
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทองดีเด่น อันดับ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้การปีองกันปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเฝ็าระวังไม่ให้เยาวชนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการสถานศึกษาสีชาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อมอบรางวัลและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้สถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่มืผลการดำเนินงานด้านการปีองกันและแกีไฃปิญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับดีเด่น ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตัวซี้วัดมาตรการ๕ มาตรการ กล 
ยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙ น้ัน

บัดนี้ การพิจารณาผลงานของสถานศึกษาที่จัดส่งเข้ารับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายซื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสี 
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้

ท ี่ สถานศึกษา ชื่อผ้บริหารครูที่รับผิดชอบ ครูผ้รับผิดชอบ สังกัด
ภาคกลาง

๑ โรงเรียนเทพพิทักษ์ นางนปภา นิลน้อย นางจินตนา จตุราวิชานันทํ นนทบุรี เขต ๑
๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก นายสมบุรณ์ บัวจ0ารัส นาย'ขัยอ''นนท์ เย็นใจ ลพป.นนทบุรี เขต ๒
๓ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี นายวรพงษ์ หาญเขตต์ นางมาลัย วารีดี สมุทรปราการ เขต ๑



ท่ี สถานศึกษา ช ื่อ ผู้'บริหารครูที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
(ริ̂ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ นายครรชิต เผื่อด้วง นายพรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์ ส ม ุท รป ราก าร  เขต ๑

๕ โรงเรียนวัดรวก(สายราษฏร์สงเคราะห์) นางนภาพร สุรเ'นตร นางสาวยุพิน ทองพูน ส ม ุท รป ราก าร  เขต ๑

๖ โรงเรียนวัดคู่สร้าง นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ ส ม ุท รป ราก าร  เขต ๑

๗ โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร นายนพคุณ ลักฃณาวิเชียร นางสาวสมสมร ลายพิกุน พ ระ น ค ร ศ ร ีอ ย ุธ ย า เข ต  ๑

๘ โรงเรียนบางไทร นายวัฒนชัย นิรพาธ นางวินตนา เกษสุวรรณ พ ระ น ค ร ศ ร ีอ ย ุธ ย า เข ต  ๒

๙ โรงเรียนวัดสนามไชย ว่าที ร.ต. ไกรสร แก้วแสงเอก นาง'นาด้าง เหมือนเพชร พ ระ น ค ร ศ ร ีอ ย ุธ ย า เข ต  ๒

๑๐
เรง เร ย น  ป้ตม ป้งห J ณ พ  .ฒ แระบ 1เนยุท!) 
ป ระซ าส รรค ์) นายสมนึก อํ่าพันธ์ นายอิสระ พานิซซอบ พ ระ น ค ร ศ ร ีอ ย ุธ ย า เข ต  ๒

๑๑ โรงเรียนบ้านหนองถํ้า นายวิสุทธ โตปีติ นางสุมัน'ทา ทรงความดี อ ่างท อง

๑๒ โรงเรียนวัดวงษ์ภาศนิ นางสาวกาญจนา ใจยืน นางสาวพิมพ์รัตน์ ปีทมโรจน์ อ ่างท อง

๑๓ โรงเร ียน ว ัดไท รย ์น ิโค รธาราม  (ว ิน ิตประซาสรไ นางสาวเกศอุมา นาควารี นายเอกภาพ มีไม่'จน อ ่างท อง

๑ (ริ̂ โรงเรียนวัดแปดแก้ว (ส'พันธ์,พุ่มรชัฏกุล) นายชัยวัฒนิ ม่ันอก นายสุธีรา ลาภเวช อ ่างท อง

๑ (แ โรงเรียนวัดดอนตะไล้ นายเวหา มลัยทิพย์ นางสายัณ ฉิมกรด ช ัยน าท

๑๖ โรงเรียนวัดหนองจิก นายเมธี วัฒนสิงห์ นางมารยาท วันทอง ช ัยน าท

๑๗ โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประซาเนรมิต) นายวิศรุต วินิจฉัยกุล นางญาณพัฒน์ มืสวัสดี ช ัยน าท

๑Cโ9 โรงเรียนวัดโรงวัว นายน ิยม สงเคราะห ์ น ายช ัยณ รงค ์ เอ ี่ยมละออ ลพป.ช ัยนาท

๑๙ โรงเร ียนบ้านหนองผักหนอก นายพนม เปียสกุล นายวรว ิซญ ์ คำพุ่ม ลพป.สระบุร ี เขต ๒

๒๐ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี นางบุญเตือน สุบิน นางสาวลักฃณา เทียนช้าง ลพบ ุร ี เข ต  ๒



ท่ี สถานศึกษา ชื่อผู้'บริหารครูที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
๒๑ โรงเรียนบางแม่หม้าย นายยรรยง อรรถโภค นายสามารถ ทับทิมดี ส ุพ รรณ บ ุร ี เขต ๑

๒๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ นายสี'มนุทธ ผิวบัวคำ นายณรังสรรค์ ใจเที่ยงกุล ส ุพ รรณ บ ุร ี เขต ๒

๒๓ โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี นายทนง แก้วเขียว นางวาสนา แก้วเขียว ส ุพ รรณ บ ุร ี เขต ๒

๒๔ โรงเรียนวัดดอนสุโฃ นางปริศนา บึญสิงห์ นางทินรกรณ์ ใจกล้า ส ุพ รรณ บ ุร ี เขต ๒

๒๔ โรงเรียนบ้านหนองจิก นางสาวสุวรรณา แก้วสระแสน นางสาวฐิติรัตน์ เกียรติคักดกำธร ส ุพ รรณ บ ุร ี เขต ๒

๒๖ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ว่าที่ ร.ต.ประกฤษ โพธะนัง นายอนุพงษ์ สังฃรัตน์ ส ุพ รรณ บ ุร ี เขต ๒

๒๗ โรงเรียนวัดปทุมวราวาล นายซซาติ รักรุ่ นางสาวสาคร ซสีจันทร์ ส ุพ รรณ บ ุร ี เขต ๒

๒๘ โรงเรียนวัดไผ่ขาด นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลบึ นางรุ่งรัตน์ ผิวเผือด ส ุพ รรณ บ ุร ี เขต ๒

๒๙ โรงเรียนบ้านพุนํ้าร้อน นางวซิรา แสงโกคิก นายสาฑิตย์ ครุฑจันทร์ ส ุพ รรณ บ ุร ี เขต ๓

๓๐ โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๐ นายบรรจบ ศรีประภาพงศ์ นางสาววรวรรณ อินทสุวรรณ ฉ ะ เช ิง เท รา เขต ๑

๓๑ โรงเรียนวัดประตนํ้าท่าไข่ น าย พ ัส ต ร ์ส ัณ ห ์ ต ัน ว ัฒ น ะ(ร์ม่ร ับ เก ียรต ิบ ัตร) นางแก้วมะณี เลิศสนธ ฉ ะ เช ิง เท รา เขต ๑

๓๒ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน่ใน ว่าที่ร้อยตรี เดซา กล่ินเพ็ง นางเซ'ษฐ์ธิดา ธรศรี ฉ ะ เช ิง เท รา เขต ๒

๓๓ โรงเรียนขุมซนวัดหนองรี นางปียะซาติ เศวตร์ นางสาวอัญจนา ศรีใส ชลบ ุร ี เขต ๑

๓๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคญปถัม นายคำนวน ทองมาก นางกรรณิการ์ วงศ์สุเทพ ชลบ ุร ี เขต ๑

๓๔ โรงเรียนบ้านหัวโกรก นายอคะเณร์ ศรีซะรุ่ม นางวิลาวรรณ กลิ่นหอม(ลาคลอด) ชลบ ุร ี เขต ๑

๓๖ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี นางสาวกฤษลดา กฤซสุวรรณภมิ นายเสกสรร กระยอม ชลบ ุร ี เขต  ๒

๓๗ โรงเรียนบ้านบางหัก นายปียะกฤษ ชัยมิ่ง นางสาวไอรดา ทองโต ชลบ ุร ี เขต  ๒



ท่ี สถานศึกษา ชื่อผู้'บริหารครูที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
๓๘ โรงเรียนวัดทรงธรรม นางสาวสุวารินทร์ ถ่ินทวี นาง'นันท'พร รารักษ์ ชลบุรี เขต ๒
๓๙ โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส นางบุญเกิด กลมทุกส่ิง นายวัฒนา ภษิตธ'นานันทิ ชลบุรี เขต ๒
๔๐ โรงเรียน'วัดสุวรรณ'ารัญญิกา'วาส นางสาวมนัส''นนท์ เอกนิพิฐสริ นางสาวนงค์บุซ แสงพารา ชลบุรี เขต ๒
(aJ3) โรงเรียนวัดห้วยยาง นายสุรพล อ้นถาวร นายสมคักด สาครสุขกิจ ชลบุรี เขต ๒
๔๒ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง นายไพรัช หนุยงค์ นางสาวอ้อมใจ สุทธิวารี ชลบุรี เขต ๒
๔๓ โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า นายไทยภษา สุวรรณพันธ์ นางสมปรางค์ พิบุลย์ ชลบุรี เขต ๓
(SL(aL โรงเรียนบ้านเขาซีจรรย์ นางพยุงศรี วังโส นางสาววรณีย์ ปลั่งกลาง ชลบุรี เขต ๓
๔๔ โรงเรียนวัดตโปทาราม นายวินัย บัวป้อง นางสาวคิริลักษณ์ แซ่โค้ว ชลบุรี เขต ๓
๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน นางสาวจิรบุซ บุญสิน นางสาวภัทรลดา สุวรรณไตร ชลบุรี เขต ๓
๔๗ โรงเรียนบ้านมาบฟ้กทอง ว่าที่ร้อยตรี สีหนาท ดวงตาทิพย์ นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองขัยยะ ชลบุรี เขต ๓
๔๘ โรงเรียนบ้านมาบประขัน นางขวัญเรือน สะและวงษ์ นางพัชราวรรณ์ บุญอ่อน ชลบุรี เขต ๓
๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งคา นายประเสริฐ กล่ินหอมหวล นางสาวพัชรากร สุฤทธ ชลบุรี เขต ๓
๔๐ โรงเรียนบ้านสัตหีบ นางอภิรมย์ เป็นสุข นางสุจิตรา อรัญวาสน์ ชลบุรี เขต ๓
(&J3) โรงเรียนวัดมโนรม นายมงคล สุวรรณกล่อม นางสาวเกียรติสุดา ศรีลาขัย ชลบุรี เขต ๓
๔๒ โรงเรียนวัดฆ้อ นายนภวัธร มัตกาปะโท นางสาวบุศรินทร์ กลีบสุข ตราด
๔๓ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฏร์บำรุง นายวสันต์ ผาซลา นายพ็ระ สุฃะ ตราด
๔๔ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง นางนิภาพร วงษ์วิไลย กาญจนบุรี เขต ๑



ท ี่ สถานศึกษา ช ื่อ ผู้'บริหารครที่รับผิด'ชอบ ครผู้รับผิดชอบ สังกัด
๔ ๔ โรงเรียนชุมซนวัดหนองจวง นายทรงพล ทรัพย์เจริญ นางนิฐิพร กลักทอง ป ราจ ีน บ ุร ี เขต  ๑

๕ ๖ โรงเรียนวัดมลเหล็ก นางสาวสุภาลักษณ์ คิริโท นางสาววราภรณ์ ยืนทน ป ราจ ีน บ ุร ี เขต  ๑

๕๓! โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม นายอลงกรณ์ เขตสกุล นายประสพ มณีไสย ป ราจ ีน บ ุร ี เขต  ๑

๕๘ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว นายสานิตย์ เจนสัญญายุทธ นายวัฒสันต์ สวัสดี ป ราจ ีน บ ุร ี เขต  ๒

๕ ๙ โรงเรียนบ้านวังรี นาง'ใ!'ไผ้ึง คิริรันดร์ นายวิขัย บํระดิษฐ์ผล ป ราจ ีน บ ุร ี เขต  ๒

๖ ๐ โรงเรียนบรรหารวิทยา นายเรืองฤทธ พันธ์วิไล นางบุญนาค วงษ์บาก ป ราจ ีน บ ุร ี เขต  ๒

๖ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคีย นายซาลี กองแก้ว นายไพรัตน์ นาคทอง ป ราจ ีน บ ุร ี เขต  ๒

๖ ๒ โรงเรียนบ้านบึงพระราม นายเปียมศกด เดซขันธ์ นางวราวรรณ บัติสม ส ระแก ้ว ๑

๖ ๓ โรงเรียนวังไผ่ นางนพรัตน์ สายบุตร นางนาตยา ภครองตา ส ระแก ้ว ๑

๖ ๔ โรงเรียนบ้านวังใหม่ นายจรุญ กำจัดภัย นายมนตรี จันทร์เสนา ส ระแก ้ว ๑

๖ ๔ โรงเรียนอนุบาลวังนํ้าเย็นมิตรภาพที่ ๑ ? นายซวลิต แจ่มจันทร์ นางดวงใจ เกิดสุข ส ระแก ้ว ๑

๖ ๖ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต นางสมพร ฟ้กแก้ว นางสาวนภาพร แก้วประพันธ์ ส ระแก ้ว ๑

๖ ๗ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นายซเกียรติ ไซยพิณ นางรัตนาภรณ์ คำงาม ส ระแก ้ว ๑

๖ ๘ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) นายจีรศักด จะยันรัมย์ นายวัซรพงษ์ มาพงศ์ ส ระแก ้ว ๑

๖ ๙ โรงเรียนดิศกุล นายรัซซ์ลิทธ ทิพยาลัย ก าญ จน บ ุร ี เขต  ๑

๗ ๐ โรงเรียนวัดสนามแย้ นายบุญซ่วย เสลาลักษณ์ นางกัญญารัตน์ วิเศษสิงห์ ก าญ จน บ ุร ี เขต  ๒

๗ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา นายณ์ฐกีตต์ ทองอัม นางสาว รัซดาพร กีติราซ ก าญ จน บ ุร ี เขต ๓



ท ี่ สถานศึกษา ช ื่อ ผู้'บริหารครที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
๗๒ โรงเรียนบ้านห้วยกบ นางเบญจมาศ วัย'นิพิฐพงษ์ นายพอเจต จำปาทอง กาญจนบุรี เขต ๓
๗๓ โรงเรียนอนุบาลสังฃละบุรี นายนรา สุขวิสิฏฐ์ นายคิวดล ใหญ่ไล้บาง กาญจนบุรี เขต ๓
๗๔ โรงเรียนบ้านเกริงกระเรีย นาย พุลศักดื่ จุ้ยเจริญ นายสาธิต ศรีจันทร์ กาญจนบุรี เขต ๓
๗๔ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุ' นางพัชรา ดึหล้า นางสาว'นาเพชร จ้ายภักดี กาญจนบุรี เขต ๓
๗๖ โรงเรียนวัดปรังกาลี นายกุศล เฉิดฉันท์พิพัฒน์ นายกิตติพันธ์ เชียวแก้ว กาญจนบุรี เขต ๓
๗๗ โรงเรียนบ้านวังผาตาด นาย ศราวุฒิ วงษ์เอก นางสาววิริยา กัลยาไสย กาญจนบุรี เขต ๓
๗๘ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ นางสาวขวัญชนก เพ่งพินิจ กาญจนบุรี เขต ๓
๗๙ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ นายมาโนซ พฤฑฒิกุล กาญจนบุรี เขต ๓
๘๐ โรงเรียนบ้านถํ้าดาวดึงส์ นายสุทธิ เจริญสุข นางสาววรกมล น้อยพิทักษ์ กาญจนบุรี เขต ๓
0โ9© โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว นายฐิรวุฒิ ห้าวเจริญ นางสาวประทุมมาศ อุบลบาน กาญจนบุรี เขต ๓
๘๒ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ (ไทร) นาย คซธร คซพันธ์ นางสาว ซนัญธิดา สุขกรม กาญจนบุรี เขต ๓
๘๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน นายปริภัณฑ์ รุณรุทธ นางนภสร พุทธรักษา กาญจนบุรี เขต ๓
๘๔ โรงเรียนสมาคมไทย - ออสเตรเลียน นายณรงค์ รอดประจง นางสาวรัชนิ กิจสอ กาญจนบุรี เขต ๓
๘๔ โรงเรียนหลุงกัง นางบุษบา วงศาโรจน์ นางฐิตาภรณ์ ผิวแก้วดี กาญจนบุรี เขต ๓
๘๖ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ นายอรัญ ร่วมสุข นายณ'ฐพล ศรีสุข กาญจนบุรี เขต ๓
๘๗ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น นางกนิษฐา พุ่มไสว นางประณีต สารสม กาญจนบุรี เขต ๓
£9£9 โรงเรียนบ้านพุองกะ นายสิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลี้ยง นางสาวศุภกานต์ คันทสาร กาญจนบุรี เขต ๓



ท่ี สถานศึกษา ชื่อผู้'บริหารครูที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
๘๙ โรงเรียนบ้านยางโทน นายบัณฑิต เพชรเทียนชัย กาญจนบุรี เขต ๓
๙๐ โรงเรียนชุมซนบ้านหนองฝืาย นายมณเฑียร ภ่ศรีพันธ์ นางพรสวรรค์ ภ่ศรีพันธ์ กาญจนบุรี เขต ๔
๙๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย นายเรวัติ ปานธรรม นางสาวนภัสสร ภิรมย์รักษ์ กาญจนบุรี เขต ๔
๙๒ โรงเรียนบ้านดอนทอง นายบุญนาค ทวีไพศาล นางสาวรัตนาภรณี จันทพันธ์ นครปฐม เขต ๑
๙๓ โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม นางนงกรานต์ เพชรเสนา นางสาววิรากานต์ วิไลประเสริฐ นครปฐม เขต ๑
๙๔ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน นางสาวปียาภรณ์ รัตนากรกุล นายทรงศกด เกสร นครปฐม เขต ๑
๙๔ โรงเรียนวัดนิลเพชร นางณ'ฐหทัย บุญสมหวัง นางสาวกรพินธ์ เตี้ยไทรแก้ว นครปฐม เขต ๒
๙๖ โรงเรียนบ้านคลองโยง นายยุฑธ'นา ปฐมวรชาติ นายสังวร เกี่ยงสมพงษ์ นครปฐม เขต ๒
๙๗ โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ นายบุญช่วย ความดี นางสาวคิริวรรณ มั่นเหมาะ ราชบุรี เขต ๑
๙๘ โรงเรียนวัดพิกุล(แปลกประซาคาร) นายวุฒิชัย บุญหลํ่า นางสุจิตตรา กาญจนสินธ์ ราชบุรี เขต ๑
๙๙ โรงเรียนวัดเซาพระ นางนภา เกาสังข์ นายนที แก้วพระจันทร์ ราชบุรี เขต ๒

๑๐๐ โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง นางพนัซกร แก้ววิมล นางวรรณา ศรีเพ็ซรพันธ์ ราชบุรี เขต ๒
๑๐๑ โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า นางปราณี ตันตระกุล น าง เพ ็ญ ศ ร ี เพ ็ก น ิล ,น าง ส าว ส ุภ าร ัต น ์ ส ัม ม าช ีพ ราชบุรี เขต ๒
๑๐๒ โรงเรียนวัดชัยรัตน์ นางนวลนภา คำกลิ่น นางสาวจุฑามาศ รอดพ่วง ราชบุรี เขต ๒
๑๐๓ โรงเรียนซ่องพราน นายวิวัฒน์ มะโนวัฒนา นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์ ราชบุรี เขต ๒
๑๐ (ริ̂ โรงเรียนวัดสีดาราม นางสุรี'รัตน์ วารีนิล นางสาวกรรณิการ์ กล่ินกลม ราชบุรี เขต ๒
๑๐(เ̂ โรงเรียนวัดมาบแค นางสาวเสาวสักษ์ ประทุมคิริ นางจันทร์จิรา ซมช่ืน ราชบุรี เขต ๒



ท ี่ สถานศึกษา ช ื่อผ ู้'บริหารครูที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
๑๐๖ โรงเรียนบ้านสองห้อง นางสาวอัมพรกัญ บัวครอง นางสาวชุติมา กระจ่างแจ่ม ราช บ ุร ี เขต  ๒

๑๐๗ โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย นางกัณฐญา เครือเช้า นางสาวฐิติมา พวงคุ้มซุ ราช บ ุร ี เขต  ๒

@ 0 ( โ 9 โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเครา นางกซพร มั่งประเสริฐ นางปรียา ตุ้มศรี เพ ชรบ ุร ี เขต ๒

๑๐๙ โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ นางรัตนา มณฑลเพชร นางณฐนนท เนียมน้อย เพ ชรบ ุร ี เขต ๒

@ ( 9 ) 0 โรงเรียนวัดห้วยเสือ นางฉวีวรรณ ม่วงปรางค์ นางพัชนี ทางมีศรี เพ ชรบ ุร ี เขต ๒

@ @ ( 9 ) โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสา นางอารีย์ คำเพ็ง นางสาวราตรี ซะนะพาล เพ ชรบ ุร ี เขต ๒

๑๑๒ โรงเรียนวัดถํ้ารงค์ นายประดิษฐ์ สีสุกใส นางล้วน แสงพูล เพ ชรบ ุร ี เขต ๒

(9) (9) ต า โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประซาสรรค์) นายเทิม มิตรจิต นางสาวระหงษ์ ศาสตราวิสุทธ เพ ชรบ ุร ี เขต ๒

(9) (9) (ริ^ โรงเรียนวัดหนองจอก นางอัจฉราพร แก้วมรกต เพ ชรบ ุร ี เขต ๒

(9) (9) & โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง นายกิตติ กรยืนยง นางโภชนฎา เทียมเทศ ป ระจวบ ค ีร ีข ัน ธ ์ เขต ๑

( 9 ) (9 ) qD โรงเร ียนบ ้านสามร้อยยอด (บ ุณยรัก นางสาวสุนทร แซ่เด ียว นายซ ุทวีป ทองแกมแก้ว สพป.ประจวบคีร ีข ันธ ์ ๒

๑๑๗ โรงเรียนวัดศรีเมือง นายสมชาย ทับไกร นางสาววิภาริน ภาคีเนตร ส ม ุท รส าคร

(9)(9)C^9 โรงเรียนเอกชัย นายสมชัย ชวลิตธาดา นายสมพร ฤทธสมพงศ์ ส ม ุท รส าคร

๑๑๙ โรงเรียนบ้านคลองแค นายประวัติ มุลิกะเจริญ นางนิภา กันเสือ ส ม ุท รส าคร

๑๒๐ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ซุบราษฎร์อนุส นางฐิติมา แตงทอง นายเจตนา เกิดประสิทธ ส ม ุท รส าคร

๑๒๑ โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ นายสมชาย เหล่ากอดี นายพรเทพ สมปองใจทำ ส ม ุท รส าคร

๑๒๒ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี นายเกษม เสือสีขาว นางสาวดวงพร จันทร์พรม ส ม ุท รส าคร



ท่ี สถานศึกษา ชื่อผ้บริหารครุที่รับผิดชอบ ครุผ้รับผิดชอบ สังกัด

ภาคเหนือ
๑๒๓ โรงเรียนบ้านหนองแดน นายนิมิตร ปานซ้าง นายจเด็ด ห้อยพรหมราช สพป.กำแพงเพซร ๑
๑๒๔ โรงเรียนบ้านหนองขาม นางสาวพระจันทร์ หมั่นบำรุง นางซนิกาพร ทองเดซ สพป.กำแพงเพชร ๑
๑๒๔ โรงเรียนสหริทยาคม นายสนิท ประหา นายรุ่งอรุณ บุษย์ศรีเจริญ สพป.กำแพงเพชร ๑
๑๒๖ โรงเร ียนบ ้านท ุ่งตาพ ุก ว ่าท ี่ร ้อยตร ีทว ิชาต ิ ส ิบรัมย์ นายธนกฤต อ ินคำพร สพป.กำแพงเพชร ๑

๑๒๗ โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง นายพิชิต แช่มช่ืน นางอุ่นเรือน เมืองสองช้ัน สพป.กำแพงเพชร ๒
๑๒๘ โรงเรียนบ้านป่าเทียง นายพงษ์คานต เย็นอ่อน นางเพ็ญศรี อินทร์แพง สพป.กำแพงเพชร ๒
๑๒๙ โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณ นางสุมาลี จารุเตมืย์ สพป.กำแพงเพชร ๒
๑๓๐ โรงเรียนบ้านวังบัว นายสุวัฒนื ทองก้อน นางสาวเฉลาลักษณ์ นารอต สพป.กำแพงเพชร ๒
๑๓๑ โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี นางสาวศรีรัซ เทพคิริ นายเกรียงไกร วงษ์มณี สพป.กำแพงเพชร ๒
๑๓๒ โรงเร ียน ช ุม ซ น ว ัด เก ยไช ย เห น ือ (น ิรภ ัยป ระซ ฑ นายสมกิจ บุญผ่อง นางสายฝน กลรทอง นครสวรรค์ ๑
๑๓๓ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) นายภักดี จันทรปีติกุล นายสมซาย พุ่มอ่ิม สพป.สุโขทัย ๑
๑๓๔ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) นายสังวาล ทองงาม นางอรทัย จินดาประสาน สพป.สุโขทัย ๑
๑๓๔ โรงเรียนบ้านดงเดือย นายทองหล่อ คล้ายแท้ นางสาวนพประภา ธรรมดา สพป.สุโขทัย ๑
๑๓๖ โรงเรียนไซยะวิทยา นายเมธี จุมพลศรี นายพยุงคักด แสนคำ สพป.สุโขทัย ๒
๑๓๗ โรงเรียนชุมซนบ้านคลองยาง นางอรุณี วงศ์เครือ นายประสงค์ เต็งแย้ม สพป.สุโขทัย ๒
๑๓£9 โรงเรียนบ้านป่ากคะยาง นายมานพ หาญณรงค์ นายซชาติ นามกรณี สพป.สุโขทัย ๒



ท ี่ สถานศึกษา ช ื่อ ผู้'บริหารครที่รับผิด'ชอบ ครผู้รับผิดชอบ สังกัด
๑๓๙ โรงเรียนชุมซนที่ ๑๑วัดสุวรรณประดิษฐ นายศรัณย์ ชุเวช นางรัญทม แสงงาม พิษณุโลก ๑
©CaXDโรงเรียนนครไทยวิทยาคม นายสุขสันต จิตต์อ่อนน้อม นาง'พัชรี วิมุฃมนต์ ลพป.พิษณุโลก ๓
©CaJ© โรงเรียนบ้านหนองหิน นายสิงห์เพชร สุทธิ นายละไม สารี ลพป.พิษณุโลก ๓
๑๔๒ โรงเรียนบ้านนาตอน นางพิมาศ ขันเกษตร นางสาวจำปี เครื่องเนียม สพป.พิษณุโลก ๓
๑๔๓ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ นายสุวัฒน้ สายยืด นางสาวจีรวรรณ์ ปีนผา สพป.พิษณุโลก ๓
©CaJâ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา นางนิกล ทองหน้าศาล นางสาวนวพร เฉลยไช สพป.พิจิตร ๑

©CaJa! โรงเรียนบ้านสายค0าโห้ นางกัทลี คารมปราชญ์ นางนิลสรณ์ กัณฑษา สพป.พิจิตร ๑

๑๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร นายอำนาจ เพ็งคิริ นายวีรยุทธ บุญเกตุ สพป.พิจิตร ๑

๑๔๗ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า นายธนพล ฉํ่าพิยร นางวิไลวรรณ แก้วธะเนตร สพป.พิจิตร ๒

©CâCโ9 โรงเรียนวัดวังแดง นายประเสริฐ เทพศร นางสาวพิจิตรา บัญญัติ สพป.พิจิตร ๒

๑๔๙ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น"ทศอุปถัมภ์" นายบุญน่า บัวทิม นายพงศ์กิติ วงศ์เตย์ สพป.พิจิตร ๒

©Câ O โรงเรียนบ้านหนองปลา นาคฑาวุธ ตุลสุฃ นางสมบุรณ์ จันทร์แปลก สพป.เพชรบุรณ์ ๒
©CaJ© โรงเรียนบ้านหนองบัว นายสมพงษ์ ไพรสิงห์ นายวิชัย ศรีไพร สพป.เพชรบุรณ์ ๓
๑๔๒ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา นายสุนทร อ่อนวัง นายสมจิตร์ อย่ยิ่ง สพป.อุตรดิตถ์ ๑

๑๔๓ โรงเรียนนานกกก นายสิทธิศกด จันทร์ดุ้ง นายบรรยงศ์ ภูมิอรัญ สพป.อุตรดิตถ์ ๑

©CaXâ โรงเรียนวัดพญาบึนแดน นางณัฏฐา อุ่นแก้ว นายสาวิตร เกิดเจริญ สพป.อุตรดิตถ์ ๑

๑๔๔ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑ นายสง่า มีอินถา นางพิมพ์กุล ปภัสร์ธนันทิกุล สพป.อุตรดิตถ์ ๒



ท่ี สถานศึกษา ช ื่อ ผู้'บริหารครที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
๑๕๖ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ นายคักดสิทธ สิงห์ทอง นางสุธิ'นา เข็มครุฑ ลพป.อุตรดิตถ์ ๒
๑๕๗ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา นายจิรศักด กองมา นางซลัยภรณ์ บุตรฟองคำ ลพป.อุตรดิตถ์ ๒
๑๕๘ โรงเรียนบ้านห้วยคอม นายบุลย์ธน มาซิว นางสาวรุ่งนภา วงษ์ยอด ลพป.อุตรดิตถ์ ๒
๑๕๙ โรงเรียนสว่างวิทย์ นายปีลันธ์ ปาวิชัย นางนิตยา มณีศรี ลพป.อุตรดิตถ์ ๒
๑๖๐ โรงเร ียนสหคริสเต ียน นางสาวหทัยรัตน ์ สกุลปัน นางสมพร จันทร์แสนตอ ลพป.อุตรดิตถ์ ๒
(ริ) oD (ริ) โรงเรียนราชานุบาล นายดุสิต ยาใจ นายศรัณย์ พงษ์รัต'นา'นุกล ลพป.น่าน ๑

๑๖๒ โรงเรียนบ้านท่ามงคล นายนิรันดร ยอดคำ นางละออ ใหม่กุละ ลพป.น่าน ๑

๑๖๓ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ ว่าที่ ร.ต. กมล เขียงลา นางสาวสุดาพร แซ่โซ้ง ลพป.น่าน ๑

๑๖๔ โรงเรียนบ้านปงสนุก นายชิต คำช่ัง นางญาณินท์ งานวิชา ลพป.น่าน ๒

๑๖๕ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง นางวรวรรณ แสงคิริโรจน์ นายนิกร ไชยวงศ์ ลพป.น่าน ๒

๑๖๖ โรงเร ียนแสนทองว ิทยา นายนิส ิต สุทธกลาง นายเหร ียญ ทอง คำวัง สพป.น่าน ๒

๑๖๗ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด นายประพันธ์ ทองหนัก นายอำนวย เรียนยอย ลพป.เขียงใหม่ ๒

(ริ) โรงเรียนบ้านแม่ปาคี นายเซาวฤทธ ตาใจ ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ภีระมล ลพป.เขียงใหม่ ๒

๑๖๙ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง นายกฤตธัช ศรีเมือง นางสาวภัทรานิษฐ์ ซซ่ืน ลพป.เขียงใหม่ ๒

๑๗๐ โรงเรียนบ้านม่วงขุม นายสิทธิพร นันตาวงศ์ นายสาธิต ชัยเมืองยอง ลพป.เขียงใหม่ ๓

๑๗๑ โรงเรียนบ้านหลวง นายพิษณุ วงศ์สูน นายบุญธรรม ลำคำ ลพป.เขียงใหม่ ๓

๑๗๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นายชัซวาล อนาวัน นางสาวจารุณี ศรีกันยา ลพป.เขียงใหม่ ๓



ท ี่ สถานศึกษา ช ื่อผ ู้'บริหารครที่รับผิด'ชอบ ครผู้รับผิดชอบ สังกัด
๑๗๓ โรงเรียนชุมซนบ้านแม่อ่าง นายเฉลิม ลาภิวงค์ นายชโยดม คำมล สพป.เชียงใหม่ ๓

๑๗๔ โรงเรียนบ้านท่ามะแกง นางสาวสายใจ สุวรรณ์ นายเสรี ภีระ สพป.เชียงใหม่ ๓

๑๗๔ โรงเรียนไทยทะนุบ้านสันต้นด่ นายณัฐพล เงินใส นายประลิทธ ซไว สพป.เชียงใหม่ ๓

๑๗๖ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ นายสมนึก อินหวัน นายณัฐพล เดชอินทร์ สพป.เชียงใหม่ ๓

๑๗๗ โรงเรียนบ้านปงตำ นายณรงค์ศกด โกเสนตอ นางกัลยาณี อินก ิ'ไชย สพป.เชียงใหม่ ๓

๑๗๘ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี นายอร่าม แปงสนิท นายศราวุฒิ โนนนันธิ สพป.ลำปาง ๒

๑๗๙ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา นายจำลอง พินธิสืบ นางกรานต์จนา แก้วพิลา สพป.ลำปาง ๒

© C s O โรงเรียนบ้านผาแดง นายเกียรติพงค์ อุ่นใจ นางพิมพ์ณดา พีรวิ'ซญ์'วุฒิกร สพป.เชียงใหม่ ๓

© C s © โรงเรียนบ้านร่องนํ้า นายวิรัตน์ ทิพย์วรรณ นางจุฑานันทิ ก้อนแก้ว สพป.เชียงใหม่ ๔

๑๘๒ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ นายจำเนียร ไตรมาตร นายสุกิจ ใจเรือน สพป.เชียงใหม่ ๖

©CsGin โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ลิบเอกประเวศ พรหมเทศ นายเอกราช กวยยือ สพป.เชียงราย ๑

© C 9  (ริ^ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นายสุทัด จันทะลินธ์ นายเกียรติคักด รุตซี สพป.เชียงราย ๒

๑๘๔ โรงเรียนเวียงผาวิทยา นายนิเรก หอมรส นายจักรพล เด่นรัศมี สพป.เชียงราย ๒

©c^9 qD โรงเรียนบ้านสันติวัน นายราชัน มานะกิจ นางดวงดาว จักรสาร สพป.เชียงราย ๒

๑๘๗ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร นายชัยณรงค์ สร้างช้าง นายเจษฏา ถาเป็ง สพป.เชียงราย ๓

© £ 9  £9 โรงเรียนชุมซนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ นายสันติ ออนสา ว่าที่ ร.ต.หญิงวารุณี อินต๊ะแสน สพป.เชียงราย ๓

๑๘๙ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย นายประพันธ์ ทนัน'ชัย นายวซิรศรณี เครือริ สพป.พะเยา ๑



ท่ี สถานศึกษา ชื่อผู้'บริหารครูที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
๑๙๐ โรงเรียนชุมซนบ้านแม่สุก นายสิทธิชัย ใจพรม นายบุญเย็น วีระตา สพป.พะเยา ๑

๑๙๑ โรงเรียนบ้านแม่ปิง นางสาวจิราพร สุวรรณะ นายจ0ารัส ปองพุ! สพป.แม่ฮ่องสอน ๑

๑๙๒ โรงเรียนศนย์ปางมะผ้าในโครงการตามา/ นายอนิรุทธ์ สายบุญผา นางสาวจิราวรรณ อยู่สมบัติ สพป.แม่ฮ่องสอน ๑

๑๙๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) นางสายสุนีย์ ดวงเกตุ นายสักด'ชัย ตั้งอารมณ์ สพป.แม่ฮ่องสอน ๑

๑๙๔ โรงเรียนบ้านแม่นาเติง นายสมบุรณ์ มหาวรรณา นายพจนา ถามล สพป.แม่ฮ่องสอน ๑

๑๙๔ โรงเรียนบ้านใ!าริน นางพัฒนาพร ไชยสิทธ นางมสิวัลย์ ปานน้อย สพป.แม่ฮ่องสอน ๑

๑๙๖ โรงเรียนบ้านแม่อุคอหลวง นายมานพ วรรณภิละ นายจิรภา มืมิตรภาพ สพป.แม่ฮ่องสอน ๑

๑๙๗ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอฃุนยว นางดารารัตน์ ผิวผัน นายชัยวี ขจรคุณความดี สพป.แม่ฮ่องสอน ๑

๑๙๘ โรงเรียนบ้านวนาหลวง นางกัญญา สมบุรณ์ นายนรินทร์ เล่อกา สพป.แม่ฮ่องสอน ๑

๑๙๙ โรงเรียนบ้านป่าตาล นายสุวิทย์ สทุาลา นางสาวอำไพพรรณ จันทราช สพป.ลำปาง ๒

๒๐๐ โรงเรียนนายางวิทยา นางประไพ ขว้างไชย นางสาวพัซรี จันทร์หอม สพป.ลำปาง ๒

๒๐๑ โรงเรียนบ้านท่าซุง นายธรณ์นนท์ ลี้ภัยรัตน์ นางนัทนา วัฒนกุล สพป.อุทัยธานี ๑

๒๐๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี นายเซน หมั่นเซตรกิจ นางสาวพยุง จิอํ สพป.อุทัยธานี ๑

๒๐๓ โรงเรียนวัดทัพหมัน นายมานัส จันทร์ศรี นายวัลลภ จิตตะมุข สพป.อุทัยธานี ๒

๒๐๔ โรงเรียนอนุบาลลานสัก นายอำนาท เหลือน้อย นางสาวเสาวภา ซศรี สพป.อุทัยธานี ๒

๒๐๔ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ นายสมเจตต์ ครุฑปาน นางสาวพรรณิดา เอกา ตาก ๒

๒๐๖ โรงเรียนชุมซนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาา นางอัมพร คิริขวัญ นางสาคร ประกอบกิจ ตาก ๒



ท ี่ สถานศึกษา ชื่อผ้บริหารครูที่รับผิดชอบ ครูผ้รับผิดชอบ สังกัด
๒๐๗ โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ นางกซกร ยอดเมือง นางสาวจอมขวัญ ใจยอด ตาก ๒

๒๐๘ โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า นางสาวรุจิรา เรือนเหมย นางสุทธิพร ฟ้นสาย ตาก ๒*ไม่เช้าร่วมพิธีมอบรางวัล*

ภาคอิสาน
๒๐๙ โรงเรียนบ้านจอหอ นายอุทิศ โทแหล่ง นางนันทินภัส ธนวินทิซยางกร น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๑๐ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง นางกนกธร ภูวิศวิซามัย นางณัฐนันทิ ทวีภัซธีรารมย์ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๑๑ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก นายเลิศ พูนเกิดมะเริง นางดารุณี สวาสุ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๑๒ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ นายตระกล บัวเบึามา นางบุหงา พูลเฉลิม น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๑๓ โรงเรียนบ้านระกาย นางวนิดา นาคดิลก นางฃนิษฐา พรมบึอ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๑๔ โรงเรียนบ้านบุ (ประซารัฐพัฒนา) นายพงษ์ศักด กลพิมาย นางวรรณาวคี ภักดีณรงค์ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๑๔ โรงเรียนตำบลบ้านโพธ นายวิรัซ คุ้มกลาง นางอารีย์ภรณ์ สุกใส น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๑๖ โรงเรียนบ้านมะค่า นายอรรฆพล เกษะโกศล นางสาวปุณยนุช นาคดิลก น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๑๗ โรงเรียนบ้านลองตอง นายพีรวัส ดรุณซ นางสาวนัดดา โพธิราช น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๑๘ โรงเร ียนบ ้านหนองบ ัว (สหรัฐพ ิบ ูลประซาสรร) นายสมใจ ผิวสา นางสาวกองกาญจน์ นามไทยสงค์ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๑๙ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมบึก นายเอกซัย นางาม นางนงนภัส นาทองลาย น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๒๐ โรงเรียนบ้านหนองตาคง นายนิมิตร มากกลาง นางพงษ์ศักด พิมพ์พิสาร น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๒๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา นางพรทิพย์ ไพฑรย์ นางสุนันทา คงสืบชาติ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๒๒ โรงเรียนอ่างหนองแหนประซาสามัคคี นางมัลลิกา มืศิลบึ นางพิสมัย เสือกำบึง น ค รราช ส ีม า เขต ๑
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๒๒๓ โรงเรียนบ้านหัวทะเล นายยวญ จันทบุรี นายณรงค์คักด เปรมกมล น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๒๔ โรงเรียนบ้านดอนขวาง นายประสาท แนบพิมาย ว่าที่ ร.ต.รุจิภาส เหลื่อมลีจันทร์ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๒๔ โรงเรียนบ้านหนองสมอประซาพัฒนา นายพิชญ์กิตติ จิรุตถ์วรธัญญ์ นายพิเซ'ษฐ ก้พิมาย น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๒๖ โรงเรียนบ้านพะเนา นางสาวจินตนา ซข่วย นางสาวบุญข่วย รวมกลาง น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๒๗ โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประซาสรรค์) นางสาวกิ่งดาว หวังร่วมกลาง นางสาวนิภา พุทธรา น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๒๘ โรงเรียนบึงสาลี นางสุปรีซา ครูศรี นางศศิพร จันทรา น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๒๙ โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงค ์คงฤทธึ๋อน ุสรณ ์) นายกฤตภาส นิกรกุล นางพุนเกษม ตั้งพงษ์ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๓๐ โรงเรียนบึงพญาปราบ นางรุ่งนภา บุญกลาง นางสาววณัสนันท์ เอื้อประซา น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๓๑ โรงเรียนสุขานารี นายกมล พุมรินทร์ นางซวนิตย์ กุลวงษ์ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๓๒ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ นายธนกฤต กีรติเกริก'ไกร นางสุซิลา วัฒนะบุตร น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๓๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง นาย'วิชัย เรียนพงศ์ขัย นายสมคักด กรรณิกาณ์ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๓๔ โรงเรียนบ้านลำเซิงไกร นางนนทนา วัซรธ'นาคม นายทรงวุฒิ จันทร์หม่ืนไวย น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๓๔ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นายนิรันดร เสือกำบึง นางศศิประภา พิมพ์ทองศรบุรี น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๓๖ โรงเรียนเมืองนครราซลีมา นายปฏิพัทธ์ ทองเทียนวิเศษ ว่าที่ร้อยโทสุทัศน์ หะรินเดซ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๓๗ โรงเรียนบ้านหนองไข่นํ้า นายสมคักด ข่างไม้ นายธีระพันธ์ ทองน่า น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๓๘ โรงเรียนบ้านกระโดน นายสมพร ขัยดิษฐ์ นางธัณย์จิรา ศุภรัตน์วรกิตติ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๓๙ โรงเร ียน ตำบ ลโคกกรวด (ผด ุงร ัฐป ระชาน ุก ูล ) นายเดซา รวมใหม่ นายเซษฐ์พิซิต คำกอง น ค รราช ส ีม า เขต ๑
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๒๔๐ โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา นายแดง รุ่ง'ขัย'วัฒนกุล นางสาวนันทินภัทร นุ่ม'ขัยภมิ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๔๑ โรงเร ียนบ ้านหนองเป ็ดน ํ้า (สวั'สติ๙ราษ ฎ ร ์ว ิท ยา) นายคำเครื่อง มาลา นายอุดร งามสว่าง น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๔๒ โรงเรียนสุขานารี ๒ (หนองขอน) นายมนตรี แย้มโสภี นายมังกร ทวยหาญ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๔๓ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ นายอภิรัตน์ เลาหะพันธ์ นางอรุซา เอี่ยมกลั่น น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๔๔ โรงเรียนสวนหม่อน นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ นางวิสัยรัตน์ ชาติซพงศ์ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๔๔ โรงเรียนสามัคคีรถไฟ นางสาวป่นทิพย์ ทอนเกาะ นางปฏิญญา รอดสิน น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๔๖ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง นางนัยนา ตันเจริญ นางสาวนวรัตน์ ทองกระโทก น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๔๗ โรงเรียนเคหะประซาสามัคคี นางรัญจวน ตันติธรรมาวงศ์ นางอนุสรณ์ ลพลํ้าเลิศ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๔๘ โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายสามารถ โพธนอก นางเรณุกา สุขมงคล น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๔๙ โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ นายสุรเซษฏ์ คุ้มกลาง นางสาวสำรวม เทียบฤทธ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๔๐ โรงเร ียนบ ้านมะขามเฒ ่า (เปรมประชาร ัฐว ิทยา) นายพงษ์ซัย คิริมาศรังษี นางเบญจมาศ อิ้งซัยภมิ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๔๑ โรงเรียนบ้านคอนน้อย จ่าสิบโทปีติกร ซ้ายขวา นางสาววนิดา ประดิษฐ'จา น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๔๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา นายประจักษ์ ปราบงเหลือม นางฐิตารีย์ นวโลหะกุล น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๔๓ โรงเรียนบ้านหนองโจด นายประกอบ กุฎโพธ นางสุรัตน์ หงษาวรรณ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๔๔ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) นายสุขลันตั้ พรมภา นางกิ่งกนก สุวรรณโคตร น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๔๔ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม นายสำเภา สำเนากลาง นายบุญทัน มนขุนทด น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๔๖ โ ร ง เร ีย น บ ้าน บ ิง  (สุป ร ะ ซ าจ ูงก ล างน ุส ส ร ณ ์) นายประวัติ นวลสกุลนิภา นายวิจารณ์ ทิศกระโทก น ค รราช ส ีม า เขต ๑
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๒๕๗ โรงเร ียน บ ้าน ดอน ชม พ ู (ส ังฆ ประซาน ุเคราะห ์) นายวิเชียร วัชรินทร์รัตน์ นายคิริวัฒน์ สุพรหม น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๕๘ โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประซาสามัคคี) นายวิรัซ กลิ่นพยอม นาง'วิภาภรณ์ รอดเครือมิตร น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๕๙ โรงเรียนบ้านดอนผวา นายสิทธิชัย เผยฤทัย นางสาวเปรมฤดี บุญญาบุสน'ธ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๖๐ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด นายสุรัตน์ มุ่งอิงกลาง นายบัญชา มุ่งอิงกลาง น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๖๑ โรงเรียนบ้านสะพาน นายนราคักด เกษตรเวทิน นางสุวะสี เจริญสุข น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๖๒ โรงเรียนบ้านหนองพลอง นายซนวีร์ พิมพ์พา นายสุธีระ ฤทธิเดช น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๖๓ โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ นายสุนทร ตับกลาง นางสาวสัดดา คงบรรทัด น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๖๔ โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. นางวาสนา สังข์กลาง นายประยูร ขอเพ่งกลาง น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๖๕ โรงเร ียนบ ้านพลสงคราม (แพ งร ัฐราษฎร ์ว ิทยา) นางรัชนีวรรน จันวงษา นางกัญกร สวามิชัย น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๖๖ โรงเร ียน บ ้าน มะค ่า(คงฤท ธ ิบ ัวส ุวรรณ อน ุส รณ ์) นางสาวพิมพ์ใจ มุ่งป่นกลาง นายสุเมธี หมั่นพิทักษ์พงศ์ น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๖๗ โรงเรียนบ้านพลจลก นายวิเชียร ชาติผดุง นางเสมอจิตร สง่ากลาง น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๖๘ โรงเรียนบ้านหนองแจง นายภานุวัฒน์ ไพรเชียว นางสาวปราณี มุ่งกล่อมกลาง น ค รราช ส ีม า เขต ๑

๒๖๙ โรงเรียนบ้านสารภี นายวรรณษา ชิตรัตถา นางสุจิตตรา จันทรสมบัติ น ค รราช ส ีม า เขต ๒

๒๗๐ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา นางสุพิชญ์ซญา จิตรสักษมีกานต์ นางสาวฐิติพร บุญสุวรรณ น ค รราช ส ีม า เขต ๒

๒๗๑ โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร นางรมิตา สีมาพล นายพิเซษฐ์โคนกระโทก น ค รราช ส ีม า เขต ๒

๒๗๒ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา นายสัมฤทธ กลมกลาง นางสาวสมหมาย ป้อกระโทก น ค รราช ส ีม า เขต ๒

๒๗๓ โรงเรียนบ้านหนองไมัโผ่ นายมังกร เทกระโทก นายกฤษชัย ศรีสูงเนิน น ค รราช ส ีม า เขต ๒
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๒๗๔ โรงเรียนเทียมนครวิทยา นายสมเด็จ ภิญโญยาง นายสำเริง กลอนโพธ นครราชสีมา เขต ๒
๒๗๔ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน นางปราณี ม่ิงสกุล นายภาคภมิ รักษ์ภักดี นครราชสีมา เขต ๒
๒๗๖ โรงเรียนบ้านหนองบุญนาก นายประลิทธ ดีประเสริฐ นายสมนึก หันกลาง นครราชสีมา เขต ๒
๒๗๗ โรงเรียนบ้านรักชาติประขำบำรุง ว่าที่ ร.ต.วีรซน เทนอิสสระ นางสาวนัฐสุดา เหมหงษ์ นครราชสีมา เขต ๒
๒๗๘ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด นายเสร ี เจร ิญกลาง นางสุพรรนณี วิมลธรรม ลพป.นครราชสีมา ๒

๒๗๙ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว นายณรงค์ หล้าอัมพร นางสมหมาย กิตติภัทรชัย นครราชสีมา เขต ๔
๒๘๐ โรงเรียนบ้านหนองคุ้ม นางอมร วงศ์สุวรรณ นายสมซาย หาญเสมอ นครราชสีมา เขต ๔
๒๘๑ โรงเรียนอนุบาลประซารัฐสามัคคี นางศศิธร จ๋าพิมาย นายภรภัทร เกื้อฐิติพร นครราชสีมา เขต ๔
๒๘๒ โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา นายนรศักด สีลา นายสมเดซ อุดมพันธ์ นครราชสีมา เขต ๗
๒๘๓ โรงเรียนบ้านโสกด่ นายสมชัย นิยันตัง นายวันชัย เทพราซา นครราชสีมา เขต ๗
๒๘๔ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม นายเกรียงศกด เกษทองมา นางอาทิตยา สาสีเสาร์ นครราชสีมา เขต ๗
๒๘๔ โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว นายสุทัศน์ สมน้อย นางวิมลพักตร์ บุญฮวด นครราชสีมา เขต ๗
๒๘๖ โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง นายประยงค์ กรุพิมาย นายศุภชัย ทานกระโทก นครราชสีมา เขต ๗
๒๘๗ โรงเรียนบ้านหนองจาน นายบุญศรี แสนคำ นายนิติศาสตร์ เจริญเนาวกุล นครราชสีมา เขต ๗
๒๘๘ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา นางสาวหนุเดือน พาแกดำ นางสาวธีริศรา ไทยงาม นครราชสีมา เขต ๗
๒๘๙ โรงเรียนหนองบัวรี (ราษฎร์อุทิศ) นายกิตติภพ สระสงครามภ นางสาวมะลิ ไซยแก้ว นครราชสีมา เขต ๗
๒๙๐ โรงเรียนบ้านอ้อประซาสามัคคี นายปณิพล นานา นางพรรณา แสนคำ นครราชสีมา เขต ๗



ท ี่ สถานศึกษา ช ื่อ ผู้'บริหารครที่รับผิด'ชอบ ครผู้รับผิดชอบ สังกัด
๒๙๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้าประซาสามัคคี นายปียะ ประกอบผล นายอภิเษก วรรณไซย นครราชสีมา เขต ๗
๒๙๒ โรงเรียนบ้านโพธงามหนองหญ้าขาววิท! นายอุทัย ซารัญจ่า นางสาวสมพร ไหลงาม นครราชสีมา เขต ๗
๒๙๓ โรงเรียน'ชุม'ซนลำทะเมน'ซัยศักษา นายวิวัฒน์ เฉลิมวรวงศ์ นายสุระคักด โคตจันทึก นครราชสีมา เขต ๗
๒๙๔ โรงเรียนพิกุลทอง นายธนาดุลย์ รถเพ็ซร นายปวริศร์ บุบผามาลา นครราชสีมา เขต ๗
๒๙๔ โรงเรียน'นิคมสร้างตนเองพิมาย ๓ นายกรซ โพธิสม นายพรเทพ ดาราวรรณรัตน์ นครราชสีมา เขต ๗
๒๙๖ โรงเรียนบ้านซุยวิทยา นายบุณยสิทธ แสงทอง นางมะยาลา สุดรัมย์ นครราชสีมา เขต ๗
๒๙๗ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ นายสุริยนต์ กัลยาณี นางนิตยา กัลยาณี นครราชสีมา เขต ๗
๒๙๘ โรงเรียนวัดบ้านหนองคีม นางปีนมุก สมน้อย นางทรงพิมล สมน้อย นครราชสีมา เขต ๗
๒๙๙ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม นางอรัญญา สุขโน นายก้องพิภพ เซมารกุล นครราชสีมา เขต ๗
๓๐๐ โรงเรียนบ้านดงบัง (สว่างวิทยา) นายวุฒิคักด อนุวรรณี นางวาสนา สมันรัมย์ นครราชสีมา เขต ๗
๓๐๑ โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา นายถนอม วรรณพงศ์เจริญ นายสาธิต พรศิ'วาลัย นครราชสีมา เขต ๗
๓๐๒ โรงเรียนบ้านประสุข นายเพซร กล้าหาญ นายอภิเดซ ผ่ึงไธสง นครราชสีมา เขต ๗
๓๐๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒(โคกตองเจริญ นายสุรพล ขัยวงษ์ นครราชสีมา เขต ๗
๓๐๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว นายสมใจ ผิวสา นครราชสีมา เขต ๗
๓๐๔ โรงเรียนบ้านกล้วย นางณีฐพร พันธ์รักษา นครราชสีมา เขต ๗
๓๐๖ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง นายเสกสรร วรรณสุฃ นครราชสีมา เขต ๗
๓๐๗ โรงเรียนท่าลาด นางรัศมี อุกประโคน นครราชสีมา เขต ๗



ท่ี สถานศึกษา ชื่อผู้'บริหารคฐที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
๓ ๐ ๘ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ นายประภาส กองจันทร์ นายยรรยง ชาติชำนาญ ช ัยภ ูม ิ เขต ๒

๓ ๐ ๙ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม นายวุฒิพงษ์ วงษ์ซ นางกาญจนา ชินบุตร ช ัยภ ูม ิ เขต ๒

๓ ๑ ๐ โรงเรียนบ้านนาแก นายบุญเถา บุราณ นางสาวสำเพ็ญ มลัยทิพย์ ช ัยภ ูม ิ เขต ๒

๓ ๑ ๑ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกล นายไพรทล กุดซ้าย นายสรรวิซญ์ อาจสามารถ ช ัยภ ูม ิ เขต ๒

๓ ๑ ๒ โรงเรียนบ้านคอนสาร นายปกาศิต ปลั่งกลาง นางอภิญญา จำปาหวาย ช ัยภ ูม ิ เขต ๒

๓ ๑ ๓ โรงเรียนชุมซนห้วยยาง นายอรัญ แล้งทอง นางสุกัญญา สุขวัฒนา ช ัยภ ูม ิ เขต ๒

๓ ๑ ๔ โรงเรียนบ้านนาเกาะ นายทอง เต็มหลวง นางจุฬา กุลด้วง ช ัยภ ูม ิ เขต ๒

๓ ๑ ๔ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม จ่าสิบเอก สมพร เต็มแสง นางปรียาภรณ์ เรืองเจริญ ช ัยภ ูม ิ เขต ๒

๓ ๑ ๖ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) นายวิจิตร นารอง นางจุไรลักษณ์ นารอง ช ัยภ ูม ิ เขต ๒

๓ ๑ ๗ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา นายประกาศิต พิศวงปราการ นางสาวสุจิรา คำสีหา ช ัยภ ูม ิ เขต ๒

๓ ๑^9 โรงเรียนบ้านหนองแวง นายบรรพจน์ กาญจนสีมา นายอ๊อด ชันเชียว ช ัยภ ูม ิ เขต ๒

๓ ๑ ๙ โรงเรียนบ้านหนองคัน นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์ นางศศิธร มาเมือง
ช ัยภ ูม ิ เขต ๒

๓ ๒ ๐ โรงเรียนเนรมิตศึกษา นายสิทธิคักด ไววิชา นายเด่นซวาล บุญเกื้อ ช ัยภ ูม ิ เขต ๒

๓ ๒ ๑ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน นายธนจัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดี้ นายไพจิตร น้อยดี ช ัยภ ูม ิ เขต ๒

๓๒๒ โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า นายวัชรา รูปชัยภูมิ นางจันทร์จรา ทำประโยชน์ ช ัยภ ูม ิ เขต ๒

๓ ๒ ๓ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม ว ่าท ี่ร ้อ ยต ร ี พ ิพ ัฒ น ์ ป ระ ด ับ เพ ช ร ช ัยภ ูม ิ เขต ๒

๓ ๒ ๔ โรงเรียนบ้านโคกล่าม นายสำราญ เสือสาวะสี นางหนุชิด สิมาธรรม ช ัยภ ูม ิ เขต ๒



ท ี่ สถานศึกษา ช ื่อ ผู้'บริหารครูที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
๓๒๕ โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม นางสาววิลาสินี ชำนาญกุล ชัยภูมิ เขต ๒
๓๒๖ โรงเรียนบ้านห้วยไห นางวรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์ นางนวลจันทร์ สุขเกษม ชัยภูมิ เขต ๒
๓๒๗ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า นายฃงเบ้ง บุญประคม นางอัจฉรา เรืองสุทธ ชัยภูมิ เขต ๒
๓๒๘ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง นายโพชัน ฃุนาพรม นางสาวนิศากร ทะนวนรัมย์ บุรีรัมย์ เขต ๒
๓๒๙ โรงเรียนบ้านโคกรัง นายบรรพต สรวนรัมย์ นางฐิตาภร สลาประโคน บุรีรัมย์ เขต ๒
๓๓๐ โรงเรียนบ้านกระลังสามัคคี นายบุญเที่ยง สัตย์ซํ้า นายณัฐวุฒิ แก้วอำไพ บุรีรัมย์ เขต ๒
๓๓๑ โรงเรียนวัดสุคันธารมณ์ นายธนา โด่งพิมาย นายเพชรฎา พรไธสง บุรีรัมย์ เขต ๔
๓๓๒ โรงเรียนบ้านแกน้อย นายพลา สะอาดเอี่ยม นางมณี วงษ์ฉลาด สุรินทร์ เขต ๑
๓๓๓ โรงเรียนบ้านจอมพระ นายสมชาย จารุวงศ์ สุรินทร์ เขต ๑
๓๓๔ โรงเรียนบ้านดงเคีง นายพงศ์ธร จิตรแม้น นายสุทัศน์ อุไร สุรินทร์ เขต ๑
๓๓๔ โรงเรียนบ้านฉันเพล นายสมรรถ อุดมทรัพย์ นายประแสง วงษ์ศรี สุรินทร์ เขต ๑
๓๓๖ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง นางวิจิตรา อุดมทรัพย์ นายปีญญา พรหมคักด สุรินทร์ เขต ๓
๓๓๗ โรงเรียนบ้านจารย์ นางอินทิรา พอใจ นางสุกัญญา หาประโคน สุรินทร์ เขต ๓
๓๓๘ โรงเรียนบ้านภมินิยมพัฒนา นายยุฑธ'นา ลัมฤทธผ่อง นายสงคราม รื่นรมย์ สุรินทร์ เขต ๓
๓๓๙ โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยรา'ษฏร์อุปถัมj นางสาวกันยณัฐ บัวสาย นายพงศ์คิริ ใสแจ่ม สุรินทร์ เขต ๓
๓๔๐ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) นายสมพร จันทร์ไทย นางปาจรีย์ ดนเสมอ สุรินทร์ เขต ๓
๓๔๑ โรงเรียนบ้านกล้วย นายสมยศ บุญร่วม นางสุดารัตน์ สิงห์สุข สุรินทร์ เขต ๓



ท่ี สถานศึกษา ชื่อผู้'บริหารครูที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
๓๔๒ โรงเรียนวิทยาราษฏร์นุกล นายซ จุดโต นางสาวกานต์ครันย์ ผิวหอม ส ุร ินทร ์ เขต ๓

๓๔๓ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว นายสมคักด ลีแสน นายปียพล พิซนาหะรี ส ุร ินทร ์ เขต ๓

๓๔๔ โรงเรียนสร้างนิคมตนเองปราสาท นายอนุวัตร กมลเดซ นางปียะพัซร์ สุมทุม ส ุร ินทร ์ เขต ๓

๓๔๔ โรงเรียนบ้านน้อย นางมะลิ คงทน นางสาวมนทกานต์ จันทมัตตุการ ส ุร ินทร ์ เขต ๓

๓๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๒ นางกลิ่น ภาสดา นายธีรจัฒน์ ศรีวิชัย ส ุร ินทร ์ เขต ๓

๓๔๗ โรงเรียนบ้านเกษตรประซาตาทวด นายวารินทร์ บุญเซิญ นายสุธร รัตพงษ์ ศ ร ีส ะ เก ษ  เขต ๔

๓๔๘ โรงเรียนบ้านภ เูงิน (อินทรสุฃศรี) นายสิทธิจัฒน้ ธนบุลย์พิพัฒน์ นายสุระพิด เถาว์คำ สพป.ศรีสะเกษ ๔
๓๔๙ โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง นายคำปน จำปาเรือง นางยุรี แสนเลิง ศ ร ีส ะ เก ษ  เขต ๔

๓๔๐ โรงเรียนบ้านหนองจิก นายทินกร มณีกุล นายอภิชาต สำนวน ศ ร ีส ะ เก ษ  เขต ๔

๓๔๑ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย นายเสถียร จำเริญ นางสาวมนัสนันทิ โชติการ ศ ร ีส ะ เก ษ  เขต ๔

๓๔๒ โรงเรียนบ้านกราม นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ ศ ร ีส ะ เก ษ  เขต ๔

๓๔๓ โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน นายเสกลิทธ แสนทวีสุข นางรัชดา บุญโต ศ ร ีส ะ เก ษ  เขต ๔

๓๔๔ โรงเรียนบ้านตาเล็ด นายประกอบ พุ่มโพธงาม นายเชี่ยวชาญ พรมวิหาร ศ ร ีส ะ เก ษ  เขต ๔

๓๔๔ โรงเรียนบ้านหนองเก่า นายไสว มีสติ นางสาวสุภาพร จำนงค์ ศ ร ีส ะ เก ษ  เขต ๔

๓๔๖ โรงเรียนบ้านหัวฃัว นางวีรนันทิ แก้วจันทา นางสุดใจ แซ่เอี้ย ม ห าส ารค าม  เขต ๑

๓๔๗ โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ นายปรีชา การสอาด นางหนูเล็ก ภูการุณย์ ม ห าส ารค าม  เขต ๑

๓๔๘ โรงเรียนชุมซนบ้านท่าพระ นายสมคักด โสรถาวร นางสาวสุมาภรณี แสนเหลา ข อน แก ่น  เขต ๑



ท ี่ สถานศึกษา ช ื่อ ผู้'บริหารครูที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
๓๕๙ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง นางชุติมา กะริอุณะ นางเพ็ญศรี ซวนอาจ ขอนแก่น เขต ๑
๓๖๐ โรงเรียนบ้านหนองไห นายสุรศักดื่ คำนุ นางสาวงามตา สิงห์ซ ขอนแก่น เขต ๒
๓๖๑ โรงเรียนบ้านหนองคู่ดอนเปีอย นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ นางสาวกนกรัตน์ ตุเกตุ ขอนแก่น เขต ๒
๓๖๒ โรงเรียนบ้านคู่ใหญ่ นายชำนาญ ศรีวงษ์ นางสาวจุฑาทิพย์ วรรณกุล ขอนแก่น เขต ๒
๓๖๓ โรงเรียนบ้านคอนฉิม นายทศพร ไชยชนะ นายปริญญา สีหา'ใต้ ขอนแก่น เขต ๓
๓๖๔ โรงเรียนบ้านโนนจันทึก ห้วยแกวิทยา นางภาวน์ อิศรา นายโศภิษฐ์ศักดื่ เดซะสิทธ ขอนแก่น เขต ๓
๓๖๔ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย นางสกุลยา อินทะสุระ นางณัฐซญานันทิ แสงโพธ ขอนแก่น เขต ๕

๓๖๖ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง นายธงชัย สุขสม นายสมชาย นาคเสน ขอนแก่น เขต ๕

๓๖๗ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นางสิริสมถวิล สิทธิสอน นายทองคูณ บทมาตย์ เลย เขต ๒
๓๖๘ โรงเรียนบ้านห้วยตาด เลย เขต ๒
๓๖๙ โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น เลย เขต ๒
๓๗๐ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ เลย เขต ๒
๓๗๑ โรงเรียนเมืองเลย เลย เขต ๒
๓๗๒ โรงเรียนอนุบาลเลย เลย เขต ๒
๓๗๓ โรงเรียนบ้านผาพอด เลย เขต ๒
๓๗๔ โรงเรียนบ้านวังสะพุง นายณสรวง ก้อนวิมล นางรัศมี จันทเมือง เลย เขต ๒
๓๗๔ โรงเรียนวัดสุทธิมงคล นายนรงณ์ เห็นหลอด นางรัซน์กร อ้วนแก้ว สกลนคร เขต ๒



ท ี่ สถานศึกษา ช ื่อผู้'บริหารครูที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
๓๗๖ โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ นางไพเราะ สุเมผา สกลนคร เขต ๒
๓๗๗ โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ นายวรวุฒิ ประทุม นายอดุลศกด ทองคำ สกลนคร เขต ๒
๓๗๘ โรงเรียนบ้านนาเลา นางกมลกรณ์ เถายะบุตร นางนวลจันทร์ พันธะสา สกลนคร เขต ๒
๓๗๙ โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) นายธนิก เหลาแก้ว นางรัตนา บาตดี สกลนคร เขต ๒
๓๘๐ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์ปาไ นางสาวนราวดี จันทะนาม นางไพรวัลย์ สีพ่ัว สกลนคร เขต ๓
GiHCs© โรงเรียนบ้านยางคำ นายปฏิวัตร นารินรักษ์ นายก ิติ'พร สัพโส สกลนคร เขต ๓
๓๘๒ โรงเรียนบ้านตาด นางจินตนา หลานเศรษฐา นายสหรัฐ โทอ้ิง สกลนคร เขต ๓
๓๘๓ โรงเรียนบ้านนาล่อน นางสาวภัทราวคี อุปทุม นายว ไิชย แจ้งโห สกลนคร เขต ๓
๓๘๔ โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง นายบรรดา แก้วบัวสา นายอดิศร ไชยเทพ สกลนคร เขต ๓
๓๘๔ โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี นางสาวณัฐซาสกุล เกษรศรี นางบุญโฮม มลราช สกลนคร เขต ๓
๓๘๖ โรงเรียนบ้านดงเสียว นายบุญทัน ไมอักรี นางสาวคุภาพิชญ์ ช่วยรักษา สกลนคร เขต ๓
๓๘๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม นายประยุทธ หมายมั่น นายพิมพิสาร ศรีโสภา สกลนคร เขต ๓
GflCsCs โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นางมัณฑนา ภัคคุณานนท์ นางลัดดาวัลย์ ชำนาญจันทร์ อุดรธานี เขต ๑
๓๘๙ โรงเรียนบ้านใ!าพ่น นางพิสมัย สิมสีพิมพ์ นางอรญา สุตตานนท์ อุดรธานี เขต ๑
๓๙๐ โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง นาง'นาค้าง ป้องนางไชย นางคิริธร เชาวน์ช่ืน อุดรธานี เขต ๑
๓๙๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์ นายป้ญญาพิพัฒษ์ บำรุง นางประพิศ นาจะรวย อุดรธานี เขต ๒
๓๙๒ โรงเรียนบ้านปะโค นายสมคิด โภคาพานิซย์ นางนันทิยา พิทักษ์รัตนชนม์ อุดรธานี เขต ๒



ท่ี สถานศึกษา ชื่อผู้'บริหารครูที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
๓๙๓ โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา นางจรรยา คิริสมพงษ์ นางภัณฑิรา ธรรมสินธ์ อุดรธานี เขต ๒
๓๙๔ โรงเรียนบ้านเมืองบ่ง นายไชยวัฒน่ ไกรราช นางสาวจันทร์สุดา ลี้พงษ์กุล อุดรธานี เขต ๒
๓๙๔ โรงเรียนบ้านอนุบาลหนองแสง นางนพรัตน์ ภัคดีพันดอน นางสุภี แถนสีแสง อุดรธานี เขต ๒
๓๙๖ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู๒๔๐๒) นายสัตถา นรินทร์ นางสาวนิยะดา ผุยพงษ์ อุดรธานี เขต ๓
๓๙๗ โรงเรียนบ้านดงแสนสุข นายทองทศ จันทร์สมคอย นายรักเกียรติ หันประดิษฐ์ อุดรธานี เขต ๓
๓๙๘ โรงเรียนบ้านท่าโสม นายสุนทร สุนสิน นางสาวเสาวนีย์ พรหมหล้า อุดรธานี เขต ๔
๓๙๙ โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเขียงฮาย นายอติยะ ศรีถาน นางสาวกนกวรรณ แสงสุข หนองบัวลำภู เขต ๒
๔๐๐ โรงเรียนบ้านต่างแคน นายบุญธง ทับจันทร์ นางสาวพัชรินทร์ วิสัยแต หนองบัวลำภู เขต ๒
(ริ̂06) โรงเรียนบ้านนาไร่ นางคำไผ่ จันทนิด นายอำนาจ ติ่งภเขียว หนองบัวลำภู เขต ๒
๔๐๒ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม นายสวัสด เวียงอินทร์ นายสมบุรณ์ ภสีเขียว กาฬสินธุ เขต ๒
๔๐๓ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ นางสาวจันทิรา แก้วบุตรา นางสายสง่า ต้นเงิน นครพนม เขต ๑
๔๐๔ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ นางกฤติยา โพธเสนา นางสาวธิดาแก้ว ลาดี นครพนม เขต ๑
๔๐๔ โรงเรียนบ้านดอนยานาง นางพรนภา เอกนิพนธ์ นางสาวปียพร จันบ่ม นครพนม เขต ๑
๔๐๖ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา นายเกรียงศกด ปาพรม นายทองทศ เกษมสานต์ นครพนม เขต ๑
๔๐๗ โรงเรียนบ้านสีซมพูมิตรภาพท่ี ๑๖๔ นายรัต'นชัย ฝาระมี นางจันทรวดี วงศ์เทวราช นครพนม เขต ๑
๔๐๘ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องฃัวสูง นายมนัส วงศ์ศรีซา นายสมบัติ น้อยนาดี นครพนม เขต ๑
๔๐๙ โรงเรียนบ้านกุดฉิม นายธวัช'ชัย พรมอารักษ์ นางโสภา งอกวงษ์ นครพนม เขต ๑



ท ี่ สถานศึกษา ช ื่อผ ู้'บริหารคฐที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
(a J3 )0 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา นายศักดา กมลคุรุสกุล นางธัญรัศม์ เทพคำดี นครพนม เขต ๑
CaJS)© โรงเรียนบ้านนางาม นายอิษฎางค์ เจริญรัตน์ นายปียะชัย ศรีวรรณ นครพนม เขต ๑
๔๑๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว นายสุรพงษ์ ศรีสว่าง นางนันทกาญจน์ อินาลา นครพนม เขต ๑
๔๑๓ โรงเรียนบ้านม่วง นางณัฐซรัตน์ แก้วก่า นายสุริยา โกพล นครพนม เขต ๑
(aJ3) (ริ̂ โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง นายคำพอง อุดมโภซน์ นางสาวพิมพิไส ศรีชัย ร้อยเอ็ด เขต ๑
(£j©  (H โรงเรียนบ้านอีโก่ม นางจิรภา สบายดี นายเฉลิมพล พารา ร้อยเอ็ด เขต ๑
๔๑๖ โรงเรียนบ้านโนนจาน นาย'ชัยน'ริน'ทร์ สรื้น'รัมย์ นางสาวทัศนิย์ วันจันทร์ ร้อยเอ็ด เขต ๒
๔๑๗ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ นายพ ลูทรัพย์ มานะดี นายวสิต พรหมกัลปี ร้อยเอ็ด เขต ๒
(£j©C9 โรงเรียนบ้านอ่องสังข์ นายมนุญ ศรีสนาม นายบุญม ี คงสวัสด ร้อยเอ็ด เขต ๒
๔๑๙ เรงเริยนปานบะเค(ราษฎรผดุงวทยา 

ดา‘าไ
นายบัณจง อัครประซะ นางสุดถนอม อัครประซะ ร้อยเอ็ด เขต ๓

๔๒๐ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม นายสมชาย ไทยประสงค์ นายวรชาติ ส ริุ'วัน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๔๒๑ โรงเรียนบ้านป่าฃีหนองขุ่น นายวัชรากรณ์ วันซา นางพรทิพย์ รุ่งวิสัย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๔๒๒ โรงเรียนบ้านแห่ประซานุกูล นายทักษิณ สิทธิศักด นายกริช มาลัยเถาว์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๔๒๓ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ นายพินิจ จันทร์ซ้าย นางเสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๔๒๔ โรงเรียนบ้านสีเสียด นายประสงค์ บุร ิ'โต นายนภดล หลักกำแพง ร้อยเอ็ด เขต ๓

๔๒๔ โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) นายปริญญา บุตรพรม นายเกรียงไกร เทียมจันทร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓

๔๒๖ โรงเรียนบ้านหนองบก นายบุญชู สุนธงศิริ นางซณิดาภา ทบุวรรณ ร้อยเอ็ด เขต ๓



ท่ี สถานศึกษา ชื่อผู้'บริหารครูที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
๔๒๗ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน นางปริชาติ เหล่าจันทร์อัน ร้อยเอ็ด เขต ๓

๔๒๘ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา นายวริซ จรัสแผ้ว ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ทองบ่อ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๔๒๙ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา นายประลิทธ ทองมี นายสำพันธ์ สุวรรณเขต ร้อยเอ็ด เขต ๓
๔๓๐ โรงเรียนบ้านโคกสี นายปียวิทย์ บรรพสาร นางสาวดาวรุ่ง ศรีชาวรส ร้อยเอ็ด เขต ๓
๔๓๑ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา นายสมใจ วิชัย นางวันทา เดซารัตนชาติ อุบลราชธานีเขต ๒
๔๓๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง นายวิซญ์ สุซิลา นางสาวรัซซิดาภรณ์ สุภาษร อุบลราชธานีเขต ๓
๔๓๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง นายวีระศึกด คำล้าน นางสายทอง กัญญาพันธ์ อุบลราชธานีเขต ๔
๔๓๔ โรงเรียนบ้านโนนนอน นายทองมี คำริห์ นางวิซซุดา มาร ิกัน อุบลราชธานีเขต ๔
๔๓๔ โรงเรียนบ้านนาเลิง นายสรลิทธ กล่ินบัว นายสุริยนต์ สมภาร อุบลราชธานีเขต ๕

๔๓๖ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น นายลังวาฬ เหล็กเพ็ซร นายศรีนวล สายเมฆ อุบลราชธานีเขต ๕

๔๓๗ โรงเรียนบ้านโนนแฝก นายนิวัฒน่ เมาะลาษี นายวรวุฒิ มะยม อุบลราชธานีเขต ๕

๔๓๘ โรงเรียนบ้านปอบึงโพนจาน นายยงยุทธ สายสุด นางศศิกานต์ บึกลังคะเนย์ ยโสธร เขต ๑
๔๓๙ โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด นายบึณณธร บุญอาจ นางลักษณาวรรณ กาลาศรี ยโสธร เขต ๑
๔๔๐ โรงเรียนบ้านดงเจริญ นายสมเพศ คามใส นางนภัสวรรณ โรจนะ ยโสธร เขต ๑
(EjsjS) โรงเรียนบ้านสงยาง สพป.ยโสธร๑

๔๔๒ โรงเรียนโคกนาโก นางกมลรัตน์ สำราญสุข นางสาวอัซราภรณ์ สาริบุรณ์ ยโสธร เขต ๒
๔๔๓ โรงเรียนบ้านโพง นายสุรศักด กากแก้ว นางสาวนภาพร สายเชื้อ ยโสธร เขต ๒



ท ี่ สถานศึกษา ชื่อผ้บริหารครุที่รับผิดชอบ ครุผ้รับผิดชอบ สังกัด
(SJSJiL โรงเรียนโคกเจริญ สิบเอกกริชเพชร โสภาพ นางเนรมิตร โสภาพ ยโสธร เขต ๒

๔๔๔ โรงเรียนบ้านบะคอม นายสมคักด สมสะอาด นายสมมารถ สรีสุฃ ยโสธร เขต ๒

๔๔๖ โ ร ง เร ีย น บ ้า น ค ีม ย า ว สิบตำรวจตรีธีระวุฒิ บุญแนง นางวิลาวัลย์ นารีบุตร ยโสธร เขต ๒

๔๔๗ โรงเรียนบ้านคีมใหญ่ จ่าสิบตำรวจ สุทิน โทนุการ นางศศิประภา โถบำรุง อ ำน าจ เจ ร ิญ

(SL (sl£9 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ นายภเรียง สืบสิน นางสายชล ทัศบุตร อ ำน าจ เจ ร ิญ

ภาคใต้
๔๔๙ โรงเรียนบ้านหาดหงษ์ นางสาววณี ชำอ้วม นางสาวสุนทรี รถทอง ช ุมพร เข ต  ๑

๔๔๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) นางสาวสุดใจ ดำดำ นางสาวพัซรียา ดาโอะ ช ุมพร เข ต  ๑

(ร!(£!(ริ) โรงเรียนประซานิคม ๔ นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์ นายบุญยงค์ ใยบัวทอง ช ุมพร เข ต  ๑

๔๔๒ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา นางสาวกาญจนา เกตุเวชซ์ นางฉวีวรรณ พรหมขจร ช ุมพร เข ต  ๒

๔๔๓ โรงเรียนบ้านในกริม นายพิเซษฐ์ ทับทอง นางสาวม ิสตราห์ มาส ยัีน ช ุมพร เข ต  ๒

๔๔๔ โรงเรียนวัดประสาทนิกร นายลักษไชย มลอุ่น นางสาวกาญจนา ไข่คงรอด ช ุมพร เข ต  ๒

๔๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด นายไวกณฐ์ เหมือนทอง นางสาวดวงพร เพชรไทย ช ุมพร เข ต  ๒

๔๔๖ โรงเรียนบ้านบางนอน นางอันนิ,ทิพย์ ดุสิตพันธ์ นางอิสรา เพชรคนซม ระนอง

๔๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน นายวันชาติ สุทธิศกด นางปถยา วิชาดี ระนอง

๔๔๘ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ นายประพาส ไชยรักษา นายนิติคักด มณีลาภ ระนอง

๔๔๙ โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหสียง ว่าที่ร้อยตรี ซรุณ สุนทรนนท์ นายยุทธพงษ์ อัจกลับ ระนอง



ท ี่ สถานศึกษา ช ื่อ ผู้'บริหารครูที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
๔๖๐ โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน นางหทัยกาญจน่ อหันตะ นางสาวสุภาภร ขวัญยืน ส ุราษ ฎ ร ์ธ าน ี เขต ๑

๔๖๑ โรงเรียนบ้านมะเลาะ นายวินัย บุญซ้าง นางสาวณัฏฐกานต์ ประขุมรัตน์ ส ุราษ ฎ ร ์ธ าน ี เขต ๒

๔๖๒ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ นายธวัซ เร่า'หนุ นางสาวองค์ซนิตา สวัสดี ส ุราษ ฎ ร ์ธ าน ี เขต ๒

๔๖๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวซิรพันธุ บุญณมี นายวันใหม่ คงทองคำ สพป. ภูเก็ต
๔๖๔ โรงเรียนบ้านทุ่งคา"บุญยขจรประซาอา? นายวิลาศ ปริญญานิยม นางสาวกนิษฐ์ คงคม สพป. ภูเก็ต
๔๖๔ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม นายซัซกรณ์ บุญเซิด นางสาวเดือนดารา ศรีอนุรักษ์ น ค รศ ร ีธรรม ราช  เขต ๓

๔๖๖ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประซาบาล) ลิบเอกสง่า ด่านวัฒนา นายอุดร นาควานิซ น ค รศ ร ีธรรม ราช  เขต ๓

๔๖๗ โรงเรียนวัดปากควน นายนิกร ด้วงนุ่ม นางสาวกัณณิกา อินทองแก้ว น ค รศ ร ีธรรม ราช  เขต ๓

๔๖๘ โรงเรียนวัดกลาง นายสายัณห์ เจียมสวัสด นางขุณหกาญจน์ ศรีขวัญแก้ว น ค รศ ร ีธรรม ราช  เขต ๔

๔๖๙ โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐปีตประซาสรร? นายประภักดี้ลิทธ ซ่วยเนียม นางซญารัศมี รักขุม พ ัทล ุง เขต ๑

๔๗๐ โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ นายสมปอง อนุคิริ นางยุวดี หวังบุรักษ์ พ ัทล ุง เขต ๑

๔๗๑ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๔๒ นางศคิธร เสริมวิทยวงศ์ ว่าที่ ร.ต.หญิงมะลิ เตาวะโต สตูล

๔๗๒ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยซัยพัฒนา นายจรญโรจน์ สุนทรนันท์ นางสาวดรุณี โพธเจริญ สตูล

๔๗๓ โรงเรียนวัดท่าหยี นายวิสูตร หนุอุไร นางสาวดีน่า บินตะสอน สงขลา เขต ๒

๔๗๔ โรงเรียนบ้านปากบาง นางศกลวรรณ สุขมี นายวิวัฒน์ หัสถประดิษฐ์ สงขลา เขต ๓

๔๗๔ โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า นางสาวอมรรัตน์ ยอดสุดเอื้อม นางมะลินี หนุมาก สงขลา เขต ๓

๔๗๖ โรงเรียนบ้านเกาะทาก นายเกษม บุหัส นางสาวนพวรรณ จรุญสอน สงขลา เขต ๓



ท ี่ สถานศึกษา ชื่อผ้บริหารครที่รับผิดชอบ ครผ้รับผิดชอบ สังกัด
๔๗๗ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม นางกมลาศน์ ศรประสิทธ นายทิรเทศ พรมสะอาด สงขลา เขต ๓

๔๗๘ โรงเรียนบ้านท่าด่าน นายมะรี อารง นายบุคอรีย์ ยูโซะ ปีตตานี เขต ๑
๔๗๙ โรงเรียนบ้านเขาดิน นายอับดุลเลาะ อาแด นายมฮำมัดรุสลำ ดือรารี ปีตตานี เขต ๓
๔๘๐ โรงเรียนยะหริ่ง นายศรรซิต กาเจ นางเมตตา อารง ปีตตานี เขต ๑
(รร ิ่(โร(ร) โรงเรียนเดซะปีตตนยาบ กุล นายสิทธิซัย เลบุกล นางสาวแทมา ลิ้มป ี ปีตตานี เขต ๑
๔๘๒ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว นางปุณณิกา ไกรรักษ์ นางกาญจนา ฤทธิเดช ตรัง
๔๘๓ โรงเรียนกมลศรี นายส ุซาต ิ บรรจงการ นางสาวอภิญญา ขุนแผน ตรัง
Gl £ s (sl โรงเรียนบ้านจิจิก นายฌเฉลิม วัดโคก นางสาวสมันต ิน ี เงินสมทอง ตรัง
๔๘๔ โรงเรียนบ้านคลองโตน นายสมพงษ์ เจือกโก้'น นายดาโหด ดินเตบ ตรัง
๔๘๖ โรงเรียนบ้านทุ่งยาง นางทัสณีย์ เทพเนียม นางปรีดา เจือกโก้'น ตรัง
๔๘๗ โรงเรียนบ้านปากปรน นางธิดา วนาสุวรรณวณิซ นางนรินทิพย์ สามทอง ตรัง
(รริ่(โร(โร โรงเรียนบ้านบางสัก นายกำจัด จังเม่ง นางสาวนุซนภา ใจห้าว ตรัง
๔๘๙ โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต นางสาวนิษฐเนตร เทพเกื้อ นางสาวอซิรญาณ์ แซ่เซ่น ยะลา เขต ๓

โรงเรียนวัดสุวรรณคหา นายบุญลือ สุทธิคักด นางสาววิไลวรรณ ทองวล ลพป.พังงา

เอกซน
๔๙๐ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี นานคุภชาติ คำวัตร นายรัฐเขต จามรวรรณ เอกซน
๔๙๑ ป ิยศ ึกษ า(ม ัธยมว ัดดอน ขวาง) นางประคอง ฉายทองคำ นายพิชัย เกงขุนทด เอกซน



ท ี่ สถานศึกษา ชื่อผ้บริหารครุที่รับผิดชอบ ครุผ้รับผิดชอบ สังกัด

สพม.
๔๙๒ โรงเรียนวัดสังเวช นายภิญโญ ภศรี นางสาวภัคจิรา โพธิกิจ สพม. ๑
๔๙๓ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว นางสาวเกสริน ภาคสุทธิผล สพม. ๑
๔๙๔ โรงเรียนนวมินทราชินทิศ สตรีวิทยา พุV นายไชยา กัญญาพันธุ นางสาววาริสา ประภาสพงษ์ สพม. ๑
๔๙๔ โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม นายโสภณ กมล นางสาวณัฏฐนันทิ บุญเสมอ สพม. ๑
๔๙๖ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ นายฉัตรชัย ธรรมครบุรี นายศักดา มังคะรัตน์ สพม. ๓
๔๙๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นายสมชาย ฟ้กทอง นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลาง สพม. ๔
๔๙๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร นางจรญ จารุสาร นายเมธาพงศ แก้วระกษ์ สพม. ๔
๔๙๙ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร นายสมศักย์ แย้มนุ่น นางลิขิต มามี่เจริญ สพม. ๔
๔๐๐ โรงเรียนหันคาพิทยาคม นายสัมฤทธ รงค์ทอง ว่าที่พันตรี ภาสกร รัตนวิมาณชัย สพม. ๔
duCKS) โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์ นายทบุธรรม ชัยบุรินทร์ นายมานพ ในพิมาย สพม. ๔
๔๐๒ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา นางเบญจวรรณ โมธินา นายมงคล อ่อนละม้าย สพม. ๔
๔๐๓ โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธเฉลิมรัก' นางพเยาว์ เกตานนท์ นางสาวสุขใจ สมแสน สพม. ๖
๔๐๔ โรงเรียนทองผาภมิวิทยา นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ นายสุทธิคักด จินดาเรือง สพม. ๘
๔๐๔ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ นายณรินทร์ ชำนาญดู นางภาวดี จิตตามัย สพม. ๘
๔๐๖ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ นายชินทัศ เหลืองประมวล สพม. ๘
๔๐๗ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ นายวรากร หงษ์เทียบ นางสาวจิรภา ผาตินาวิน สพม. ๘



ท ี่ สถานศึกษา ช ื่อ ผู้'บริหารครูที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
๕๐๘ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา นายสมมาต โพธทอง นายทศพร เจนบาญซี สพม. ๘
๕๐๙ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ นายสุรินทร์ สำลี นางสาวเสาวนีย์ ศรีบรรพต สพม. ๘
(&J3)0 โรงเรียนบางเลนวิทยา นางวรรณี ภิรมย์คำ นายศิปกร แก้วกลม สพม. ๙
C&JS)©โรงเรียนหัวหินวิทยาคม นายสุรินทร์ บุญทรัพย์ นางสาวขวัญพัฒน์ โชติทิพยรัตน์ สพม. ๑๐
๕๑๒ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา นางพรทิพย์ นุกลกิจ นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณชำ สพม. ๑๑
๕๑๓ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา นายโชติ จิตขาว นางศศิธร ศรีสุวรรณ สพม.๑๓
(&J3) (ริย่ิโรงเรียนกันตังพิทยากร นางยุภา พรเศรษฐ์ นายวิสุทธ จันทร์โถ สพม. ๑๓
๕๑๕ โรงเรียนในเตาพิทยาคม นายจุมพล ทวีตา นายอาทร แย้มบริบุรณ์ สพม. ๑๓
๕๑๖ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นายภิญโญ จินตนปึญญา นางยศวดี ถันตรัตติ สพม. ๑๓
๕๑๗ โรงเรียนกระบุรีวิทยา นายจรูญ อมฤตโกมล สพม. ๑๔
๕๑๘ โรงเรียนทับปุดวิทยา นายสุนทร รักเมือง นายภคพงษ์ พงษ์ทองหล่อ สพม. ๑๔
๕๑๙ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา นายอับดุลฮาลี แวดอเล๊าะ นางสาวซาลีมะห์ เจะเซะ สพม. ๑๕
๕๒๐ โรงเรียนทุ่งเหิยงพิทยาคม นายเอกบรรจง บุญผ่อง นางสิริมา บุญซ สพม. ๑๘
๕๒๑ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา นางอัญชลี อิสสรารักษ์ นายคันทรง ไตรมาส สพม. ๑๘
๕๒๒ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด นางนภาพร มลเมือง นายเดชณรงค์ พักพา สพม. ๑๘
๕๒๓ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา นางกฤตติกา เบญจมาลา นางพรจันทร์ ภทองวิจิตร สพม. ๑๘
๕๒๔ โรงเรียนพานทองสภาซนปถัมภ์ นางสาวยุพยง วุ้นวงษ์ นายณรัณธกรณ์ นาราณฐนันทน์ สพม. ๑๘



ท่ี สถานศึกษา ช ื่อ ผู้'บริหารครูที่รับผิด'ชอบ ครูผู้,รับผิด'ชอบ สังกัด
๕๒๕ โรงเรียนศรีราชา นายโกศล ดาราพิสุทธ นายกฤษณะ อ่อนเอื้อน ลพม. ๑๘
๕๒๖ โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) นายวัชระ บุบผามาศ นางนัยนา วงษ์เกษม ลพม. ๑๘
๕๒๗ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรม'นุเคราะหํ นายสำเริง หมอนวัน นายวสุพจน์ นออ่อน ลพม. ๑๘
๕๒๘ โรงเรียนบ้านค่าย นายสุกิจ โพธคิริกุล นางอุทัยวรรณ อินคิริ ลพม. ๑๘
๕๒๙ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนํ้า นายจามร วาจาสิทธ นายวรรณเพ็ญ เสน่ห์ ลพม.๑๘

๕๓๐ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม นายปรีชา นาคคิริ นางสาวนุชนารถ พานคำ ลพม.๑๘

๕๓๑ โรงเรียนเขาซะเมาวิทยา นายศักดา สรรเสริญ นางกันยารัตน์ ศรีเนตร ลพม.๑๘

๕๓๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นางวิลาวัณย์ พรหมโส นางมณีรัตน์ เจริญยุทธ ลพม. ๑๙
๕๓๓ โ ร ง เร ีย น เฉ ล ิม พ ร ะ เก ีย ร ต ิส ม เด ็จ พ ร ะ ศ ร ีน ค ร ิน ท ร ์ ห น£ นางวิมล ปานะถึก นางบิตยา สหายฟ้า ลพม. ๑๙
๕๓๔ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร นายธารา พิลาแสง นายธะวัซ มันทะรา ลพม. ๑๙
๕๓๕ โรงเรียนบ้านโนนปาหว้านเชียงฮาย นายอติยะ ศรีถาน นางสาวกนกวรรณ แสงสุข ลพม. ๑๙
๕๓๖ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา นายชัยนาท พรมมาลุน นางประนอม นิกรรัมย์ ลพม. ๒๐
๕๓๗ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้ นายสุทธิพงษ์ ทองแสง สพม. ๒๒
๕๓๘ โรงเรียนนาล่อนพัฒนา นายชัยนาจ คิรินุมาศ นายชัยวิซญ์ เข็มบึญญา สพม. ๒๒
๕๓๙ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา นายสุกรี ชัยมงค์ นางสาววรานาถ กิมาลี สพม. ๒๒
๕๔๐ โรงเรียนศรีโคตรบุรณ์ นายประจักร์ เข็มใคร นายทราวุธร์ คุณวงศ์ สพม. ๒๒
(£xaJS) โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม นายอภิเซษฐ์ สุนทรส นายอานนท์ ภูพัน'นา สพม. ๒๒
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๔๔๒ โรงเรียนหนองโพธพิทยาคม นายสุรซัย สุทธิอาจ นายชีวัน นาโคกุล ลพม. ๒๒
๕๔๓ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา นางนงรักษ์ เคนไซยวงคา นางสาววิมลอายา ไซศรี ลพม. ๒๓
๕๔๔ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกล นายอังกุร บุญรักษา นายวุฒิพงษ์ สุทธิโคตร ลพม. ๒๓
๔๔๔ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม นายอานนท์ นนทวัน นางธันญณัญช้ มีดินดำ ลพม. ๒๔
๔๔๖ โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง นางสาวสายฝน สวัสเอ้ือ ลพม. ๒๔
๔๔๗ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม นายเรืองคักด โพธหล้า น ายกฤษแก้ว ยุบลซิต นางอรพินท์ อ ุตะระ ลพม. ๒๔
๔๔๘ โรงเรียนกัลยาณวัตร นายจเด็จ อาศนะ นายศุภซัย กองเกิด ลพม. ๒๔
๔๔๙ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม นายสมเกียรติ หาแก้ว นายนิวัฒนา จำลอง สพม. ๒๔
๔๔๐ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม นางสายสมร คักดคำดวง นายสุริยา ภสำรอง สพม. ๒๔
๔๔๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นายวีระเดซ ซาตา นายจรัญ ภซาดา สพม. ๒๔
๔๔๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายยุทธศาสตร์ กงเพชร นางพรทิพย์ รัตนถา สพม. ๒๔
๔๔๓ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเ นายสมนึก ทองคำ นายสุวัฒน์ นึกเกตุ สพม. ๒๔
๔๔๔ โรงเรียนขามแก่นนคร นายศุภกิจ สานุสัตย์ นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล สพม. ๒๔
๔๔๔ โรงเรียนโคกโพธไชยศึกษา นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก นางดารณี พงษ์สบาย สพม. ๒๔
๔๔๖ โรงเรียนซนบทศึกษา นายสมคักด บ้านเหล่า นายสมสรรค์ กันยาหลง สพม. ๒๔
๔๔๗ โรงเรียนเทพคิรินทร์ ขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร นายพิระเพชร ศรีมงคล สพม. ๒๔
๔๔๘ โรงเรียนนํ้าพองพัฒนศึกษา รัซมังคลาภิ นายคมสันต์ ขุมอภัย นายสวีทคักด สำนักวงษ์ สพม. ๒๔
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๕๕๙ โรงเรียนใ!าพองศึกษา นายสวิสด แก้วชนะ นายเกรียงไกร รักษาวงศ์ สพม. ๒๕
๕๖๐ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม นายเรืองยศ แวดล้อม นายสิริธัญญ์ ประสุนิงศ์ สพม. ๒๕
๕๖๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นายธนัท ไชยทิพย์ นางสาวิตรี ทัดพินิจ สพม. ๒๕
๕๖๒ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา นายสมทรัพย์ ภโสดา นายไวพจน์ ภักดี สพม. ๒๖
๕๖๓ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ นางจิตรา ไทยเครือวัลย์ สพม. ๒๘
๕๖๔ โรงเรียนเลิงนกทา นายสุปรีชา นา'ชัยฤทธ นายรุจน้ กลางคาร สพม. ๒๘
๕๖๕ โรงเรียนยางขุมน้อยพิทยาคม นายเยี่ยม ธรรมบุตร นายรุ่งนิรัตน์ ศรีนาม สพม. ๒๘
๕๖๖ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม นายนริศ อัมภรัตน์ นางสาวอัญญาณี สายสั้น สพม. ๒๘
๕๖๗ โรงเรียนละทายวิทยา นายปียะวุฒิ ศรีชนะ นางปียะมาศ ค้าโค สพม. ๒๘
๕๖๘ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกล นายจิตตนาถ สิงหโต นายทควร ผ่องใส สพม. ๒๘
๕๖๙ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นายอัครเจตน้ สีหะวงษ์ นายสุขสำราญ ทนนคักด สพม. ๒๘
๕๗๐ โรงเรียนบัวน้อยวิทยา นางสุมาลี นาคกระโทก นางรรีวรรณ สุขสาร สพม. ๒๘
๕๗๑ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา นายบุรินทร์ สุดใจ นายวุฒิไกร โพธงาม สพม. ๒๘
๕๗๒ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา นายสถาน ปรางมาศ นายชาญชัย สุขสาร สพม. ๒๘
๕๗๓ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีศุภซัย จันครา นางเยาวเรศ เจริญจันทรพันธ์ สพม. ๒๘
๕๗๔ โรงเรียนศรีตระกลวิทยา นายมิตร บุญใส นายปีนเพชร พันธ์จันทร์ สพม. ๒๘
๕๗๕ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา นายธนพล สาระไทย นางสะไบแพร เศษสุวรรณ สพม. ๒๘
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๕๗๖ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม นายนิคม ไซยะนา นายชาญลักด มาตรดำจันทร์ ลพม. ๒๘
๕๗๗ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา นางสาวแสงตะวัน อ่อนพุทธา นางจำปา บุญมาก ลพม. ๒๘
๕๗๘ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า นายอุทัย สาคัมภีร์ นายประสาน เพ็งทอง ลพม. ๒๘
๕๗๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา นายอาคม วงศ์บา นายพันกร มณทอง ลพม. ๒๘
๕๘๐ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร นายสฤษด กำหอม นายธีระพัฒน้ เข็มเงิน ลพม. ๒๘
๕๘๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นายมานิต เขียวศรี นายวิเศษ น้อยพึ่ง ลพม. ๒๘
๕๘๒ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม นายไพศาล พรหมภา นางจารุณี สุขภาค ลพม. ๒๙
๕๘๓ โรงเรียนบ้านโนนแฝก ลพม. ๒๙
๕๘๔ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร นายบรรพต บุญประมวล นางสาวปิทมาวรรณ์ ยิ่งอำนวยชัย ลพม. ๒๙
๕๘๕ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม นางสุกัญญา แก้วมีค่า นางปนารีย์ เทนอิสสระ ลพม. ๓๑
๕๘๖ โรงเรียนสำทะเมนไชยพิทยาคม นายซขีพ แรงใหม่ นางสาวหยาดพิรุณ หนุนกระโทก ลพม. ๓๑
๕๘๗ โรงเรียนหนองนํ้าใสพิทยาคม นาง'พัชรี รักษาสุวรรณ นางสาววรินทร ไชยงาม ลพม. ๓๑
๕๘๘ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา นางสาวดวงจิต สนิทกลาง นางสาวลักฃณา กว้างนอก ลพม. ๓๑
๕๘๙ โรงเรียนเทพาลัย นายซชาติ อย่สอาด นางขวัญใจ ฉิมนอก สพม. ๓๑*ไม่มา*
๕๙๐ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด นายสมคักด สุขสมัย นางวิภารักษ์ ราช สพม. ๓๑
๕๙๑ โรงเรียนขามสะแกแสง นายไกรศร ทองมลชัย นายพิชิต จงรักกลาง สพม. ๓๑
๕๙๒ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม นางสุเนตร ขวัญดำ นายบุญเยี่ยม พจน์รัมย์ สพม. ๓๒
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๕๙๓ โรงเรียนฝางซนปถัมภ์ นายนิรันดร หม่ืนสุข นายพิริย'วัตร ติใหม่ ลพม. ๓๔
๕๙๔ โรงเรียนไชยปราการ นางรัตติกรณ์ สุฃดี นายกฤษกร ภมรศิลปีน ลพม. ๓๔
๕๙๕ โรงเรียนอรุโณทัย:วิทยาคม นายครันย์ วรรณรัตน์ นางสาว'ใ!'ไฟ้า หมื่นบุญตัน ลพม. ๓๔
๕๙๖ โรงเรียนสองแคววิทยาคม นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ นางเดือนฉาย ฝืนดี ลพม. ๓๔
๕๙๗ โรงเรียนสันติสุข นายชัยพันธ์ ศรีมันตา นายกฤษดาพร นทีมันท์ ลพม. ๓๔
๕๙๘ โรงเรียนแม่แจ่ม นายนิกร แก้วคำดี นางรุ่งรัตน์ เถิน'บุ'ริน'ทร์ ลพม. ๓๔
๕๙๙ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นายประวัติ ผันผาย นายพรชัย จินะทา ลพม. ๓๔
๖๐๐ โรงเรียนแม่สะเรียง" บริพ ัตรศึกษา" นายวิเชียร ซเกียรติ นางสาวรำไพ อุ่นเครือ สพม. ๓๔
๖๐๑ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม นายจักรกฤซ สิทธิโสติ นายกิตติ โพธิลิทธ สพม. ๓๖
๖๐๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม นายเลิศ จันธิมา นายจักรพงศ์ บุญธรรม สพม. ๓๖
๖๐๓ โรง เร ียน เฉ ล ิม พ ระ เก ีย รต ิส ม เด ็จพ ระ ศ ร ีน ค ร ิน ' นายศาสตรา วงศ์จุม'ป นายรังสรรค์ ปีนใจ สพม. ๓๖
๖๐๔ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ว่าที่ร.ท.ณัฐรัซต์ ใหญ่ผา นายธงชัย มืหลาย สพม. ๓๖
๖๐๕ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร นายสมเพชร งามธุระ นายไพบุรณ์โสภาบุตร สพม. ๓๗
๖๐๖ โรงเรียนเมืองลีประซาสามัคคี ว่าที่ร้อยโทวิญญ ศรีบุญเรือง นายอภิชัย ธนบุญเรือง สพม. ๓๗
๖๐๗ โรงเรียนเมืองแวง นายธนซาต ซาวล้าน นางภาระดี เกิดกล้า สพม. ๓๗
๖๐๘ โรงเรียนบ้านกาศประซานุเคราะห์ นายดนัยรัตน์ กาศเกษม นางพิชญ์นภา ลิงหกุล สพม. ๓๗
๖๐๙ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ นายเลิศชาย รัตนะ นายวีรวุฒิ คำวงศ์ สพม. ๓๗
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๖๑๐ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา นางวาสนา สำเนียง นายสมยา ถานะวุฒิพงษ์ ลพม. ๓๗
qD ( 9 ) ( 9 ) โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมซนปถัมภ์ นายสุทธิ อาดุร นางเรวดี รัตนพันธ์ สพม.๓๘
๖๑๒ โรงเรียนเมืองเซสียง นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรพย์'ประ'ซา นายเรวัตร น้อยวงศ์ สพม.๓๘
๖๑๓ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม นายสมนึก เอ่ียมใส นางสาวรัซนก จินะตา สพม.๓๘
๖๑๔ โรงเรียนผดุงปัญญา นายจเร ฃัติวงษ์ นางนารินทร์ โทนปัน สพม.๓๘
๖๑๔ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม นายพัฒน'พงษ์ สีกา นายธีระว ุฒ ิ ซาวเจริญ สพม.๓๘
๖๑๖ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นายสนั่น วงษด์ ี - สพม.๓๘
๖๑๗ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม นายศักดา สินมา นายวราว ุฒ ิ โพธเงิน ลพม. ๓๙
qD ( 9 ) C n9 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม นายคักดี้ซัย ทุ่งโพธแดง นางสาวภรณ์'พรรณ จันทร์แย้มสงค์ ลพม. ๓๙
๖๑๙ โรงเรียนท่าปลาประซาอุทิศ นายจรัญ อินตายวง นางสาวราตรี เสนาป่า ลพม. ๓๙
๖๒๐ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม นางอรสา ทรงศรี นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุน ลพม. ๓๙
๖๒๑ โรงเรียนใ!าริดวิทยา นายวิเซียร ปันม่วง นางทัดดาว ส ุวิมล ลพม. ๓๙
๖๒๒ โรงเรียนอุตรดิตภ์ นายกิตติศักด สินธ ุ'วงศานนท์ นายมานิต วงศ์มล ลพม. ๓๙
๖๒๓ โรงเรียนแสนตอวิทยา นายเจษฎา ปาณะจำนงค์ นายณ'ฐวุฒิ จาดแห ลพม. ๓๙
๖๒๔ โรงเรียนนํ้าปาดซนปถัมภ์ นายบรรเทิง คำทอง นายบุญแทน ลาบาง ลพม. ๓๙
๖๒๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุต' ว่าที่ร้อยตรีจิรเซษฐ์ จันทร์สุภาเสน นายศุภศิษย์ แก้วจีน ลพม. ๓๙
๖๒๖ โรงเรียนหนองไผ่ นายไพโรจน์ กระจ่างพันธุ นางสาวทิพกา สาธรรม ลพม. ๔๐
๖๒๗ โรงเรียนวังโป่งศึกษา นายพิเซษฐ์ เกตุแก้ว ลพม. ๔๐



*3 2/ a/ 2/0/ท สถานศกษา ชอผูบรัหารครทรับผดชอบ ครผูรบผดชอบ สังกัด
๖๒๘ โรงเรียนเพชรละครวิทยา นายสุวรรณชัย พรหมศร นางสาวนนทยา บุตรีสาน ลพม. ๔๐
๖๒๙ โรงเรียนเพชรบุรณ์วิทยา นายจุรินทร์ นํ้าค้าง นายยุทธจักร์ ไกรสิงห์ ลพม. ๔๐

ประกาศ ณ วันท่ี ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


