑

๒๒ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง นางสาวอรัญญา อุ่นทอง นางสาวสุรีรัตน์ ศรีสวัสด้ี สพป.ปราจีนบุรี ๒



ท ี่ สถานศ ึกษา ซ ื่อผ ู้บร ิหารครูท ี่ร ับผ ิดชอบ ครูผ ู้,รับผิด'ชอบ สังกัด

๒๓ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน นางสาวฐิติพร ภู่มณี นายบุญเจริญ ระม่ังทอง สพป.สระแก้ว®

๒๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก นางวิซญาณี บุญทวี นายนฤนาท เอ่ียมฉร สพป่.กาญจนบุรี ๑

๒๔ โรงเรียนบ้านท่ามะกา นายอภิชาต แก่นน้อย นางสาวกัญญาพัฒน์ มามาตร สพป่.กาญจนบุรี ๒

๒๖ โรงเรียนสมเด็จพระปียมหาราชรมณียเขต นายณรงค์ คิริเมือง นางสาวอังคณา ภวซโลทร สพป่.กาญจนบุรี ๓

๒๗ โรงเรียนบ้านสามยอด นายสมรัก ใจตรง นายปิยะณัฐ เอ็นดู สพป่.กาญจนบุรี ๔

๒๘ โรงเรียนวัดหนองโพธ้ี (ศิลปวิทยาคม) นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ นางสาวเฃมิกา จันทรป่ระชุม สพป่.นครปฐม ๑

๒๙ โรงเรียนวัดมะเกลือ นางจำเริญ สีมารัตน์ นายอภินันทิ พุ่มรินทร์ สพป่.นครปฐม ๒

๓๐ โรงเรียนวัดป่าไก่ นายกฤษฎา สุพงศ์ นางสาวสุวรรณา ชุ่มนาค สพป.ราชบุรี ๑

๓๑ โรงเรียนวัดดอนทราย นายสุระพล เอี่ยมธนาบุรักษ์ นายบรรจง บุ้ยแหลม สพป.ราชบุรี ๒

โรงเรียนวัดหนองมะค่า นายฉลอง เกาสังข์ นางสาววรรณนิภา สบายใจ สพป.ราชบุรี ๒

๓๒ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หน่ีงนฤมิตรพิทยาคาร) นายเรวัต ก่ิงแก้ว นางสาวเพชรมณี คำเขียน สพป.เพชรบุรี ๑

๓๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก นายจำเนียร หงษ์วิเศษ นายอุทัย กมลรัมย์ สพป.เพชรบุรี ๒

๓๔ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๑ นายสุรซัย แคลนกระโทก นางสาวไพรมณี วงศ์กระโซ่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ๑

๓๔ โรงเรียนบ้านลาดวิถี นายวีระพล มหาวีระรัตน์ นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล ประจวบคีรีขันธ์ เฃต ๒

๓๖ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) นางสาวพรรณี ใจเพ่ิม ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ คงบัว สพป.สมุทรสาคร

ภาคเหน ือ

๓๗ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก นายวิลสันต้ี ฝืนกาศ นางสาวพิซญาภา วงษ์สกุลพิน สพป.กำแพงเพชร ๑

๓๘ โรงเรียนบ้านป่ากคลองลาน นายประเทือง คงใหญ่ นางอุบล คงใหญ่ สพป.กำแพงเพชร ๒



ท ี่ สถานศ ึกษา ซ ื่อผ ู้บร ิหารครูท ี่ร ับผ ิดชอบ ครูผ ู้,รับผิด'ชอบ สังกัด

๓๙ โรงเรียนบ้านซะลาดระฆัง นายฉัตรชัย งาเนียม นางสาวลักฃณา จ๋ิวปีญญา สพป.ตาก ๑

๔๐ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา นายภิเษก คำน่าน นางสาวสุวดี คำน่าน สพป.ตาก ๒

Cs jS) โรงเรียนบ้านเนิน นายอนุวรรธน์ โพธ้ีพูก นางสาวหทัยภัทร คุ้มแก้ว สพป.นครสวรรค์ ๑

๔๒ โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล นายสะพิศ ผิวทน นางสาวสายพิน สังข์แย้ม สพป.นครสวรรค์ ๒

๔๓ โรงเรียนบ้านสระงาม นายวีระวัซ ทองบ่ นายเจษฏารัตน์ ทรัพย์'รัตนคักด้ี สพป.นครสวรรค์ ๓

(ริอ่ิ(ริอ่ิ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า นายภาณุพงศ์ ธนสาร นางอริษา กรรขำ สพป.สุโขทัย ๑

๔๔ โรงเรียนวัดปากน้ํา นางพิทยา พุ่มอ่ิม นางสาววารี องอาจ สพป.สุโขทัย๒

๔๖ โรงเรียนวัดมหาวนาราม นางกรรณิกา ล้ิมประเสริฐ์ นางพัชรา โกจ๋ิว สพป.พิษณุโลก ๑

๔๗ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง นายกมล สุมาลา นางสุภาภรณ์ จันทร์พงษ์ สพป.พิษณุโลก ๒

๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว นายดำรงคักดี้ ม่ันคง นางศรัณยา พฤษกุลทล สพป.พิษณุโลก ๓

๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน นายวิซญ์พล ถ่ินนุช นายธานี ไชยนารถ สพป.พิจิตร ๑

๔๐ โรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์" นายวิรัตน์ ปานแก้ว นางวิเชียร ปานแก้ว สพป.พิจิตร ๒

CajS) โรงเรียนบ้านโจ๊ะโหวะ นายสรรชัย แก้วกก นางคน่งนิจ บุญเกิด สพป.เพชรบูรณ์ ๒

๔๒ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว นางทิสา ไคลมี สพป.เพชรบูรณ์ ๓

๔๓ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร นายวิทรย์ สินธุวงศ์ นายทักษิณ เวียงยา สพป.แพร่ ๑

๔๔ โรงเรียน'บ้าน'นาโค้ง(น'นทราษฏร์รัฏบำรุง) นายไพศาล สุวรรณเกษม นายอนิรุท กาศโอสถ สพป.แพร่ ๒

๔๔ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง นายปรีชา สิงห์อรุณ นางน้ําค้าง คลังกรณ์ สพป.อุตรดิตถ์ ๑

๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยยาง นางดาวดึงส์ มาลาทอง ว่าที่ร้อยตรี จิรวัฒน์ ลายยูง สพป.อุตรดิตถ์ ๒



ท ี่ สถานศ ึกษา ซ ื่อผ ้บริหารครท ี่ร ับผ ิดชอบ ครผ้ร ับผ ิดชอบ สังกัด

๕๗ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน นายสมเกียรติ วงศ์สรัสด้ี นายธนกฤต ปินตาสาย สพป.น่าน ๑

๕๘ โรงเรียนปงสนุก นายชิต คำช่ัง นางญาณินท์ งานวิชา สพป.น่าน ๒

๕๙ โรงเรียนพุทธิโสภณ ว่าท่ีร้อยตรีบุญเสียว หินศรีสุวรรณ นางวาสนา ยิสุ สพป.เขียงใหม่ ๑

๖๐ โรงเรียนบ้านริมใต้ นายสายัณต้ กันธิยะ นางมารีย์ ประเสริฐทรัพย์ สพป.เขียงใหม่ ๒

๖๑ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง นายเจษฏาภรณ์ รอบคอบ นายพิทักษ์ อนุลม สพป.เขียงใหม่ ๓

๖๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า นายสมคิด คำมาสาร นายธานี มีสัตย์ สพป.เขียงใหม่ ๔

๖๓ โรงเรียนบ้านห้วยยา นายสว่างชัย คิลป้มิตรภาพ นายศุภฤกษ์ คุ้มทรัพย์ สพป.เขียงใหม่ ๖

๖๔ โรงเรียนบ้านด่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) นายผจญ กุณา นายสุขเกษม สุวรรณไตรย์ สพป.เขียงราย ๑

๖๕ โรงเรียนบ้านโป่ง นายสัญญา ทะกัน นางสาวสุพิน ปณะการ สพป.เขียงราย ๒

๖๖ โรงเรียนบ้านสันทราย นายเสกสรร ทุนอินทร์ นางสุพิณ กนกทิพย์ สพป.เขียงราย ๓

๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยลึก นายดำรงค์ หาญชนะ นางสาวศรัญญา นันต้ะภาลัย สพป.เขียงราย ๔

๖๘ โรงเรียนบ้านค่า นายธงชัย กัลยา นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศ สพป.พะเยา ๑

๖๙ โรงเรียนบ้านนาอ้อม นางทองพรรณ ปิญญาอุดมกุล นางสร้อยสุดา ศรีกันไชย สพป.พะเยา ๒

๗๐ โรงเรียนบ้านในสอย นายสุรพงษ์ หิมะนนท์ นางพัชราภรณ์ วิมาลัย สพป.แม่ฮ่องสอน ๑

๗๑ โรงเรียนบ้านแม่ขีด นายดำรงค์ สวัสดี นางสาววลัยพร หงษ์จันดา สพป.แม่ฮ่องสอน ๒

๗๒ โรงเรียนวัดอรัญญาราม นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ นางรสสุคนธ์ อ้นด้วง สพป.ลำพูน ๑

๗๓ โรงเรียนชุมซนบ้านฟอนวิทยา นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ นางฃนิษฐา บริสุทธ้ีศรี สพป.ลำปาง ๑

๗๔ โรงเรียนสันโป่งวิทยา นายดล ก้อนแหวน นายนพดล แก้วฉาย สพป.ลำปาง ๒



ท ี ่ สถานศ ึกษา ซ ื่อผ ู้บร ิหารครูท ี่ร ับผ ิดชอบ ครูผ ู้,รับผิด'ชอบ สังกัด

๗๕ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา นายถาวร เกษณา นางอรพิน สมเสียง สพป.ลำปาง ๓

๗๖ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ นายปวิซ พรศิรขัย นางฟองจันทร์ กล่ินสุคนธ์ สพป.อุทัยธานี ๑

๗๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ นายประดิษฐ์ พันธุผา สพป.อุทัยธานี ๒

ภาคอ ิสาน

๗๘ โรงเรียนวัดสระแก้ว นายสมศักด้ี จักสาร นายพเชิญ โพธ้ีอ่ิม สพป.นครราชสีมา ๑

๗๙ โรงเรียนบ้านละกอ นายวีรพงษ์ คุรุกิจกำจร นายรติ คุ้มสง่า นครราชสีมา เฃต ๒

๘๐ โรงเรียนชุมซนบ้านเสิงสาง นายบุศิษย์ พรซีวโชติ นายอุดม นาคหนองหาญ สพป.นครราชสีมา ๓

(มิ9 (ร) โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี นายอาคม เวียงดินดำ นางสาวณัฐนันท์ ธนคิริชัยวริศ สพป.นครราชสีมา ๔

๘๒ โรงเรียนบ้านโคกสี นายประจวบ ผดุงโชค นางกุหลาบ แสงนอก สพป.นครราชสีมา ๖

๘๓ โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา นายประมวล สุขโน นางสาวดวงใจ พาแกดำ สพป.นครราชสีมา ๗

๘๔ โรงเรียนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ นายละมร สิงห์'ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ ๒

๘๔ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม นายจิมม่ี ทองพิมพ์ นายเกษม กิต พัินธยาพร สพป.ชัยภูมิ ๓

๘๖ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายสุรศักดี้ ป่นเพชร นายธนิก สนโสม สพป.บุรีรัมย์ ๑

๘๗ โรงเรียนวัดบ้านสนวน นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต นางมณิตา สุขสวัสด้ี สพป.บุรีรัมย์ ๒

(มิร(มิร โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร นายสิทธิพร ธรรมรักษา นายศิวานนท์ สวยสว่าง สพป.บุรีรัมย์ ๔

๘๙ โรงเรียนบ้านกันเตร ียง นายสุทธิคักด ี ้  ฟองนวล นางสาวน ุซนาฎ ลักฃษร นางรัตนาวรรณ สงวนซ่ือ สพป.สุรินทร์ ๑

๙๐ โรงเรียนบ้านท่าศิลา นายประสิทธ้ี สุขชีพ นายวีรวัฒน์ บุญมี สพป.สุรินทร์ ๒

๙๑ โรงเรียนบ้านบักจรัง นายไพบุลย์ เทพบุตร นายโฆษิตติภูมิ แสงทอง สพป.สุรินทร์ ๓



ท่ี สถานศ ึกษา ซ ื่อผ ู้บร ิหารครูท ี่ร ับผ ิดชอบ ครูผ ู้,รับผิด'ชอบ สังกัด

๙๒ โรงเรียนบ้านขม้ิน นายณพัฒน์ วงศ์วซิรบุกุล นายนรินทร์ คุณมานะ ลพป.ศรีสะเกษ ๑

๙๓ โรงเรียนบ้านกระสังข์ นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล นางธนิดา มณีลํ้า ลพป.ศรีสะเกษ ๒

๙๔ โรงเรียน'บ้านภูดิน'พัฒนา นางฐิตารีย์ปิตถาสายธรรมาสุฃ นายสิทธิชัย เหลือคิริ ศรีสะเกษ เฃต ๔

๙๔ โรงเรียนบ้านเหล่า นายสุริยันต์ สายเมือง นายไพรัตน์ ทบเทิบ ลพป.มหาสารคาม ๑

๙๖ โรงเรียนบ้านม่วง นายชิตเมธา ทาสมบรณี นายคุภชัย มโนชัย ลพป.ขอนแก่น ๑

๙๗ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย นางสาวมยุรา แสงอ่อน ลพป.ขอนแก่น ๒

๙๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด นายดำรัส ช่วยคุณ นางสาวนาตยา ประเสริฐวงษา ลพป.ขอนแก่น ๓

๙๙ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรค์ นางวิลาวรรณ เรืองหิรัณเตซะกุล นายสุพินิจ ศรีพุทธา ลพป.ขอนแก่น ๔

๑๐๐ โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม นางณัฐกุล กิตติภักดีกุล นายอดุลย์ แววประเสริฐ ลพป.ขอนแก่น ๔

๑๐® โรงเรียน'บ้านเพีย'ชำพุ,วิทยา นางกัญญาณัฐ สิมสวัสด้ี นางกรรณิกา มุ่งต่อม ลพป.เลย ๑

๑0๒ โรงเรียนอนุบาลชุมซนภกระดึง นายอิสระ ไชยปราบ น.ส.วิกัญญา วิระกุล ลพป.เลย ๒

๑๐๓ โรงเรียนบ้านล่อน นางสาวรุ่งนภา ริศรี นางคิริพร สาขามุละ สพป.สกลนคร ๒

๑๐ (รี! โรงเรียนบ้านห้วยแสง นางวราภรณ์ อรรถสาร นางทัตวรรณ ไชยพรม สกลนคร เฃต ๓

๑๐ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นายมงคลชัย รัตนอ่อน นางวิลาวรรณ ศรีซุย สพป.อุดรธานี ๑

๑๐๖ โรงเรียนบ้านหนองสุมพุกหญ้าม้า นายวิษณุพร เขียวลุน นางสาววฤนดา ไชยรบ สพป.อุดรธานี ๒

๑๐๗ โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกล นายคำปลาย คำแพงราช นงสาวกซกร พินิจมนตรี สพป.อุดรธานี ๓

๑๐๘ โรงเรียนยางโกนวิทย์ นายบุญประเสริฐ ไชยคิริ ว่าท่ีร้อยตรีอนนท์ ภูพันนา สพป.อุดรธานี ๔

๑๐๙ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๓ นางสุภิญญา วงษ์นาม นางจริยา แสนเจริญสุข สพป.หนองบัวสำภู ๑



ท่ี สถานศ ึกษา ซ ื่อผ ้บริหารครท ี่ร ับผ ิดชอบ ครผ้ร ับผ ิดชอบ สังกัด

(9)6)0 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา นายวัลลภ วิบุลย์กล นางสาวดวงจันทร์ บุญแสน สพป.หนองบัวลำภู ๒

6)6)6) โรงเรียนบ้านคำเม็ก นายอดุลย์ ภูปล้ืม นายไชยพร กะลัมพะนันทน์ สพป.กาฬสินธ์ ๑

๑®!อ โรงเรียนดงสมบุรณ์ประซารัฐ นายดาวเรือง สิงหราซ นายทินกร พลศรี สพป.กาฬสินธ์ ๒

6)6)0า โรงเรียนบ้านคำสว่าง นายผดุงคักดี้ พ่อบุตรดี นายเทิดชัย มันทะจักร์ สพป.นครพนม ๑

6) 6) (ริอ่ี โรงเรียนชุมซนนางัว นายซนาธิป โกษาแสง นายสุรินทร์ อุสาพรหม สพป.นครพนม ๒

6)6)(เอ่ี โรงเรียนบ้านจาน นายทวี วิชัยจงษ์ นางปทิตตา ฃัตติยะ สพป.ร้อยเอ็ด ๑

6)6) โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นายกฤษดา โพธสิงห์ นายพิทักษ์ กออำไพร สพป.ร้อยเอ็ด ๓

๑ ๑ ๗ โรงเรียนปทุมวิทยากร นายเสมอ สร้อยคำ นางกัณนิกา โสภาพันธ์ สพป.อุบลราชธานี ๑

6)6)(ริ9 โรงเรียนบ้านนาทาม นายจิตติพงษ์ มัธยม สพป.มุกดาหาร

๑ ๑ ๙ โรงเรียนชุมซนบ้านนวังสะแบง นางบังอร ทีฆะกุล นางจันทรัสม์ พัฒนะจารพุงษ์ สพป.อุบลราชธานี ๓

๑!อ o โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง นายทวีวัฒน์ คํทมาร นางสาววิไลลักษณ์ เดชคำภู สพป.อุบลราชธานี ๒

๑!อ ๑ โรงเรียนบ้านผือฮี นายนพดล คิริโชติ นางสุภาพ สายสุด สพป.ยโสธร๑

๑!อ!อ โรงเรียนบ้านม่วงกาซัง นายสุวิซ สรรพาวุธ นางทัศนีย์ โกษาแสง สพป.ยโสธร๒

๑!อ ๓ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง นายปรีชา บัณฑิต ว่าที่ร้อยตรี วุฒิฐิซัยต้ังเปียมวรกุล สพป.อำนาจเจริญ

6)k) (ริอ่ี โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ นางปีทมา รุ่งคิริ'รัฒนกิจ นางฐาปดา จันทร์ผาย สพป.หนองคาย๑

ภ าค ใต ้

6)1ร> (เอ่ี โรงเรียนบ้านบึงลัด นางสาวอมรรัตน์ พนัสนารี นายวัชรินทร์ เอ่ียมสกุล สพป.ชุมพร เขต ๑

๑๒๖ โรงเรียนบ้านเขาค่าย นายประเสริฐ รอบคอบ ว่าท่ี ร.ต.หญิงสิริลักษณ์ บุญรัตมัง สพป.ชุมพร เขต ๒



ท ี่ สถานศ ึกษา ซ ื่อผ ู้บร ิหารครูท ี่ร ับผ ิดชอบ ครูผ ู้,รับผิด'ชอบ สังกัด

๑๒๗ โรงเรียนบ้านหินช้าง นายเถกิงศักดี้ จอกถม นายศุภซัย โสธร ระนอง

๑๒๘ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า นายวิโรจน์ ทองถึง นางสาวสุกัญญา ชุนเจริญ ลพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

๑๒๙ โรงเรียนบ้านท่าแซะ นายวิโรจน์ วัฒน์โสภา นางสุภาพร บุญสนอง ลพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒

๑ ๓ ๐ โรงเรียนบ้านควนสระ นายสุริยา บุญญานุกุล นายธนากร คงช่วย ลพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓

๑ ๓ ๑ โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา นายบุญลือ สุทธิศักด้ี นางสาววิไลวรรณ ทองวล ลพป.พังงา

๑๓๒ โรงเรียนบ้านวังตลับ นางกมลทิพย์ สงค์ดำ นายสุธี บุรณะแพทย์ ลพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

๑ ๓ ๓ โรงเรียนบ้านซะอวด นายอำพล เพ็ญตระการ นายบวรนันทิ ซมเชย สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓

๑๓๔ โรงเรียนวัดยางทอง นางปีทมา รอดผล นางสาวชนกนันทิ ใจซ่ือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

๑๓๔ โรงเรียนวัดพิกุลทอง นางกาญจนา พรหมแก้ว นายไพโรจน์ แก้วเก้ือ สพป.พัทลุง เขต ๑

๑๓๖ โรงเรียนวัดทุ่งคา นายว ีดา ภู่กัน นางสาวอ้อย ช ุหมุน สพป.สงขลา เขต ๒

๑๓๗ โรงเรียนบ้านสุเหร่า นางส ุซาฏา ประพรหม นางสมมาตร พร้อมมุล สงขลา ๓

๑ ๓ โรงเรียนชุมซนบ้านย ูโย นางย ุพา แดงประดับ นายอัซมิง ฮะซา สพป. ป ตีตานี เขต ๑

๑๓๙ โรงเรียนบ้านพอแม็ง นายยาการียา ซาฮา นางสาวมารีนา โซ๊ะมะ ยะลา ๑

๑  (s lo โรงเรียนบ้านวังสำราญ นางวาริน ชุสุวรรณ นางสาวทรัยนุง มะเต็ง ยะลา ๒

๑  Gj S) โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง นายจำลอง จันทรโซติ นางจินดารัตน์ แก้วสุวรรณ์ ยะลา ๓

๑ ๑ ก้ืร) โรงเรียนบ้านสายะ นางนาตยา อดิศัยนิกร นางรอหานิง เจ๊ะแว นราธิวาส ๒

๑๔๓ โรงเรียนบ้านท่าแพ นายธจัซซัย วิทยาคิริกุล นางโซพ็ยยา ต่อล๊ะ สตล

สพม.



ท่ี สถานศ ึกษา ซ ื่อผ ู้บร ิหารครูท ี่ร ับผ ิดชอบ ครูผ ู้,รับผิด'ชอบ สังกัด

©๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม นายวันขัย ทองเกิด นางสุภจิต ช่วยสงค์ สพม.เขต ๑ กทม.

©๔๔ โรงเรียนปากกรานพิทยา นางสาวสุภาวดี น้ําหอมจันทร์ นางภาวดี รัมมะกรณ์ สพม.เขต ๓ อยุธยา

๑๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล นายวีรพงษ์ คล้อยดี นางอุบลวรรณ มงคลากร สพม.เขต ๔

๑๔๗ โรงเรียนอ่างทองปิทมโรจน์วิทยาคม นายวินัย อินทรสวัสด้ี นายปราโมทย์ อ่อนละม้าย สพม.เขต ๔ อ่างทอง

๑๔๘ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม นางปนัดดา มักสัมพันธ์ นางมันทพร เย็นประสิทธ้ี สพม.๖ ฉะเชิงเทรา

๑๔๙ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ นางสาวธิติมา ด่านบุกล สพม.เขต ๗ สระแก้ว

๑๔0 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นายวินัย พุ่มบุณฑริก นางสุกันยา บัวข่ืน สพม.เขต ๘

๑๔® โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นายสามารถ รอดสำราญ นางสาวโสภิต จิรัญดร สพม.๙ นครปฐม

©๔เ£> โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นายประพจน์ แย้มทิม นางบุครา สระทองใจ สพม. ๑๐

๑๔๓ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา นายวินัย กรานมุล นางสาววรัญญา ปราบผล สพม.๑๑

©๔๔ โรงเรียนห้วยยอด นางสาวนวลแสง สูคีรี นายสมศักด้ี ดำนิล สพม.๑๓

©๔๔ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา นายมนตรี ยกเช้ือ นายสุริยา พลเยี่ยม สพม.๑๔

๑๔๖ โรงเรียนเดชะปีตตนยานุกล นายสิทธิขัย เลบุกุล นางสาวปิทมา ล้ิมปี สพม.๑๔

๑๔๗ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร นายพรศักดี้ ทิพย์วงษ์ทอง นายวัชระ ประโพธ้ีศรี สพม.๑๘

๑๔๘ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร นายเล็ก ขม้ินเขียว นางเกษร บุญมาตร สพม.๑๙

๑๔๙ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม นายสินธ์ สิงห์ศรี นายพลภัทร โสมื สพม. ๒๒

๑๖๐ โรงเรียนโพนงามศึกษา นายวิบุลย้ คำมุน นายพีรภัย คิดโสดา สพม.๒๓

©a}® โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม นายอานนท์ นนทวัน นางธันญณัญซ์ มีดินดำ สพม.๒๔



ท ี่ สถานศ ึกษา ซ ื่อผ ้บริหารครูท ี่ร ับผ ิดชอบ ครูผ ้ร ับผ ิดชอบ สังกัด

๑๖๒ โรงเรียนพล นายสุรเซษฐ์ รูปต่ํา นางพิมลพรรณ จันมา สพม.๒๔

๑๖๓ โรงเรียนผดุงนารี นายมืศิลป ชินภักดี นางจัลลภา พงษ์คิริ สพม. ๒๖

๑๖๔ โรงเรียนฃุขันธ์ นายทวีศักดี้ บุญสร้อย นางยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี สพม.๒๘

๑๖๔ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม นายสิทธิขัย กองเพียร นางสุริยพร โสภากัน สพม.๒๙

๑๖๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา นายกีฬาขัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต นางสินี'นาฏ เติมวุฒ สพม. ๓๐

๑๖๗ โรงเรียนบุญวัฒนา นายอนันต์ เพียรเกาะ นางวิซมัด งามจิตร สพม. ๓๑

6) โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม นายมานัส เวียงวิเศษ นายพรเทพ สังฆะมณี สพม.๓๒

๑๖๙ โรงเรียนตาคงวิทยา รัซมังคลาภิเษก นางอุดมพร สิงห์ขัย นายวัซรกร ซเชิด สพม. ๓๓

๑๗๐ โรงเรียนจอมทอง จ.ส.อ.ขัยเซษฐ อุ่นน้ําใจ นางสาวพรทิวา มันตาบุญ สพม.๓๔

๑๗๑ โรงเรียนเสด็จวนซยางกรู นายสุทิน คงสนุ่น นางสุธาทิพย์ ต๊ะคำวรรณ สพม.๓๔

๑๗๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นายศาสตรา วงศ์จุมป นายรังสรรค์ ปีนใจ สพม.๓๖

๑๗๓ โรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม นางนภาพร แสงนิล นายสุรศักดี้ คำศรีโส สพม.๓๗

๑๗๔ โรงเรียนเมืองเซลียง นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประซา สพม. ๓๘

๑๗๔ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นายสงบ คำน้อย นายเอนก ดีมื สพม. ๓๙

๑๗๖ โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. ๔๑

สซ.

๑๗๗ โรงเรียนธีรศาสตร์ บาทหลวงธาดา พลอยจินดา นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร เอกซน

๑๗๘ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา นางทิพวรรณ อินทรสถาพร นายอัครเดช อินทรสถาพร เอกซน



2 /  <=4 <=* a /  <=* 9 / 0 /  <=4 0 /  0 /
ท ี สถานศกษา ซอผูบริหารครท ีร ิบผดชอบ ครผูร ิบผดชอบ สังกัด

๑๗๙ โรงเรียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) นางประคอง ฉายทองคำ นายพิชัย เกงขุน'ทด เอกซน
๑๘๐ โรงเรียนภูมิสิทธ้ีวิทยา นางกมล นุชสาย นายรัตนศักดี้ มิดแสง เอกซน
๑๘® โรงเรียนนันทนวิทย์ เอกซน

ประกาศ ณ วันท่ี ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


