
ประกาศกระ,ทรวงคิกษ'าธิการ
เร่ือง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีฃาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ปีการศึกษา ๒(£(£๙

ตามท่ี รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งซาติ ท่ีทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเฝ็าระวังไมให้เยาวซนไปเก่ียวซ้องกับยาเสพ 
ติด กระทรวงศึกษาธิการ ไต้จัดทำโครงการสถานศึกษาสีฃาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒(£(£๙ เพื่อมอบรางวัลและประกาศยกย่องเข็ดซูเกียรติให้ 
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่มืผลการดำเนินงานต้านการป้องกันและแก้Iขป้ญหายาเสพติดไนสถานศึกษาระดับดีเด่น ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานดัวซ่ื'วัด 
มาตรการ ๕ มาตรการ กลยุทธ์๔ ต้อง ๒ไม่ และไต้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา๒(£(£๙ 
น้ัน

บัดนี้ การพิจารณาผลงานซองสถานศึกษาที่จัดส่งเข้ารับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายซื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเม่นเป็น 
สถานศึกษาสีซาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒(£(£๙ ดังน้ั

ระดับเงิน
ท่ี สถานสิกษา ชื่อผ้บริหารครุที่รับผิดชอบ ครุผ้รับผิดชอบ สังกัด

ภาคกลาง

๑ โรงเรียนวัดพลับพลาขัย ว่าที่ร้อยตรี ซวลิต วิซาดี นางจันทร์ นันทกิจ กรุงเทพมหานคร

๒ โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ ว่าที่ร้อยตรีวิศึษฐ พซรวโรทัย นางสาวเมขลา ถ่ินวิมล ปทุมธานี เข ต ๑

๓ โรงเรียนวัดสหราษฏรื่บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) นางณัฏฐ'พัชร กาญจนพิพิธ นางสาวกมลเนตร มียอด ปทุมธานี เข ต ๑

๔ โรงเรียนวัดตะวันเรือง นายอธิปย' อแ่ก้ว นายสมเกียรติ จิตรโซติ ปทุมธานี เข ต ๑

๕ โรงเรียนวันครู๒๕๐๒ นางสายสุนีย์ จอดนอก นายสุธี บุดดางาม ปทุมธานี เข ต ๑

๖ โรงเรียนขุมซนวัดบางขัน นางกนกพร ศรีเปลี่ยนจันทร์ นายณัฏฐ์ สังข์สวัสด้ึ ปทุมธานี เซต๑

๗ โรงเรียนลังซ้อ่ิาวิทยา นางสาวลัดดา อ่ิมอกใจ นางสมศรี วิไลศรี ปทุมธานี เซต๑

๘ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ นางกาญจนา คล้ายพุฒ นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์ ปทุมธานี เข ต ๑

๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม นายธนณ'ฐ ศิระวงใ5 นายบุญซ ดาวชนทด ปทุมธานี เขต๒

๑๐ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น นายจตุรงค์ สโรบล นางเทพีนทร์ หอมทอง ปทุมธานี เซต๒

๑๑ โรงเรียนวัดสุวรรณ นางสาวระพีพรรณ คณาฤทธึ้ นายวิทยา เปร่ืองนา ปทุมธานี เซต๒

๑!อ โรงเรียนวัดธัญญะผล นางสาวซุตินันทั พั่ว1นะคุณมี นาย1ขจรคักด เหมตะเวน ปทุมธานี เขต๒

๑๓ โรงเรียนวัดสุฃบฺญฑรีการาม นางสุภาสดี ปานสกุล นายวัลลภ กลํ่าคุณ ปทุมธานี เขต๒

๑ (ริอ่ิ โรงเรียนอยู่ประซานุเคราะห์ นายไพรัซ แจ้งเจริญ นางสาวรักชนก พุฒ1ซ้อน ปทุมธานี เซต๒

๑ <<๒ โรงเรียนพวงแก้ว นางวรรณา ภางาม นางสาว1นุชส'ริน,ทร์ จันทร์มณี ปทุมธานี เซต๒

๑๖ โรงเรียนวัดครุใน(ปตีะนิลานนทศึกษา) นางปราณี ต้ังศึรีวัฒนกุล นายประมุล พลิาวร สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

๑๗ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นายจิระพงศ์ คุภศรี นายปฐเมศรื่ ทองโฉม สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

๑๙ โรงเรียนคลองลาดกระบัง นางสาวซลารักษ์ สายอุทัศน์ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรรวรรณ จันทร์เป? สพป.สมุทรปราการ เซต ๒

๑๙ โรงเรียนวัดโคกทอง(บวรวิทยา) ว่าที่ร้อยตรีเสรี ปาระแก้ว นางพิมลรัตน์ เกษมเนตร พระนครศรีอยุธยา เซต๒

เอ๐ โรงเรียนวัดโพธ่ํแตงใต้"ป้ญญาบุวัตรวิทยา" นางกันยา เจริญถ้อย นายจรัญ เอมโคกสุง พระนครศรีอยุธยา เข ต ๒

เอ๑ โรงเรียนวัดกระแซง"จันทไพโรจน์วิทยา" นางสุ1'นนท์ บุญศักดึ้ นายพีรพงษ์ ภาศกดี พระนครศรีอยุธยา เข ต ๒

เอเอ โรงเรียนวัดต้นทอง นางมณฑา จิตตช่ืน นายสง่า พันธุรัตน์ สพป.อ่างทอง

เอ๓ โรงเรียนวัดนางเล่ว นางสาวรัชดา ทองสุข นางสาวเยาวลักษณ์ ศัพทเสวี สพป.อ่างทอง



ท่ี สถานสีกษา ขื่อผ้บริหารครูที่รับผิดขอบ ครูผ้รับผิดขอบ สังกัด
๒๔ โรงเรียนวัดบุญคิรีวิทยาราม นางสาวกหลาบ พรมเมศ นางสาวปิตยา อินอำพล ลพป.อ่างทอง

๒๔ โรงเรียนวัดสว่าง นางสาวสรัญญา ภษาทอง นางสาวธัญซนก ศรีสวัสด๋ิ ลพป.อ่างทอง

๒๖ โรงเรียนบ้านซะไว (ชวลิตวิทยาคาร) นายสฺรโชติ ช่ังไจ นางสาวพิซญาภา เยี่ยมยอด ลพป.อ่างทอง

๒๗ โรงเรียนประลิทธิวิทยาฯ นายสามารถ คงสุข นางสาวณ์ฐพิมล โพธ่ํวิจิตร ลพป.อ่างทอง

๒๘ โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ (หลวงพ่อโต้ะอุปถัมภ์) นายสมพงใ5 เมืองวัฒนะ นายบุญซ พรหมหากล ลพป.อ่างทอง

๒๙ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม นางสาล่ี คงอ่อน นายธงชัย คล้ายเผือก ลพป.อ่างทอง

๓๐ โรงเรียนวัดบ้านแก นางชนาลักษณ์ โคงาม นางบุญม่ัน พุ่มสุวรรณ ลพป.อ่างทอง

๓๑ โรงเรียนวัดมหาดไทย นายอำนาจ เทพวงใ5 นายเอกชัย มดแสง ลพป.อ่างทอง

๓๒ โรงเรียนวัดสิทธาราม นายภาณุพงศ์ ธปประสม นางสาวจิราพร ศักดิ๋เจริญ สพป.อ่างทอง

๓๓ โรงเรียนวัดหนองรี นายเสมอพงใ5 บำรุงจิตต์ นางสาวธัซปี วงศ์คิริ สพป.นครนายก

๓๔ โรงเรียนวัดสนามชัย นายเชิดชัย ซ้ําเกตุ นางสาวกานต์รรี วัฒนสุวรรณ์ สพป.ชัยนาท

๓๔ โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา นายเฉลียว อยู่เกิด นายณรงค์ฤทธ๋ิ รุ่งวงษ์ สพป.ชัยนาท

๓๖ โรงเรียนรัฐเข่ือนพลเทพอุปถัมภ์ นางปรางกมล ล้อจงเฮง นางคฺณ์ญญา โสภาสุข สพป.ชัยนาท

๓๗ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส นางกมลยุภา มืสุฃ นางสาวจฑารัตน์ ย้ิมจันทร์ สพป.ชัยนาท

๓๘ โรงเรียนอนุบาลสรรพยา นายสยาม สุ่มงาม นางสมคิด จิตรเอื้อตระกล สพป.ชัยนาท

๓๙ โรงเรียนบ้านท่าม่วง นางสาวปาจรีย์ วิเศษชัย นางสุภัตรา กองเงิน สพป.ลพบุรี เข ต ๑

๔๐ โรงเรียนเขาสะพานนาค นางนซสิริ,'นนท์ กลศรพิจิต นางกอบกาญจฟ้ ธนโสภณคีรี สพป.ลพบุรี เขต ๑

๔๑ โรงเรียนวัดหนองค นางอำไพวรรณ เนครสุวรรณ นางเกยุร ซนะบุญ สพป.ลพบุรี เขต ๑

๔๒ โรงเรียนหนองหอย นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง นายยศสักส์ ก่อแก้ว สพป.ลพบุรี เขต ๑

๔๓ โรงเรียนวัดดงสวอง นายปริญญา วารณกลาง นางทรรศมล ทองดี สพป.ลพบุรี เขต ๑

๔๔ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม นายณรงค์ ก่ิงไทร นางพาขวัญ คำโห สพป.ลพบุรี เขต ๒

๔๔ โรงเรียนบ้านเขายายกะตา น.ส.อุทมพร แจ่มเมือง นายสมขาย ไข่นิล สพป.ลพบุรี เขต ๒

๔๖ โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน นายสมปีก ศรีไพฑรย์ นางกญซลี สีคำ สพป.ลพบุรี เขต ๒

๔๗ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นางซลาลัย หงษ์คำดี นายบัณฑิตย น้อยเจริญ สพป.ลพบุรี เขต ๒

๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว นางซาลิดา รักไคร่ นางมณิฐ,นิตย์ ภัณหา สพป.ลพบุรี เขต ๒

๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ นางณัภฐิปี หอมจันทร์ นางภัสสร กลเมือง สพป.ลพบุรี เขต ๒

๔๐ โรงเรียนบ้านดงน้อย นายหัสพงศ์ มรกต นายเสถียร ไปเหนือ สพป.ลพบุรี เขต ๒

๔๑ โรงเรียนบ้านซับหินขวาง นางสุภาพ สุริยาอารักษ์ นายชัยวัฒน์ บัตรทิม สพป.ลพบุรี เขต ๒

๔๒ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ นายทวีศักดิ๋ ซเชิด นายอิศเรศ สน่ันเมือง สพป.ลพบุรี เขต ๒

๔๓ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง นายชัซวาล ไทยเที่ยง นายซาตรี ซ่างเหลา สพป.ลพบุรี เขต ๒

๔๔ โรงเรียนบ้านบ่อน้ํา ส.อ.เซาวลิต มังกรทอง นายปีพล ชุนหอม สพป.ลพบุรี เขต ๒

๕๕ โรงเรียนบ้านไหม่ทรัพย์เจริญ นางศศิธร เกิดเนตร์ น.ส.ธนวันต์ พิมสาร สพป.ลพบุรี เขต ๒

๔๖ โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว นายสันติ ศรีพร้อม นายจำนง ไนพิมาย สพป.ลพบุรี เขต ๒

๔๗ โรงเรียนบ้านเขาตะแคง น.ส.มัลลิกา ปานคุ้ม น.ส.จิรทิพย์ เก่งนอก สพป.ลพบุรี เขต ๒

๔๘ โรงเรียนวัดส่ีซับศรีเจริญธรรม นายสุรศักดิ๋ จันทร์ภ่ นายชาติ ประวะเสนัง สพป.ลพบุรี เขต ๒

๔๙ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา นายสมเศียร ช้างจวง นางสุทธลักษณ์ อยู่น่ิม สพป.ลพบุรี เขต ๒

๖๐ โรงเรียนบ้านซับโศก นายสมเกียรติ ซมภนซ นายหริพันธ์ กล่ันเซ้ือ สพป.ลพบุรี เขต ๒



ท่ี สถานสีกษา ขื่อผ้บริหารครูที่รับผิดขอบ ครูผ้รับผิดขอบ สังกัด
๖๑ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน นาย1ขจรศักด๋ิ บุญด้วยลาน นายวีรภัทร กองแก้ว สพปี.ลพบุรี เขต ๒

๖)ร โรงเรียนบ้านหนองปีกนก นายสุชาติ เหมหอม น.ส.มนัสวิ เนตรยอง สพปี.ลพบุรี เขต ๒

๖๓ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง นางศรีปีระภา ระดมยศ นายกิตติ มณีอินทร์ สพปี.ลพบุรี เขต ๒

๖๔ โรงเรียนบ้านท่าตะโก นางรัชนัวรรณี แพรเมือง นายปริญญา ประเสริฐพงษ์ สพปี.ลพบุรี เขต ๒

๖๔ โรงเรียนบ้านเขาราบ นายธีรพงษ์ ภธร นายภราดร กรรชำ สพปี.ลพบุรี เขต ๒

๖๖ โรงเรียนบ้านทะเลทอง นายสังวร รักญาติ นางปราณี ทัพสกุล สพปี.ลพบุรี เขต ๒

๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยสาราม นางวาสนา น้ําเพ็ซร น.ส.'จอม'ขวัญ ซมมณเฑียร สพปี.ลพบุรี เขต ๒

๖๘ โรงเรียนบ้านเขารวก นายปีระเสรีฐ ทิวงษ์ น.ส.กัญณีชิสา นัธิศรัตนภักดี สพปี.ลพบุรี เขต ๒

๖๙ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม นายปีระดิษบ้ กุนบผา นายวุฒิไกร เกษไขย สพปี.ลพบุรี เขต ๒

๗๐ โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม นายจำเริญ รัตนศธี น.ส.สุกัญญา สุดสายออ สพปี.ลพบุรี เขต ๒

๗๑ โรงเรียนบ้านปีรางค์น้อย นางสมศรี รัตนศรี นางสมักด๋ิ ทวิ'ขวัญ สพปี.ลพบุรี เขต ๒

๗๖ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สระบุรี เขต ๒

๗๓ โรงเรียนวัดน้อย นางจันทร์เพ็ญ เพ็ซรอ่วม นายไพฑรย่ี นารีระ สิงห์บุรี

๗๔ โรงเรียนวัดปีระดับ นางสาวยุพา บุญอนันต์ นายเมธี สารดิษฐ์ สิงห์บุรี

๗๔ โรงเรียนวัดตึกราขา นายเพิ่มศักดิ๋ บัวรักษ์ นางภัทรพร มงคลพิทักษ์กล สิงห์บุรี

๗๖ โรงเรียนวัดโบสถ์ นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค นายฐิติพงค์ ก้มครอง สิงห์บุรี

๗๗ โรงเรียนวัดดอนกระเบ๋ีเอง นางวราภรณี เมฆชาว นางพรกมล สุมงคล สุพรรณบุรี เฃต ๑

๗๘ โรงเรียนวัดพังม่วง นางสาวจันทนา แจ้งประจักษ์ นางจฑามาต พลเสน สุพรรณบุรี เฃต ๑

๗๙ โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ นายบรรจบ มาตรวิจิตร นายประทวน น้อยแก้ว สุพรรณบุรี เฃต ๑

๘๐ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต นางจฑามาส คล้ายสุบรรณ นางสาวตติยากรณี คล้ายสุบรรพ สุพรรณบุรี เขต ๒

๘๑ โรงเรียนวัดท่าไขย(ปีระขานุกล) นางไมตรี โหมดเครือ นางสาววิซดา บัวแจงงาม สุพรรณบุรี เขต ๒

๘๖ โรงเรียนบ้านหนองจิกราข่า นายสมชาย เกสรสุคนธ์ นายวฒิซัย อินทร์อ่อนวงษ์ สุพรรณบุรี เขต ๒

๘๓ โรงเรียนวัดเวฬุวัน นางรดาพัขร ไทยทวี นางสาวกนกพร มลละออง สุพรรณบุรี เขต ๒

๘๔ โรงเรียนบ้านเขากำแพง นางดวงไจ บัวงาม นางสาวอังคณา ปีราบสกุล สุพรรณบุรี เขต ๒

๘๔ วัดไหม่ลิทราวาส นางสาวบังอร จงสมจิตถ์ นางอุไร ศรีเทรา สุพรรณบุรี เขต ๒

๘๖ บ้านหนองโพธ่ํ นางโสภา วงษ์นาคเพ็ขรี นายสมาน ชาวจันทร์แย้ม สุพรรณบุรี เขต ๒

๘๗ โรงเรียนอาทรสังฃะวัฒนะ ๒(วัดวังตะก) นางดาวร่ง ตาลเพชร นายสมชาย บุญครอง สุพรรณบุรี เขต ๒

๘๘ โรงเรียนอนุบาลด่านข้าง นายอนซา เงินแพทย์ นายชัยรัตนั เงินเน้ือดี สุพรรณบุรี เฃต ๓

๘๙ โรงเรียน’วัดบังลังกํ นางนฤนาถ นรังสิทธ๋ิ นางสมบุรณี สุฃฃม สุพรรณบุรี เฃต ๓

๙๐ โรงเรียนวัดดอนสำโรง นางสุรางด้ เข็มเพชร นางอภัสนันทั กาฬภักดี สุพรรณบุรี เฃต ๓

๙๑ โรงเรียนบ้านปีากดง นายรัชพล วรกรรณี นายวัชระ ทองคำดี สุพรรณบุรี เฃต ๓

๙๖ โรงเรียนวัดท่าทอง นางสัดดา เพ็งผล นางสาว'ซม1พนท สาราค์า สุพรรณบุรี เฃต ๓

๙๓ โรงเรียนวัดบ้านสระ นายผจญวุฒิ อินโต นางสุนทรี ผดุงร่งเรืองกิจ สุพรรณบุรี เฃต ๓

๙๔ โรงเรียนวัดพิมพาวาส (ลิล้งสาราลัย) นางศศกร กาฬคิริ นายณีฐ์พล ล้ิมกล ฉะเชิงเทรา เฃต ๑

๙๔ โรงเรียนสะแกโดดปีระขาสรรค์ นางสาวสุภาพร ฤกษ์จันทร์ นายขนาธิปี ประมวล ฉะเชิงเทรา เฃต ๑

๙๖ โรงเรียนบ้านลิล้ง นาง1ฃนัษฐา ณรงค์ศักด๋ิ นางสาวสุมาลี แสงโคตร ฉะเชิงเทรา เฃต ๑

๙๗ โรงเรียนสกุลดีปีระขาสรรค์ นางสลีลา ศรีสำราญ นายอธิคม ทิมย้ายงาม ฉะเชิงเทรา เฃต ๑
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๙๘ โรงเรียนสุเหร่าลำซะล่า(ลำซะล่าประซาสรรค์) นางณัฎกาญ เอ้ือสุวรรณา นายตรีสุริยา บุรพาเมธาโกศล ฉะเชิงเทรา เขต ๑

๙๙ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน นางสาวสยุมพร อินทศรี นายกานตพงศ์ เฉลิมพลโยธิน ฉะเซิงเทรา เซต ๒

๑๐๐ วัดเสม็ดเหปีอ(ซิตประ,ซาสรรค์) นายเจือศรี พมพิพัฒน์ นายสุกิจ กาญจนเกตุ ฉะเซิงเทรา เซต ๒

๑๐๑ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก นายมามิตย่ไว สีประสงค์ นายสุกิจ บุญขาว ฉะเซิงเทรา เซต ๒

๑๐เอ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ซุนคลัง นางรุ่งอรุณ พ่ึงเกษม นายปีญญา เต็มวิจิตร ฉะเซิงเทรา เซต ๒

๑๐๓ โรงเรียนบ้านซากพุดซา นายคมสัน แท่งทองคำ นางเวียงพิงคํ แสงอาจ ชลบุรี เขต ๑

๑๐๙ โรงเรียนราษฏรีสโมสร นางสาวจำเรียง ไพบุลย์เบ็ญจะ นางสาวมาลัย เซื่องคณะ ชลบุรี เขต ๑

๑๐๙ โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค นางสาวบุญเอื้อ เอ่ียมรัตน์ นางสาวธิดารัตน์ สมศรีคาน ชลบุรี เขต ๑

๑๐๖ โรงเรียนหนองเสือข้าง(จรุงราษฏร์พัฒนา) นายรุ่งทรี พรรณนา นางสาวสายยม สวนเข่ือน ชลบุรี เขต ๑

๑๐๗ โรงเรียนบ้านหนองเขิน นายถนอม สหะวรกลศักด๋ิ นายวิรวฒิ เกตุ'จำนงค์ ชลบุรี เขต ๑

๑๐๘ โรงเรียนบ้านหนองซุมเห็ด ว่าที่ร้อยตรีเกษมศานต์ อาปะโม นายภานวัฒน์ เหล่าหว้าน ซลบุรี เซต ๒

๑๐๙ โรงเรียนโคกพระศิลาราม นางแก้วตา เข้มแข็ง นางสาวงสิรวิร์ ขันธะกาด ซลบุรี เซต ๒

๑๑๐ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ นายขัยโรจน์ หนุซาว นายสุภาพ อามาตมสตรี ซลบุรี เซต ๒

๑๑๑ โรงเรียนบ้านคลองตาเพซร นายซศักด๋ิ ศภจิตเจษฏากร นายจรัญ บุพชาติ ซลบุรี เซต ๒

๑๑เอ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ นายวิฑรย์ หนขาว นางสาวศศิธร ต่ิงแตง ซลบุรี เซต ๒

๑๑๓ โรงเรียนบ้านหนุเกตุ นายสนิท คงภักดี นายณิธิ1พัทธ์ ธนิทธิพันธ์ ซลบุรี เซต ๒

๑๑๙ โรงเรียนวัดหนองแซ่แว่น นายศภขัย คงมนต์ นางอัจฉรา สว่างวงศ์ ซลบุรี เซต ๒

๑๑๙ โรงเรียนวัดแหลมแค นายสมซาย วิระศิลป นางสาวจาลุณี สาริ1บุตร ซลบุรี เซต ๒

๑๑๖ โรงเรียนวัดเซาโพธ่ํทอง นายอรรถกฤต แป้นเซ้ีอ นายสุซาติ เปียนทอง ชลบุรี เขต ๓

๑๑๗ โรงเรียนบ้านสันติคาม นางปารีซาติ เวเบอร์ นายวรดร สมกิจเรือง ชลบุรี เขต ๓

๑๑๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นายวีรคักส์ เถาหมอ นางสาวอาภัสสราณี อ่อนอ้าย ชลบุรี เขต ๓

๑๑๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส นางซนิตา ยินดีสุข นางวรรณภา วงศ์สืบ ชลบุรี เขต ๓

๑เอ๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉ่ิงนาวิกอนุสรณ์)ศรีรา นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ขัย นางวัชรา เซตฐราช ชลบุรี เขต ๓

๑เอ๑ โรงเรียนวัดแกลงบน นางสาวป็ยภัทร ทองพรม นายรัตถวิซญ' โพธ่ํอ่อง ระยอง เขต ๑

๑เอเอ โรงเรียนสฤษติเดซ ร้อยโทกัมพล ผลพฤกษา นายอำนาจ เจริญพร จันทบุรี เขต ๑

๑เอ๓ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก้อุทัย) ว่าท่ีร้อยตรีสุรขัย ภัทราภรณ์ไพบุลย์ นางสาวสุขัญญารักษ์ โภตินบรีบุรณ์ จันทบุรี เขต ๑

๑เอ๙ โรงเรียนวัดรำพัน(สุฃสวัสติพิซาญราษฎร์) นางนิคา'ชล สวัสดีสาร นางไพเราะ ปีงลิขิต จันทบุรี เขต ๑

๑เอ๙ โรงเรียนบ้างซ่องกะพัด นายชาญณรงค์ พงษขยัน นางสาวษฺภนุซ ทะนันไธสง จันทบุรี เขต ๑

๑เอ๖ โรงเรียนวัดวังสรรพรส นางสุธาทิพย์ ถนอมสิน นางจันทร์ฉาย อัศโม จันทบุรี เซต ๒

๑เอ๗ โรงเรียนบ้านแหลม นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว นางมาลีวรรณ สุขอนันต์ จันทบุรี เซต ๒

๑เอ๘ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) นางสัดดาวัลย์ งามขจรกลกิจ นายเดซา ล้ําตระกล จันทบุรี เซต ๒

๑เอ๙ โรงเรียนบ้านคลองไหญ่ นางสาวนันทิณภัทร จิตรถวิล นางสาวอรวรรณเขมะบาล จันทบุรี เซต ๒

๑๓๐ โรงเรียนคลองซวาง นายพักตร์วิไล ขำปฏิ นางสาว ศศิวิมล ตราด

๑๓๑ โรงเรียนบ้านคอนสุง นายวฒิวัฒน์ อินทสุวรรณ นายขิษณฺ ฑีฆายุ จุลศิลปี ตราด

๑๓เอ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง นางสาวก่ิงแก้ว บริรักษ์ศภกร นายสธรรดร ยอดย่ิง ตราด

๑๓๓ โรงเรียนวังทะลุ นายณรงค์เดช พนนาค นางสาวปริตตสุภา ลิบพิลา ปราจีนบุรี เซต ๑

๑๓๙ โรงเรียนบ้านพระ นายสมดีด บุญมา นางรำไพพรรณ บุญภมิ ปราจีนบุรี เซต ๑
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๑๓๙ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี นางสาวประไพ คำดำ จ่าสิบโทณรงค์ เกิดสฺฃผล ปราจีนบุรี เซต ๑

๑๓๖ โรงเรียน’วัดค้สำพัน นางนงนิตย์ ลังฃภิญโญ นายสุเทพ พนมฤทธิสุนทร ปราจีนบุรี เซต ๑

๑๓๗ โรงเรียนบ้านดงบัง นางนวลจันทร์ บฺนประสิตรี นางสายทอง มณีเชษฐา ปราจีนบุรี เซต ๑

๑๓๘ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ นางสาววารุณี พยายาม นายโสภณ บุญภัทดี ปราจีนบุรี เซต ๑

๑๓๙ โรงเรียนบ้านพระปรง นางสมหมาย สังฃะวินิจ นางสาวนิตยา เข็มเพ็ซร ปราจีนบุรี เซต ๒

๑๙0 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ นางจินตนา ซมพ นายจิราวัฒน์ ซมพ ปราจีนบุรี เซต ๒

๑๙๑ โรงเรียนบ้านคลองหาด นางสาวกัญยา ไกรจะบก นายณัซพงษ์ สวยสม สระแก้ว ๑

๑๙เอ โรงเรียนวัดพวงนิมิต นายมณี สุระสาย นายสมศักคํ แสงแจ่ม สระแก้ว ๑

๑๙๓ โรงเรียนวัดบ้านสี่แยก นางพรพนา บัวอินทร์ นางสาวกาญจนา ศรีษะไบ สระแก้ว ๑

๑๙๙ โรงเรียนซับเกษมวังขุมทอง นางดารีนทรี โคษา นางปาณิสรา มากิโนะ สระแก้ว ๑

๑๙๙ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม นายสน่ัน มณีสิงห์ นางสาวจิรนันห์ ทองอํวม สระแก้ว ๑

๑๙๖ โรงเรียนบ้านโคกน้อย นางวันฤดี ปฺยะดี นางสาวลสิตา เกียรตินอก สระแก้ว ๑

๑๙๗ โรงเรียนบ้านทับหลวง ว่าท่ีร้อยตรีนริศ ลุ่นศ,รีเมือง นายอนุพงศ์ โตเจริญ สระแก้ว ๑

๑๙๘ โรงเรียนบ้านหนองปีกหลัก นางสาวอรฤทัย พงษ์สนิท นางสาวอาริษา นอกพลกรัง สระแก้ว ๑

๑๙๙ โรงเรียนบ้านหนองปรือ นายทวีสักส์ พ่ึงบัว นาย'ไพทล มลหล้า สระแก้ว ๑

๑๙0 โรงเรียบ้านพระเพสิง นางมณี ม่ังค่ัง นางกัญญาภา ขอดทอง สระแก้ว ๑

๑๙๑ โรงเรียนบ้านวังปีน นางบุษยมาส ผาสุข นายปีญญา พลเภา สระแก้ว ๑

๑๙เอ โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง นางเอกพงศ์ บุตรสงฆ์ นายโอกาส ลือคำงาม สระแก้ว ๑

๑๙๓ โรงเรียนบ้านคลองน้ําไส นายหงษ์คำ หาบุญมี นายสหภาพ ลัจจทองดี สระแก้ว ๑

๑๙๙ โรงเรียนบ้านกิโลสาม นางสาวลัดดา พงษ์แก้ว นางสาวพรทิวา เบญจศีล สระแก้ว ๑

๑๙๙ โรงเรียนบ้านหนองไหญ่ นายมานพ มันตะรักษ์ นายสกนรี โกสุม สระแก้ว เซต ๒

๑๙๖ โรงเรียนบ้านคลองวัว นายอาคม รุนสีงาม นางพลับพลึง รังสินธุ สระแก้ว เซต ๒

๑๙๗ โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ ว่าท่ีร้อยตรีธนาโซค แก้วประทีป นายพนม สีธรรม สระแก้ว เซต ๒

๑๙๘ โรงเรียนบ้านโคกทหาร นายวิษณุ เกิดไนหล้า นายมิตรชัย วงสุรีย์ สระแก้ว เซต ๒

๑๙๙ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗(บ้านแส์ง) นายประดิษฐ์ แดงหนองแปง นายสง่า อินทร์กลาง สระแก้ว เซต ๒

๑๖0 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา นาย'วฒนะ ฉิมมาลา นายพัทธพล กันเมียน สระแก้ว เซต ๒

๑๖๑ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ นางสาวจริยา สีคุณ นางนันทนา บัวบาน กาญจนบุรี เฃต ๑

๑๖เอ โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม นายอำนวย ธรรมรังสี นางสาว1พร1นภัส เรืองพยุงคักด๋ิ กาญจนบุรี เฃต ๑

๑๖๓ โรงเรียนบ้านจันอุย นายประเสรีฐ หนุรีน นางกฤษดา ธรรมรังษ์ กาญจนบุรี เฃต ๑

๑๖๙ โรงเรียนบ้านกลอนโด นายชาญชัย สุทธิรักษ์ กาญจนบุรี เฃต ๑

๑๖๙ โรงเรียนตลาดสำรอง นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวซวัฒนางกร นางเพชรรัตน์ นามม่ัน กาญจนบุรี เฃต ๑

๑๖๖ บ้านทุ่งเสือโทน นางไพวรรณ นิมิตรเกาะ นางสาวกัญรัตน์ อ่อนละออ กาญจนบุรี เฃต ๓

๑๖๗ เพียงหลวง ๓ ฯ นางสาว สราพร เจริญสุข นายเอกรัฐ จินดารัตน์ กาญจนบุรี เฃต ๓

๑๖๘ บ้านไร่ นายโสภณ เรืองบุญ นางสาววัชรินทร์ วรรณดิษฐ กาญจนบุรี เฃต ๓

๑๖๙ คุรุสภา นายไพฑรย์ จันทร์โอ นายนฤชา กล่ินหอม กาญจนบุรี เฃต ๓

๑๗0 บ้านท่ามะเดื่อ (ทอง) นายนรีศ ไซยแก้ว นางนิภา ทแยง กาญจนบุรี เฃต ๓

๑๗๑ อน1บาลทองผาภมี นายชำนาญ เลิศวิชัย นางสาวอภิซญา ลังฃจันทร์ กาญจนบุรี เฃต ๓
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๑๗เอ บ้านเสาหงษ์ นายประพัดรี โพธ่ํทอง นางสาวณัภฐกิตต๋ิ เล่าทรัพย์ กาญจนบุรี เขต ๓

๑๗๓ บ้านจันเดย์ นางเกศฤทัย คำษร นางสาววรัซยา อินเป็ง กาญจนบุรี เขต ๓

๑๗๔ บ้านหินดาด (ทอง) นายธีร’วุฒิ กวางคีรี นายเถลิงศักดิ๋ ศรีแดงบุตร กาญจนบุรี เขต ๓

๑๗๔ วัดหินดาด นายละมล บซากล นางสาวนันห์นภัสธ์ จันทร กาญจนบุรี เขต ๓

๑๗๖ บ้านหินแหลม นายธีรยุทธ์ ภานพินทุ นางสาวกนิษฐา เปรมปรีชาญาณ กาญจนบุรี เขต ๓

๑๗๗ บ้านดินโส นายโดม แผนสมบรณี นายนฤสิทธ๋ิ ตันสุวรรณ กาญจนบุรี เขต ๓

๑๗๘ บ้านนามอุย นายกิตติพงษ์ แสน1พงษ์ นางสาว เย็นจิตร ทองจิตธ์ กาญจนบุรี เขต ๓

๑๗๙ บ้านล่ินถ่ิน นายสมัย สุขศรี นายเอกพล หล้าแหล่ง กาญจนบุรี เขต ๓

๑๘0 บ้าน1ทุ่งก้างย่าง นางจันทนา สกลวัฒนะ นางสุทธิดา เจริญสุข กาญจนบุรี เขต ๓

๑๘๑ บ้านแก่งประลอม นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์ นางสาวสุลัดดา อุดมพวก กาญจนบุรี เขต ๓

๑๘เอ บ้านวังใหญ่ นางสาวจิตรา ซมณี นายสัญญา ง้ิวแถว กาญจนบุรี เขต ๓

๑๘๓ บ้านพม่วง - พพง นางสาวยุพิน อินทนิล นางสมหวัง ตันสม1บุรณ์ กาญจนบุรี เขต ๓

๑๘๔ อนุบาลไทรโยค นายประภาส มากมีทรัพย์ นายรณขัย ทองงามขำ กาญจนบุรี เขต ๓

๑๘๔ พทธวิมติวิทยา นายชนะขัย แจ้งสว่าง นายพงษ์ศักดิ๋ สุดวิเวก กาญจนบุรี เขต ๓

๑๘๖ บ้านวังสิงห์ นาย นรากร กาลสุวรรณ นายจักรพันธ์ ฤทธิรงศ์ กาญจนบุรี เขต ๓

๑๘๗ บ้านหนองปลาซิว นาย ภานุวัฒนิ สฺฃประเสริฐ นางสาวนภาพร เสง่ียมงาม กาญจนบุรี เขต ๓

๑๘๘ บ้านขาช้าง นาย ขัยรัตน์ ศรีรัตนพร นางลสิดา อัครบัณฑิต กาญจนบุรี เขต ๓

๑๘๙ บ้านวังโพธ่ํ นาย ขัยธวัซ มีจ่ันเพ็ซธ์ นายสุทธิชล ทรัพย์เพ่ิม กาญจนบุรี เขต ๓

๑๙๐ บ้านล่มผ้ึง นางสาวฐิติรัตน์ เดชเจริญพร นางก่ิงแก้ว ประดับวงศ์ กาญจนบุรี เขต ๓

๑๙๑ บ้านหนองขอน นางสกลรัตน์ หม่ันคี นางสาว บรรจง เงินโสภา กาญจนบุรี เขต ๓

๑๙เอ สามัคคีธรรมานสรณ์ นายเจนรีทย์ จงใจ นายวิชัย คงมีซนมี กาญจนบุรี เขต ๓

๑๙๓ โรงเรียนบ้านพรหมณี นางสาวจิดาภา ใจห่อ นายขัด นงศ์น่ม กาญจนบุรี เขต ๔

๑๙๔ โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก นายวีฑรย์ แก้วใหญ่ นายสิทธิพงษ์ รัตนพันธ์ กาญจนบุรี เขต ๔

๑๙๔ โรงเรียนบ้านหนองเตียน นายบฺยส่ง โซยรัมย์ นางสาสสุรัสวดี มลประหัส กาญจนบุรี เขต ๔

๑๙๖ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ว่าท่ีพันตรีพงษ์เพชร ปรีดิวีสุทธ่ํ นายขัตขัย ช้างเขียว กาญจนบุรี เขต ๔

๑๙๗ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) นายเอศรา แสนกันคำ นายณัฐพงษ์ จันข นครปฐม เฃต ๑

๑๙๘ โรงเรียนวัดกำแพงแสน(สร่างวิทยาคาร) นางพิศมัน ล่ินน้อย นางสาวอรวรรณ หริกรูด นครปฐม เฃต ๑

๑๙๙ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม นายมนตรี ร้ายไพรี นางสาวเสถียรรัตน์ คงคา นครปฐม เฃต ๑

เอ๐๐ โรงเรียนวัดวังเย็น นายกิติศักดิ๋ วจีสุวรรณ นางดวงรัตน์ เปียถนอม นครปฐม เฃต ๑

เอ๐๑ วัดหนองกระพ้ี นางสาวรุ่งฤทัย ศกธนพัฒน์ นายสุทัสน์ เสรีเผ่าวงษ์ นครปฐม เฃต ๑

เอ๐เอ วัดทุ่งพิ1ชัย นายอำนวย ป็อมน้อย นางสาวซาลิสา ทองไหลรวม นครปฐม เฃต ๑

เอ๐๓ โรงเรียนบ้านหนองโสน นางสาวปนิตตา จิรพัฒธรทวี นายกิตติพัฒน์ ซาล้ิม นครปฐม เฃต ๑

เอ๐๔ โรงเรียนวัดบัวหว่ัน นายปีญญา บ้ววัจนา นางอนรักษ์ อาจยุทธ์ นครปฐม เฃต ๒

เอ๐๔ โรงเรียนวัดโพธ่ํ นายประทีป ทองงาม นางสุวรรณร บุญอร่าม นครปฐม เฃต ๒

เอ๐๖ โรงเรียนวัดน้อย นางนวลรัตน์ กลจิตติรัตน์ นายสายฝน เอี่ยมนาคะ นครปฐม เฃต ๒

เอ๐๗ โรงเรียนวัดปึงลาดสวาย นายภวเดช สว่างวงษ์ นายทองพล สุทาวัน นครปฐม เฃต ๒

เอ๐๘ โรงเรียนบ้านรางเฆ่ นางอโณทัย ศรีษะคำ นางสาวยุวดี อินธิแสง ราชบุรี เขต ๑
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๒๐๙ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(ลังฆรักษ์ราษฏธ์บำรุง) นางสาวขยาน์ โตวิเศษ นางสาวกฤดีกา ป่ระกอบแก้ว รา1ซบุรี เซต ๑

๒๑๐ โรงเรียน’วัด'โพธ่ํดก นางสาวกัญญา เริ่มกักตร์ นางพงศ์จันทน์ เนตรชำ รา1ซบุรี เซต ๑

๒๑๑ โรงเรียนบ้านหนองบำกนัฏ นายภาณพงศ์ ม่นพลาย ว่า1ท่ี'ร้อยตริสุ,พัฒน์ ดุษดี รา1ซบุรี เซต ๑

๒๑๒ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร นายกษิตินาถ คำษร นายวรยุทธ ทิพยานนทิ รา1ซบุรี เซต ๑

๒๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(คิรีทวีอฺบํถัมภ์) นายเกริกเกียรติ อุ่นเรือน นางอรุณ เทพพิทักษ์ รา1ซบุรี เซต ๑

๒๑๔ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ นางสาวนิภาธร ว่างม่วง รา1ซบุรี เซต ๑

๒๑๔ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม นางอาภรณ์ทิพย์ เอ้ือประเสรีฐ นายวัขรพันธ์ ใบบัว รา1ซบุรี เซต ๑

๒๑๖ โรงเรียนขุมขนวัดเจ็ดเสมียน(สัจจามงคลรัฐราษฏรีนุf นายมนตรื อารืกีจ นางสาว วันดี สงวนคักด๋ิ รา,ซบุรี เขต ๒

๒๑๗ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์บํระขาสรรค์) นางกาญจนา อาจมังกร นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิซกล รา,ซบุรี เขต ๒

๒๑๘ โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โขสิตสกุล) นางสฺพรรณ์ ยวนจ็ตป็ยะ นางสาวณัฐกาญจน์ แก่นจันทร์ รา,ซบุรี เขต ๒

๒๑๙ โรงเรียนบ้านห้วยยาง นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์ นางสาวศิกานดา สุวรรนะ รา,ซบุรี เขต ๒

๒๒๐ โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน นางสาวย่ิงลักษณ์ บฺญป่ระสิทธ่ํ นางสาวป่พิตตา ผิวขะอุ่ม รา,ซบุรี เขต ๒

๒๒๑ โรงเรียนวันมหาราข(ผาณิตพิเขฐวงศ์) นางวิราภรณ์ แสงประทุม นายอเนก แสวงทอง รา,ซบุรี เขต ๒

๒๒๒ โรงเรียนขุมขนวัดใหญ่โพหัก นายมณฑล อินทรสันติ นางสาวดวงจันทร์ บัวเบา รา,ซบุรี เขต ๒

๒๒๓ โรงเรียนวัดหุบมะกส่ัา นางสาวจิตตานันทิ สุฃสวัสด๋ิ นางมนพีซา เหมือนจินดา รา,ซบุรี เขต ๒

๒๒๔ โรงเรียนวัดขนอน นายเจษฎา ธีระตระกล นางสาวสร้อยสุณิ บัวเบา รา,ซบุรี เขต ๒

๒๒๔ โรงเรียนวัดสัมมาราม นางสาวโสภา ขำเจริญ นางสาวคติยา ศรนารายณ์ รา,ซบุรี เขต ๒

๒๒๖ โรงเรียนวัดนางแก้ว นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์ รา,ซบุรี เขต ๒

๒๒๗ โรงเรียนบ้านยางน้ํากสัดใต้ นางจำลอง วุฒิธรรม นางสุธีมา เทศถมยา เพชร1บุรี เซต ๑

๒๒๘ โรงเรียนบ้านแหลม นายวิระ ใจแสน นางวีซซตา บัวคล่ี เพชร1บุรี เซต ๑

๒๒๙ โรงเรียนวัดท่าคอย นางสาวคิริญ'า เดชะคำภ นางมณิ อารมณ์ดี เพขรบฺรี เขต ๒

๒๓๐ โรงเรียนบ้านบางเก่า นายวิระ โอบอ้อม นางสาวมณเฑียร เพ่ืเองแก้ว เพขรบฺรี เขต ๒

๒๓๑ โรงเรียนวัดท่าขาม(สะเทือนราษฏรีอฺป่ถัมภ์) นายสมิง โครตวงศ์ นางกาหลง เกตรัตน์ เพขรบฺรี เขต ๒

๒๓๒ โรงเรียนบ้านคอกข้าง นางสาวป็ยะกุล อรรถวุฒิกุล ว่าที่ร้อยตริ ตริธวัฒน์ มืสวัสด๋ิ ป่ระจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

๒๓๓ โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต นางสาวอรทัย ทินวงศ์ นายวสันต์ สุกร ป่ระจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

๒๓๔ โรงเรียนธนาคารออมสิน นายเฉลิมเกียรติ แย้มพราย นางสำเนาวี จันทร์1ซกล่ิน ป่ระจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

๒๓๔ โรงเรียนวัดหนองหอย นายพีระ รวดเร็ว นายอภิเซษฏ์ ศริซะฏา ป่ระจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

๒๓๖ โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก นางสุภรดา ผ่องฉวี นางสุนิย์ เกิดแย้ม ป่ระจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

๒๓๗ โรงเรียนบ้านหนอง'นากถัด นางป่ระภาวดี เมืองเกลี้ยง ว่าท่ี ร.ต. หญิง พรมณิ มืเงิน ป่ระจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

๒๓๘ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) นางกาญจนา อากาศเหลือง นายจักรพงษ์ ลาดนาเลา ป่ระจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

๒๓๙ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว นางอมรรัตน์ เถ่ือนทอง นางสาวรุ่งทิวา สมิงนรา ป่ระจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

๒๔๐ โรงเรียนวัดโรงเข้ นางนภาพร ศริสุคันธพฤทษ์ นางสาววิไล ป่รีกษากร สมทรสาคร

๒๔๑ โรงเรียนวัดโพธ๋ึแจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) ว่าท่ีร้อยตรืกฤตนัน ศิรพ่ึงเงิน สมทรสาคร

๒๔๒ โรงเรียนโสภณาราม(ป่ส่ังร่วมราษฏรีบำรุง) นายป่ราโมทย์ พิพัฒน์วัฒนา นางอปิวรรตน์ ปุจฉาการ สมทรสาคร

๒๔๓ โรงเรียนวัดใหญ่จอมป่ราสาท นายป่ระสิทธ่ํ กานดา นายเกษม นุกรป่ระเสรีฐ สมทรสาคร

๒๔๔ โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมขายทะเล นายสมปีก บุญประเสรีฐ สมทรสาคร

๒๔๔ โรงเรียนวัลป็อมวิเชียรโขติตาราม นางสาวมะลิ คงกสกล นางสาวนสินรัตน์ ควรป่ระกอบกิจ สมทรสาคร
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อุทิศ) นายแสวง บ้ญญาบ้ระทิบ้ นายธนกฤต ผ่มเกิด สมทรสาคร

เอ๔๗ โรงเรียนบ้านซายทะเลบางกระเจ้า นางสาว ฃัติยา กาหลง นาวสาวอรทัย สร่างพ้ืน สมทรสาคร

เอ๔๘ โรงเรียนวัดศรีสฺทธาราม นางบ้ระสาร สารวงษ์ นาวสาวรสวดี ศรีสุกัญญา สมทรสาคร

เอ๔๙ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม นายทนง แซมเพซร นายเภรินทร์ ริยาพันธ์ สมทรสงคราม

เอ๔๐ โรงเรียนบ้านดอนจ่ัน(วาศ์น์เจรีญเรือนอุทิส) นางสาวอนุสรา คุ้มสมบัติ นางสาวฃนีษฐา พยนต์คิริ สมทรสงคราม

เอ๔๑ โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เสือบำรุง) นายอุเทน ระวะไจ นางสาวณัฐวรรณ จันทรตัง สมทรสงคราม

ภาคเหนือ

เอ๔เอ โรงเรียนบ้านหนองจิก นายสุพะสิน อย่ยอด นางเบญจมาศ ชินพะยอ กำแพงเพซร เซต ๑

เอ๔๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วง นางจุฑารัตน์ พรเวียง นางสาวเพลินทิพย์ ฟ้องจางวาง กำแพงเพซร เซต ๑

เอ๔๔ โรงเรียนดาดทองเจริญ นายธีรพงษ์ อัครวิทยาพัฒน์ นายนพดล อินทฉิม กำแพงเพซร เซต ๑

เอ๔๔ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ นายจรัญ พะโยม นายนิภาภร สงฆ์คุ้ม กำแพงเพซร เซต ๑

เอ๔๖ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม นายสมขาย โตนาค นายบ้ระดิษฐ์ อินทะศร กำแพงเพซร เซต ๑

เอ๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหลวง นายอารัญ หนองหลวง นายน้าพล ซินวล กำแพงเพซร เซต ๑

เอ๔๘ โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง นายกิตติวัซร์ จันทร์แซ่ม นายวฒิศักดึ้ บุญคง กำแพงเพซร เซต ๑

เอ๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโสน นางววรวรรณี วัฒนศิริ นายณรงค์ ราซาทรัพย์ กำแพงเพซร เซต ๑

เอ๖๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑ (ทุ่ง'โพธทะเล) นายบ้ระสาร บุญเรืองรอด นางกัญญาน้นท์ พ ิ  มฃาลี กำแพงเพซร เซต ๑

เอ๖๑ โณงเรียนบ้านโขมงหัก นายอนันต์ นกน้อย นางสาวสุทธิรักษ์ สุ่มลึก กำแพงเพซร เซต ๑

เอ๖เอ โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา นายซศักดึ้ ศภนคร นายอัคร'ซ พิจโกรทม กำแพงเพชร เขต ๒

เอ๖๓ โรงเรียนบ้านมอเจริญ นายสมจิตร กล่ินอาจ นางสาวกฤษณา สุวรรณเจริญ กำแพงเพชร เขต ๒

เอ๖๔ โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี นายมังกร บุญศรี นางสาวสุภาณ ี  แก้วบัวด ี กำแพงเพชร เขต ๒

เอ๖๔ โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี นางสาวซวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี นายเขี่ยวซาญ แก้วสิงห์ กำแพงเพชร เขต ๒

เอ๖๖ โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา นางสาวรินทร์ค้า นันตา นางสุภาพร ลมพามา กำแพงเพชร เขต ๒

เอ๖๗ โรงเรียนบ้านม ุ เซอ นายคธารุธ ประเสริฐผล นางสาวนภัส โอรักษ์ สพบ้.ตาก เขต ๑

เอ๖๘ โรงเรียนแม่สัดสามท่า นางจันมา วิเศษสิงห์ นายวิวัฒน์ ซ่างสมบุญ สพบ้.ตาก เขต ๒

๒๖๙ โรงเรียนไทยราษฏรีคีรี นางนงนุซ ซมภเทพ นางอรทัย รักล ี ซาว สพบ้.ตาก เขต ๒

๒๗๐ โรงเรียนวัดวังไผ่ นางสาว1ซญาณี วงษ์สุวรรณ์ นายสมซาย อินชิดจุ้ย สพบ้.นครสวรรค์ เขต ๑

๒๗๑ โรงเรียนวัดวังยาง ดร.กฤษบ้กรณ์ สาคร นางละเอียด แว่นแก้ว สพบ้.นครสวรรค์ เขต ๑

๒๗๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง นายมานพ เจริญนาน นายซซ่วาล คงคะซาต ิ สพบ้.นครสวรรค์ เขต ๑

๒๗๓ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเส้ียว) นายไพโรจน์ ศรแก้ว นางนงลักษณ์ นภาพร สพบ้.นครสวรรค์ เขต ๒

๒๗๔ โรงเรียนสวนบ้าแม่กะสี นายสำเนียง ฤทธ๋ิบำรุง นายมนตริ อัมเรศ สพบ้.นครสวรรค์ เขต ๒

๒๗๔ โรงเรียนบ้านพฺนกยูง นายวีรวัฒน์ มานนท์ นางสาวนภาพร อ่ิารอด สพบ้.นครสวรรค์ เขต ๓

๒๗๖ โรงเรียนบ้านวังโคนเบ้อย นายส ุ วิทย์ รักร่น นายกฤษดา แก้วแดง สพบ้.สุโขทัย เขต ๑

๒๗๗ โรงเรียนบ้านสันติสฺฃ นางสาวศิริวรรณ ขวัญมฃ นายทองด ี  พันธ์สน สพบ้.สุโขทัย เขต ๒

๒๗๘ โรงเรียนบ้านห้วยโบ้ นายสมเกียรติ สุวรรณบ้ระสีทธ่ํ นายณ์ฐพงค์ จันทรคติ สพบ้.สุโขทัย เขต ๒

๒๗๙ โรงเรียนบ้านบ้ากล้วย นายภฤทธึ้ อ่ิมเทศ นางพันพิมา โกญจนาท สพบ้.สุโขทัย เขต ๒

๒๘๐ โรงเรียนบ้านบึงบอน นางสาวยฺพิน จงแจ่มฟ้า นางมณีรัตน์ น่วมสกลณ ี สพบ้.สุโขทัย เขต ๒

๒๘๑ โรงเรียนบ้านนาต้นจ่ัน นางสาวหฤทัย บุญบ้ระดับ นางบ้รานอม บรรดาจันทร์ สพบ้.สุโขทัย เขต ๒
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1ร๘1ร โรงเรียนบ้านโซกม่วง นายณรงค์ วันทา นายสมาน ดำแก้ว สพป.สุโขทัย เขต ๒

เอ๘๓ โรงเรียนแม่เทิน นายสมคักด๋ิ คำแสน นายวิทยา วันแว่น สพป.สุโขทัย เขต ๒

เอ๘๔ โรงเรียนบ้านผาเรียง นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกล นายประสงค์ นามกรณ์ ลพป.สุโขทัย เขต ๒

เอ๘๔ โรงเรียนวัดสระโคล่ นายประจบ บุญสืบ นางพนมรุ้ง แพทย์ไซโย ลพป.พิษณุโลก เซต ๑

เอ๘๖ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง นายซมพล เอี่ยมสะอาด นายอนพงค์ บัวอ่ีม1พันธ์ ลพป.พิษณุโลก เซต ๑

เอ๘๗ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฏรีอุปภัมภ') นายสนทร สมศรี นางสีรีน้นที รัตนวราห ลพป.พิษณุโลก เขต ๑

เอ๘๘ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย นางอนุซนันทิ ไทยกรรณ์ นายวันซัย ทองพลับ ลพป.พิษณุโลก เขต ๑

เอ๘๙ โรงเรียนขุมซน ๓ บ้านเนินทุ่ม(ประซานฺกล) นายสมคิด หาแก้ว นายขัซขัย ไจการุณ สพป.พิษณุโลก เซต ๒

เอ๙๐ โรงเรียนขุมซนวัดย่านซาด(ประซาสงเคราะห์) นายทวี แย้มดี นางจิราภรณ์ อินทับทีม สพป.พิษณุโลก เซต ๓

เอ๙๑ โรงเรียนบ้านท่าสะแก นายสรัตน์ จันทะคุณ นายวงค์สง่า แก้วดำแสน สพป.พิษณุโลก เขต ๓

เอ๙เอ โรงเรียนบ้านหลังเขา นายกระจ่าง ศรีทอง นางยศวันเพ็ญ ยศตุ้ย สพป.พิษณุโลก เขต ๓

เอ๙๓ โรงเรียนเกษตรสุขราษฏร์บำรุง นายธรา1พงค์ สุเทียนทอง นางสุภาพรรณ แก้วดำแสน สพป.พิษณุโลก เซต ๓

เอ๙๔ โรงเรียนบ้านปาซาน นายทวีป เคลือบพ่วง นางฤทัยรัตน์ จันทร์ดี สพป.พิษณุโลก เซต ๓

เอ๙๔ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ นายท'น,น'ชัย อินทนาซัย นางสมบุรณ์ ง'นม สพป.พิษณุโลก เขต ๓

เอ๙๖ โรงเรียนบ้านป่าแดง นายแสวง เมฆแสงสี นางสาวศรีนทร เทียมสอน สพป.พิษณุโลก เขต ๓

เอ๙๗ โรงเรียนขุมซนบ้านท่างาม นางณัฐธยาน์ ซมภน้อย นางรัซฏา สนไจ สพป.พิษณุโลก เซต ๓

เอ๙๘ โรงเรียนบ้านน้ําตาก นายดำเนิน ทาบาง นางสาวนรีนทร์ สีเนตร สพป.พิษณุโลก เซต ๓

เอ๙๙ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) นายคิเรก ทับอินทร์ นางสาวณัภฐกานต์ ด่านเมฆ1พัฒน์ สพป.พิจิตร เขต ๑

๓๐๐ โรงเรียนบ้านหนองขาว นายนิรุตติ ครุฑหลวง นายปฏิวัติ ยอดเถ่ือน สพป.พิจิตร เขต ๑

๓๐๑ โรงเรียนบ้านหนองหข้าง นายสมไจ สมบุญยอด สพป.พิจิตร เซต ๑

๓๐เอ โรงเรียนวัดวังเรือน นางสาวนงคี,นภา อินทร์ไหญ่ นายนิรุทธ่ํ มีไทย สพป.พิจิตร เซต ๒

๓๐๓ โรงเรียนวัดมะกอกงอ นางสาวจิรีเติกาล บุญอินทร์ นายธีรภัทร์ จลพันธ์ สพป.พิจิตร เขต ๒

๓๐๔ โรงเรียนบ้านยางลาด นายปราโมทย์ วงคีกาอินทรี นางกรองกาญจน์ มโนภิรมย์ สพป.เพซรบุรณ์ เขต ๑

๓๐๔ โรงเรียนบ้านขัยมงคล นายมานิตย์ มีตาบุญ นายเซาวรัตน์ อาจหาญ สพป.เพซรบุรณ์ เซต ๑

๓๐๖ โรงเรียนบ้านวังบาล นายวสันต์ จำปาแดง นางสาวคิรีวรรณ สีงหดำ สพป.เพซรบุรณ์ เซต ๒

๓๐๗ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ นางจันท่รา ประสานทอง นายภัทราวธ อ่ีมจันทร์ สพป.เพซรบุรณ์ เขต ๓

๓๐๘ โรงเรียนบ้านดาดอุดม นางจิรัซญา สนธิญาติ นางปยารี วงษ์แสงทอง สพป.เพซรบุรณ์ เขต ๓

๓๐๙ โรงเรียนบ้านเนินถาวร นายเสรี สุฃพ่อค้า นางญาณ์ ต้นสกล สพป.เพซรบุรณ์ เซต ๓

๓๑๐ โรงเรียนขุมซนบ้านโภซน์ นายวิทยา เกษาอาจ นายสมพงษ์ วิศนย์ สพป.เพซรบุรณ์ เซต ๓

๓๑๑ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ นางอิญซสี นากแก้ว นางเยาวลักษณ์ บัวซาวสุทธิกล สพป.เพซรบุรณ์ เขต ๓

๓๑เอ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ําน่านสงเคราะห์ ๕ นายดำเนิน ฝืนถา นายซติเดซ อย่สุฃ สพป.อุตรติตถ่ื เขต ๒

๓๑๓ โรงเรียนน้ําพร้าสามัคคี นายอำนวย สีนาค นายรีระพันธ์ ย่ิงยืนทวิ สพป.อุตรติตถ่ื เซต ๒

๓๑๔ โรงเรียนเรียนภคาวิทยาคม นายองค์การ วงค์เรือง นายภิญโญ นันตัะเสน สพป.น่าน เซต ๒

๓๑๔ โรงเรียนขุมซนไตรคามราษฏรีบำรุง นายวิเซียร น้นต๊ะ นางผ่องศรี ภคา สพป.น่าน เขต ๒

๓๑๖ โรงเรียนสหราษฏรีบำรุง นายกิตติพงค์ อินทะรังษี นางเปรุวรรณ กรงทอง สพป.น่าน เขต ๒

๓๑๗ โรงเรียนบ้านไร่ นายรัตน์ จันทโคตร นางพวงทอง แสงวรรณรีระ สพป.น่าน เซต ๒

๓๑๘ โรงเรียนขุมซนบ้านดอนตัน นายพิเซษฐ์ วงค์สวัสด๋ิ นางสาวเกษร แก้ว,ทีตย์ สพป.น่าน เซต ๒



ท่ี สถานสีกษา ขื่อผ้บริหารครูที่รับผิดขอบ ครูผ้รับผิดขอบ สังกัด
๓๑๙ โรงเรียนบ้านล้าน(คุรุราษฏรีรังสรรค์) นายบิตยา วรนซ นางสาว1บินทญา บุญเทพ สพป.น่าน เซต ๒

๓เอ๐ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก นายวิทยา ธุระอบ นายอติสร อินสาร สพป.น่าน เซต ๒

๓เอ๑ โรงเรียนบ้านปางแก นายพรชัย นายชัยเวียง นายธัญ'ชลีต ณ น่าน สพป.น่าน เซต ๒

๓เอเอ โรงเรียนบ้านน้ําพิ นางพวงผกา ศาลาคาม พายพลกรี ปาลี สพป.น่าน เซต ๒

๓เอ๓ โรงเรียนขุมซนบ้านเฟ้อยสุง นายณัฐพล ศาลาคาม นายยุทธนา สะตะ สพป.น่าน เซต ๒

๓เอ๔ โรงเรียนวัดห้วยทราย นางภัครฐา แก้วจา ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฐิติซญา หนุนแบ่ง สพป.เขียงใหม่ เซต ๑

๓๖๔ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน นางมานต์สวรรค์ มกชัมงคลคำ นางสาวลักษณี มณีวระ สพป.เขียงใหม่ เซต ๒

๓เอ๖ โรงเรียนพร้าวบรพา นายบ่ระทิน ต้ังใจ นางสาวศคิธร เส่งหล้า สพป.เขียงใหม่ เซต ๒

๓เอ๗ โรงเรียนซลบ่ระทานเข่ือนแม่กวง จิราธิวัฒน่อุปถัมปี นายสุริยัน ธะนา นางปรานี จันทวงคํ สพป.เขียงใหม่ เซต ๒

๓เอ๘ โรงเรียนบ้านเบ้าวิทยาคาร นายถนอมดักดํ่ ปีญญาแก้ว นางสาวเดือนนวล สมเพาะ สพป.เขียงใหม่ เซต ๒

๓เอ๙ โรงเรียนบ้านแจ่งก่เรีอง นายธบิต อินทานวัฒน์ นายอาภาณี สุบินต๊ะ สพป.เขียงใหม่ เซต ๒

๓๓๐ โรงเรียนวัดบ่างเติม นายคำรง วงคํคำจันทร์ นางสาวบุษยมาศ ติยาบิน สพป.เขียงใหม่ เซต ๒

๓๓๑ โรงเรียนบ้านสันต้นหม่ือ นายสุรินทร์ คิริวิ1ชัย นายสาโรจน์ มาหม่ืน สพป.เขียงใหม่ เซต ๓

๓๓เอ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง นายวรสิทธ๋ิ ผาวิลาศ นายสิทธิกร สอนทะ สพป.เขียงใหม่ เซต ๓

๓๓๓ โรงเรียนบ้านโบ่งนก นายสฺวินทรี อุปนันทิ นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาด สพป.เขียงใหม่ เซต ๓

๓๓๔ โรงเรียนบ้านแม่คะ นายสมบุรณี บุญเชิด นายปีภฐวัจนึ เฟ้องเพ็ซร สพป.เขียงใหม่ เซต ๓

๓๓๔ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมฟ้ ๑ นางณิซา1นาฏ กันธวรรณี จ่าสิบเอกอิทธิพงศ์ วิวัฒนเจริญ สพป.เขียงใหม่ เซต ๓

๓๓๖ โรงเรียนรัฐราษ,กรีอุปสัมปี นายสมบรณ์ อิฐประสงค์ นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชา สพป.เขียงใหม่ เซต ๓

๓๓๗ โรงเรียนบ้านทุ่งหลฺก นายนคร เนติพล ว่าท่ีร้อยตรีชาตรี ชันด้วง สพป.เขียงใหม่ เซต ๓

๓๓๘ โรงเรียนวัดห้วยนํ้าเย็น นายกวิ รักษ์พลอริยคุณ นายอาสา แก้วต๊ิบ สพป.เขียงใหม่ เซต ๓

๓๓๙ โรงเรียนบ้านร่าย นายอุทัย ใจคำปีน นางบัวบาน กองราช สพป.เขียงใหม่ เซต ๓

๓๔๐ โรงเรียนบ้านเดอนซัย นายจรญ ปีญธิยะ ว่าทีร้อยตรีผดุงเกียรติ กันทะลัก สพป.เขียงใหม่ เซต ๓

๓๔๑ โรงเรียนบ้านถ้ําตับเตา นายอนัน เมืองบัวฝืน นางฐิติมา อภัย สพป.เขียงใหม่ เซต ๓

๓๔เอ โรงเรียนบ้านยาง นายปรัซญา ใหนาค นายยฺทธนา ไทยเหนือ สพป.เขียงใหม่ เซต ๓

๓๔๓ โรงเรียนบ้านแม่งด นายสุทัศน์ เอ่ียมแสง นางวันร่ง กองระบาง สพป.เขียงใหม่ เซต ๕

๓๔๔ โรงเรียนอินทนนท์วิทยา นายชัซวาลยั วิเศษคุณ นายสุภาพร เยาวโสภา สพป.เขียงใหม่ เซต ๖

๓๔๔ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย นายอนสิษฐิ จันทะคุภ นายอมร สิงชรบรรจง สพป.เขียงใหม่ เซต ๖

๓๔๖ โรงเรียนแม่ซา นายธนะชัย บุญศรี นายเอกประภ อินป็อ สพป.เขียงใหม่ เซต ๖

๓๔๗ โรงเรียนแม่เอาะ นายภานวัฒน์ มณียารัตน์ นายขันวัฒนึ เกษมสุฃพงศ์ไพร สพป.เขียงใหม่ เซต ๖

๓๔๘ โรงเรียนแม่รวม นายวัฒนา โรจน์เจริญขัย นางสาวอุษณียั ทาทอง สพป.เขียงใหม่ เซต ๖

๓๔๙ โรงเรียนราซบ่ระซานุเคราะห์ นางวิลาวัลย์ ปาลี นางสาวจิตตานาถ เทพวงศ์ สพป.เขียงใหม่ เซต ๖

๓๔๐ โรงเรียนแม่มอญวิทยา นายคำนึง ยากองโค นายธนากร เจนแสง สพป.เขียงราย เซต ๑

๓๔๑ โรงเรียนแม่ยาววิทยา นายสน่ัน อินถา นายสันติภาพ ไกรกิจราษฏรี สพป.เขียงราย เซต ๑

๓๔เอ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ นายจาตรงคํ เทสมทร นางนงเยาว์ ดินสอน สพป.เขียงราย เซต ๒

๓๔๓ โรงเรียนบ้านเรียงแก้ว นายสวาท สงวนสิทธ๋ิ นายเอราวรรณี ชัตติวัง สพป.เขียงราย เซต ๓

๓๔๔ โรงเรียนบ้านไทรทอง นางสาว'จันริมา ทรายสาลี นางมัทบิยา อรวิบาล สพป.เขียงราย เซต ๓

๓๔๔ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง นายงพันธ์ทิภา สร้างช้าง นางขัซวาลย์ ไจอินทรี สพป.เขียงราย เซต ๓



ท่ี สถานสีกษา ซื่อผ้1บริหารครที่รับผิดชอบ ครผ้รับผิดชอบ สังกัด
๓๔๖ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด นายเอี่ยม บริ1บุรณ์ นายภัทรวธ พ้นภัย สพป.เขียงราย เซต ๓

๓ <£๗ โรงเรียนบ้านม่วง นายพิเซษฐ์ ไซยบาล นางอารืย์ อินทรีลือ สพป.พะเยา เซต ๒

๓ <£๘ โรงเรียนบ้านกฺงไม้สักมิตรภาพท่ี ๙๘ นายธนิตย์ ลืนคำ นายรีโรจน์ ปีญญาเยาว์ สพป.แม่ฮ่องสอน เซต ๑

๓ ๔ ๙ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน นายธีรพงษ์ แก้วธารากล นายป่ระสิทธ์ เข็มสุวรรณ สพป.แม่ฮ่องสอน เซต ๑

๓ ๖ ๐ โรงเรียนบ้านห้วยตอง นายมนัส ถามล นายอนุ1พนรี แฮท สพป.แม่ฮ่องสอน เซต ๑

๓ ๖ ๑ โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา นายจตุรงค์ เดซะวงค์ นางสาวสรารัตน์ เดซะวงศ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เซต ๒

๓๖!อ โรงเรียนบ้านแม่ป่าง นายเรืองศักดึ้ ขาวสะอาด นางวาริกา สุยะ สพป.แม่ฮ่องสอน เซต ๒

๓๖๓ โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ นางกัญวรา วงศ์'ธิดา นายธวัซ1ขัย ธนะฤทธ้ึ สพป.แม่ฮ่องสอน เซต ๒

๓ ๖๔ โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง นายสุจิตต์ ไจน้อย นายสุขาติ สุภาราษฎรี สพป.แม่ฮ่องสอน เซต ๒

๓ ๖๔ โรงเรียนขุมซนแม่ลาศึกษา นายธวัซ โลกา นายสุทธิพงษ์ เจริญกล สพป.แม่ฮ่องสอน เซต ๒

๓ ๖ ๖ โรงเรียนบ้านห้วยผ้ึงใหม่ นายสมบัติ ยาวขัิย นายโสรัจ ถาวรทรัพย์สุฃ สพป.แม่ฮ่องสอน เซต ๒

๓๖๗ โรงเรียนบ้านส้มป่อย นายป่รีซา ค์าภีระ นายจีระศักดึ้ อี่นแก้ว สพป.แม่ฮ่องสอน เซต ๒

๓ ๖๘ โรงเรียนวัดฮ่องกอก นางบัลภา ผดุงกล นายประ,วัติ พุ่มพวง สำพูน เซต ๑

๓ ๖ ๙ โรงเรียนบ้านป่าเลา นาย1ซาคริต อินแถลง ว่าท่ีร้อยตรีเกรียงไกร ไจดีกาศ สำพูน เซต ๑

๓๗๐ โรงเรียนขุมซนบ้านเหมืองจี้ นางสาวอารีรัตน์ ญาณะศร นายสุรขัย เทพาคำ สำพูน เซต ๑

๓๗๑ โรงเรียนบ้านป่งแม่ลอบ นางสาวเสาวภา ป่ระพันธ์ นายภวกร วิริยา สำพูน เซต ๑

๓๗!อ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี นางพัซรา วงศ์คำตัน นางบสุวภัทร สมศรีดา ลำพุน เซต ๒

๓๗๓ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ นางจงกล เสนา นางยฺรี ป่าอินทร์ ลำพุน เซต ๒

๓๗๔ โรงเรียนบ้านทุ่งหก นายกุศล ต๊ะมะโน นางโสภาพรรณ์ คำบุญซ สพป.ลำปาง เซต ๑

๓๗๔ โรงเรียนผาแดงวิทยา นางธัญซนก จันทรศร นางสาวบุตรนํ้าเพซร สีเสน สพป.ลำปาง เซต ๑

๓๗๖ โรงเรียนบ้านหนองแก นายกฤษณ์ สังเต็ม นางอันธิกา พันธ์เซียน อุทัยธานี เซต ๑

๓๗๗ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง นายศภวิซญ์ ดิษเจริญ นายต่อศักดึ้ ตันวานิซ อุทัยธานี เซต ๑

๓๗๘ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน นายสมพงษ์ แจ่มแสง นางระเบียบ แก้ววรสูตร อุทัยธานี เซต ๑

๓๗๙ โรงเรียนห้วยซาแข้งวิทยาคม นางสาวมยุรื นารั้ง นางสาวญดาวรรณ ประสพ อุทัยธานี เซต ๒

๓ ๘๐ โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ นางสาว1ขัสสุภา บันทารมย์ นางสาริกา เรืองศริจันทรี อุทัยธานี เซต ๒

๓ ๘๑ โรงเรียนบ้านหข้าง นายวิวัฒน์ แดงสกล นางสาวนรัฐวัลส์ เกลี่ยงล,า อุทัยธานี เซต ๒

๓๘!อ โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง นางวพิาวดี สุวรรณเพซร นางวันเพ็ญ บุตรลม อุทัยธานี เซต ๒
ภาคอิสาน

๓๘๓ โรงเรียนบ้านพะไล นายขัยวัฒน์ คารมย์กลาง นายเกษม สุขสบาย สพป. นครราซสีมา ๑

๓๘๔ โรงเรียนบ้านมาบมะค่า นางสุพวรรณ ซกานต์กล นางประสงค์ ปานกุล สพป. นครราซสีมา ๑

๓๘๔ โรงเรียนบ้านยองแยง นางวัซรารัตน์ พิทักษ์ นายทรงศักดึ้ สมอุดร สพป. นครราซสีมา ๑

๓ ๘๖ โรงเรียนบ้านหนองระเรียง นายสุพิซญ์ พรอย่ศรื นางจารุณี สมสมัย สพป. นครราซสีมา ๑

๓๘๗ โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน นายซ่าง ศรีไซย นางทรงทรัพย์ บุญไหม่ สพป. นครราซสีมา ๑

๓๘๘ โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะข้าง นายศักดิ,สิทธ่ํ แสไพศาล น.ส.1พิมพ์ณดา คิริราซ สพป. นครราซสีมา ๑

๓ ๘ ๙ โรงเรียนบ้านพุดซา นายขวัญขัย นาคเครือ นางบันทพร สมพล สพป. นครราซสีมา ๑

๓ ๙ ๐ โรงเรียนบ้านบึงตะโก นายธานินทรี สำรวล นายภัทรวฒิ ฉัตรแข็งขัน สพป. นครราซสีมา ๑

๓ ๙ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม นายนรีนทรี นิติธรรม นายสุวิทย์ คซสาร สพป. นครราซสีมา ๑
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๓๙ Is โรงเรียนบ้านฝ็ายนาตมส้มปอย นายณรงค์ อ้นถาวร นางสาวมาลินี บุตรประโคน สพป. นครราซสีมา ๑

๓๙๓ โรงเรียนขุมซนบ้านประโดก-โคกไผ่ นายประจวบ โอนนอก นางสาวพัซรีภรณ์ เปล่งศรีกุล สพป. นครราซสีมา ๑

๓๙๔ โรงเรียนบ้านหม่ืนไวย นายทินกร แพเกาะ นายไพฑรย์ น่ิมกระโทก สพป. นครราซสีมา ๑

๓๙๔ โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย นาย'วุฒิวิ-จัก'ฃณ์ พกกลาง นายบัญชัย สอนตะวงศ์ สพป. นครราซสีมา ๑

๓๙๖ โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) นายณัฐพงศ์ กอสาลี นางคำพัน แสงจำปา สพป. นครราซสีมา ๑

๓๙๗ โรงเรียนบ้านหนองพลวงไหญ่ นายนคร ค1ซสีห์ นางวรางคณา กล้ีาเสถียร สพป. นครราซสีมา ๑

๓๙๘ โรงเรียนทหารอากาศบำรุง นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธ์ นางวิไลลักษณ์ ดุจจานฺทัศน์ สพป. นครราซสีมา ๑

๓๙๙ โรงเรียนบ้าน'โปงแมลง-วัน(จิ'ราธิวัฒน์อุปล้มถ') นายพิชิตปรีชา สุระซน นายสุชาติ กฤษวัฒนากรณ์ สพป. นครราซสีมา ๑

๔๐๐ โรงเรียนบ้านหนองรังกา นายเจริญ ศรีแสนปาง สืบเอกซยกร พลจันทิก สพป. นครราซสีมา ๑

๔๐® โรงเรียนอ่างห้วยยาง นายสมพงษ์ เปร่ียมรัตนซัย นายซเกียรติ จิตรทหาร สพป. นครราซสีมา ๑

๔๐เอ โรงเรียนบ้านภเขาลาด นายสามารถ ขอพ่ี'งกลาง นายนิเวศ อรรคสุรย้ สพป. นครราซสีมา ๑

๔๐๓ โรงเรียนบ้านหนองปร นายฐปนนที ทองเกิด นางพนพิศมัย แย้มขยาย สพป. นครราซสีมา ๑

๔๐๔ โรงเรียนดอนห้าววิทยา นายพัฒนิ พานสมบัติ นางถนอมจิตร โซติกลาง สพป. นครราซสีมา ๑

๔๐๔ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม นายสิทธิขัย จริงโพธ่ํ นายบุญชอบ นิลบุตร สพป. นครราซสีมา ๑

๔๐๖ โรงเรียนบ้านกระเพรา นายชัยชนะ ซนเกาะ นายจิรวฒิ พร้อมพิพัฒนพร สพป. นครราซสีมา ๑

๔๐๗ โรงเรียนบ้านปราสาท (สุวรรณราษฏรีประสีทธ่ํ) นายสุพิษ จัยกลาง นายประสิทธ่ํ พ่ึงหิรัญ สพป. นครราซสีมา ๑

๔๐๘ โรงเรียนบ้านเมืองที นายบำรุง เตยโพธ์ นายศรายุทธ์ ทองกลาง สพป. นครราซสีมา ๑

๔๐๙ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ นายสมานมิตร ดอกขจร นางสาวสุรีพร วงษ์ไซยแย้ม สพป. นครราซสีมา ๑

๔® ๐ โรงเรียนบ้านจันอัด นายสฺรยฺทธ สิวไธสง นายสน่ัน แท่นนอก สพป. นครราซสีมา ๑

๔®® โรงเรียนบ้านด่านติง นายคีลปกรณ์ ไจคุณ นางศิรีนทธ์ ชัยศัตรา สพป. นครราซสีมา ๑

๔๑เอ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม นายจรูญ ซมจอหอ นางลภัสรดา ปานรัตน์ สพป. นครราซสีมา ๑

๔๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประซาสรรค์) นายวิชัย กฤษกลาง นายประเสรีฐ แดนจอหอ สพป. นครราซสีมา ๑

๔®๔ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ นายพยุงศักดิ๋ เสรีฐสุงเนิน นายโสภณ ห่วงกลาง สพป. นครราซสีมา ๑

๔®๔ โรงเรียนบ้านโตนด นายบำรุง โลหะการก นางสมปอง โลหะการก สพป. นครราซสีมา ๑

๔๑๖ โรงเรียนบ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประซาสรรค์) นายจักราวธ วิจบ นายชาญชัย ศิรีรักษ์ สพป. นครราซสีมา ๑

๔๑๗ โรงเรียนบ้านโนนมะกอก นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคีน นางนิสา ทองมา สพป. นครราซสีมา ๑

๔๑๘ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม นางสาวอนงค์ อมรรัตนเศรษฐ์ นายตุลยกิตติ๋ พิบุลย์รุ่งเรือง สพป. นครราซสีมา ๑

๔๑๙ โรงเรียนบ้านดอนม่วง นายทวิ กิจสนธ๋ิ นางปรีณดา สวยกลาง สพป. นครราซสีมา ๑

๔เอ๐ โรงเรียนขุมซนบ้านเพชร นายเชี่ยว ภักดีณรงค์ นายสุทธิวิทย้ เช่ือมกลาง สพป. นครราซสีมา ๑

๔เอ® โรงเรียนบ้านซนายดี (ประซารัฐบำรุง) นายซมพล ขอเหล็กกลาง นางสาวอรวรรณ ศรี'ชัยภมิ สพป. นครราซสีมา ๑

๔เอเอ โรงเรียนบ้านฃามช่ังโค นางรมืดา จงหม่ืนไวย' นายวันชัย หนากลาง สพป. นครราซสีมา ๑

๔เอ๓ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประซาสรรค์) นางผสดี สุวรรณบุบผา นายบุญเลี้ยง กระชับกลาง สพป. นครราซสีมา ๑

๔เอ๔ โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่๙๓ นายเอกฉันท์ โซติฉันท์ นางมัชฌิมา ร่างทะเล สพป. นครราซสีมา ๑

๔เอ๔ โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประซารัฐสามัคคี) นายณฐวัฒนิ ศรีวัฒนพงศ์ นางวัชรางกร เช่ือมกลาง สพป. นครราซสีมา ๑

๔เอ๖ โรงเรียนบ้านศรีสุฃ (คุรุราษฏรีสามัคคี) นายสุมิตร เกิยรตินอก นางสุภาวดี เกียรตินอก สพป. นครราซสีมา ๑

๔เอ๗ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว นายสละ ก่ิงโพธ่ํ นางสมควร สุขจิตธ์ สพป. นครราซสีมา ๑

๔เอ๘ โรงเรียนบ้านดงพลอง (สำนักงานสลากกินแบ่งฯ) นางจินดา เสือบุญ นายอำนาจ ย่ามกลาง สพป. นครราซสีมา ๑
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๔๒๙ โรงเรียนบ้านธารปราสาท นายปรีซา ทองปาน นายศักดิ๋ชัย สมพิมาย ลพป. นครราซสีมา ๑

๔๓๐ โรงเรียนไตรคามสามัคคี นายโกศล พงษ์นิรันดร นางสาว1นิตยาภรณ์ บุญชำนาญ ลพป. นครราซสีมา ๑

๔๓๑ โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง นายฉันทณัภฐ์ ธปกลาง นางบุญทิวา แพลต ลพป. นครราซสีมา ๑

๔๓๒ โรงเรียนบ้านไพ นายวรเดช ดิษฐ์ธนากล นายธนะ สายศรืบัณฑิต ลพป. นครราซสีมา ๑

๔๓๓ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า นายชัยยศ ปีญญาสงค์ นายธีรภพ ปล่ังกลาง สพป. นครราซสีมา ๑

๔๓๔ โรงเรียนบ้านหนองม้า นายสมเกียรติ สุฃจิตร์ นายดาวธง ศรืสุนนทิ สพป. นครราซสีมา ๑

๔๓๔ โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา นายสุนทร วังสำเภา นางสาวธัญญรัตนิ ซาเกาะ สพป. นครราซสีมา ๑

๔๓๖ โรงเรียนบ้านเด่ินหัวปึงวิทยา นายวินัย เม่ากลาง นางสาวเกษร หันกลาง สพป. นครราซสีมา ๑

๔๓๗ โรงเรียนบ้านหัวทำนบ นางประดับ กุมาลา นายสันติ ภชนิด สพป. นครราซสีมา ๒

๔๓๘ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง นายปรีซา รุตสาหพงษ์ นางสมนึก ทวาผักแว่น สพป. นครราซสีมา ๒

๔๓๙ โรงเรียนวัดหนองนา ดร.อ้อย ส'งมรัมย์ นายฉัตรชัย ชุ่มกลาง สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๐ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย นายมานะ ครุธาโรจน์ นางสุวรรณ สันติธรรมการ สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๑ โรงเรียนขุมซนสว่างวิทยา นยอุทิศ พงษ์ภาลี นายอำนาจ พนศรื สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๒ โรงเรียนซลประทานนาตล่ิงชัน นายไพรวัลย์ ขยายวงศ์ นายสุขสมชัย โลมาบุตร สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๓ โรงเรียนวัดหินมงคล นายเรืองกิตส์ ทิศบดี นายธัญศักดิ๋ เรืยวอารืย์ สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๔ โรงเรียนพิชิตคเซนทรี นายสมชัย สันติภัคพงศ์ นายเสงี่ยม ศิริสวัสด๋ิ สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นางพิมพ์ใจ พิซทองหลาง นางปนิดา นิตย์กระโทก สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๖ โรงเรียนบ้านโนนทอง นายอารียะ วาทไธสง นางนันทิยา เวียงสีมา สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปรีก นายกงไกร สง่าเนตร นายยฺพิน พิานกระ'โทก สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นายสำราญ ฝากไธสง นายประทีป ราซาอินทร์ สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๙ โรงเรียนบ้าน,ท่าล่ี นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายอนวัตนิ วิวัตรชัย สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๐ โรงเรียนบ้าน'โนน1จ้ีตุ่น นางสาวจงจิตต์ จงป้ตนา นางสุ'ระ1พีร์ เสริมรัมย์ สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๑ โรงเรียนบ้านตะโก นางสาววิภาวดี ป้จจัยโก นายจักรพงษ์ กันเผือก สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๒ โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี นางหน่ึงฤทัย ปานอริยะ'นนท์ นายสุธน พงศ์สุวรรณ สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๓ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ว่าท่ี รต.สัญญา เขียวปาน นายจรืวฒิ กรรภิรมย์ สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นายสุวิทย์ จงสุงเนิน นางอัญซสี สมรส สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๔ โรงเรียนไทรทอง นายภาณวัฒนิ บุทธิจักร์ นางสาวรซภัค ทวิทรัพย์ สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๖ โรงเรียนบ้านยอกขาม นายทวิศักดิ๋ พันธนาม นางสาวจินตนา บุญเสริม สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๗ โรงเรียนบ้านหสุ่งประด่ นายธงชัย ป็ดตาละเพ นางกาญจนา ปีญญาคีรีสกุล สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๘ โรงเรียนบ้านสวนหอม นายอุดร พนมศรื นายมานิจ ทรัพย์สิน สพป. นครราซสีมา ๒

๔๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพซรพิทยา นายอัครเดซ ไซยโยราซ นายศักดา ทองดี สพป. นครราซสีมา ๒

๔๖๐ โรงเรียนบ้านหนองตะสุมปีก นายประครอง วงศ์ฉลาด นายสุเทพ เหลาแตว สพป. นครราซสีมา ๒

๔๖๑ โรงเรียนวัดกุดสวาย นายทิเชษฐ วันทากล นางสาววิรินญา ยางกลาง สพป. นครราซสีมา ๒

๔๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ นายธนิตพงษ์ ฉวิพัฒน์ นางปรียน์ษฐ์ เจิยกโคกกรวด สพป. นครราซสีมา ๒

๔๖๓ โรงเรียนบ้านตะแกรง นายสมดี พรหนองแสน นายจรูญ หมอจืด สพป. นครราซสีมา ๒

๔๖๔ โรงเรียนบ้านหนองสาย นายสันติวัฒน์ สุภัทโรบล ส.ต.อ.สง่า แก้วทิมพรหม สพป. นครราซสีมา ๒

๔๖๔ โรงเรียนบ้านหนองตะไอ้ นายสงวน มลนิธิธรรม นายโสฬิพล เกสุงเนิน สพป. นครราซสีมา ๒



ท่ี สถานสีกษา ขื่อผ้บริหารครูที่รับผิดขอบ ครูผ้รับผิดขอบ สังกัด
๔๖๖ โรงเรียนขุมซนบ้านทับสวาย นายสมโภซน์ ฉ่ําธงขัย นายสุรทิน โตหม่ืนไวย ลพป. นครราซสีมา ๒

๔๖๗ โรงเรียนบ้านบุกระโทก นายศรายุธ จรรยาจารุวงศ์ นายจิรายุ สุนทรมัจฉะ ลพป. นครราซสีมา ๒

๔๖๘ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก นายศภดิษฐ์ บุญเรือง นายกฤษณะ แตงกระโทก ลพป. นครราซสีมา ๒

๔๖๙ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา นางอังณา ภิญโญยาง นายขัยเรียน กลเกษ ลพป. นครราซสีมา ๒

๔๗๐ โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น นายสหพันธ์ เปาจันทึก นางสาวสงวน เรีญไธสง ลพป. นครราซสีมา ๒

๔๗๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ นายฉลอง จันทร์ลอย นายสุเนตร ศรีสังข์ ลพป. นครราซสีมา ๒

๔๗เอ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ นายวิซาญ เพิองสกุลโรจน์ นายบรรหาร แนบกระโทก ลพป. นครราซสีมา ๒

๔๗๓ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ นายสราวธ รุณซัยศรี นางสาวรุ่งทิพย์ เหชนทด ลพป. นครราซสีมา ๒

๔๗๔ โรงเรียนบ้านหนองกก นายสุระพร ซมกลาง นางอาษา เฃมวิบุลย์ ลพป. นครราซสีมา ๒

๔๗๔ โรงเรียนวัดพะโค นายนรเศรษฐ์ วงใ5จรรยาพร นายดน1พล ศรีแจ้ ลพป. นครราซสีมา ๒

๔๗๖ โรงเรียนบ้านแสนสฺฃ นายระติเดช ทับแสนดี นางวิภาพร คำภยศ ลพป. นครราซสีมา ๒

๔๗๗ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา นายสุวิซซ์ แก้วโกมฺท นายวีรซน ภักด่ํโพธ่ํ ลพป. นครราซสีมา ๒

๔๗๘ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม นายณัฐพงศ์ ฝอดสุงเนิน นายอรรถสฤษธ์ ทองดีนอก ลพป. นครราซสีมา ๒

๔๗๙ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา ส.ต.ต.อุดม สกิจข’วา นายอัตพร บังพิมาย ลพป. นครราซสีมา ๒

๔๘๐ โรงเรียนจักราซราษฎร์สามัคคี นายเกียรติณรงค์ หงษ์แปลง นางสาวพอดี สวัสด๋ิรัมย์ ลพป. นครราซสีมา ๒

๔๘๑ โรงเรียนบ้านหนองขุมแสง นายรีรวัฒน์ จตรวงศ์ นายวัญณะซัย ฤทธ่ํไธสง ลพป. นครราซสีมา ๒

๔๘เอ โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา นางสาวนวมลถ์ แถวไธสง นางจิตราภรณ์ วาดไธสง ลพป. นครราซสีมา ๒

๔๘๓ โรงเรียนบ้านด่านเกรียน นายประภาศ อุปากุล นายธวัซขัย ใคร่กระโทก ลพป. นครราซสีมา ๒

๔๘๔ โรงเรียนบ้านฃ้ีตุ่น(แหล่งจะหลุง) นายชาญขัย พงษ์ศรี นายสหัส วิฤทธ้ิขัย สพป. นครราซสีมา ๒

๔๘๔ โรงเรียนบ้านหนองไทร นายนฤชา คุจจานทัศน์ นางกรองทอง พุ่มพ'วง สพป. นครราซสีมา ๒

๔๘๖ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน นายจิรศักดิ๋ บุญถึง สพป. นครราซสีมา ๒

๔๘๗ โรงเรียนบ้านกอกวิทยา นายศิรีพงษ์ วงศ์สุทธิ'รัตน์ นายปรารม เกร่ินกระโทก สพป. นครราซสีมา ๒

๔๘๘ โรงเรียนบ้านสระมะค่า นายพิมล ศรีโพนทอง นางบรรจง พรรณหาญ สพป. นครราซสีมา ๒

๔๘๙ โรงเรียนขุมซนวัดรวง นายประสงค์ ซไจ นายสมหมาย ตากงเหลือม สพป. นครราซสีมา ๒

๔๙๐ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ นายสุนันทั คำกอง นายสุกิจ รัตนศฤงศ์ สพป. นครราซสีมา ๒

๔๙๑ โรงเรียนบ้านตม นายนิกร เพ็งลี นางฤดีวรรณ วิฤทธ้ิขัย สพป. นครราซสีมา ๒

๔๙เอ โรงเรียนบ้านปรางค์ นางสาววาซินิ บุญญพาพงศ์ นางสาวคิดคำนึง บำรุงพล สพป. นครราซสีมา ๒

๔๙๓ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนทั นายนพดล อินทรประเสรีฐ สพป. นครราซสีมา ๒

๔๙๔ โรงเรียนบ้านลุงถ่อนราษฏร์อุทิศ นางนัซซา ชาญขัยภวดล นางกรจิรา ททินกระโทก สพป. นครราซสีมา ๒

๔๙๔ โรงเรียนวัดเหมสง นายทนงศักด๋ิ ยศกลาง นางสาวอังคณา โคตรซมภ สพป. นครราซสีมา ๒

๔๙๖ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก นางจรัญญา หงษ์แปลง นางพิเศษศรี ซ่ึงสมณกล สพป. นครราซสีมา ๒

๔๙๗ โรงเรียนฃามสงเคราะห์ นางนิติญา นิเรียงรัมย์ ว่าท่ี ร.ต.กิตติพงษ์ พรมสุ สพป. นครราซสีมา ๒

๔๙๘ โรงเรียนบ้านจอมศรี นายกฤซฐา ดอนกระโทก นายวรจักษ์ กำเนิดเวช สพป. นครราซสีมา ๒

๔๙๙ โรงเรียนบ้านบึงไทย นายบุญเหลือ ปอเพ็ซร สพป. นครราซสีมา ๒

๔๐๐ โรงเรียนขุมซนดอนไพล นายบุญจง เอี่ยมกลาง นางสาวสุธาคีนิ มุ่งเรากลาง สพป. นครราซสีมา ๒

๔๐๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแก นายมนต์ขัย เยื่องกลาง นายอนุวัฒน์ สง่าไนเมือง สพป. นครราซสีมา ๒

๔๐เอ โรงเรียนบ้านพะใหญ่ นายอารีย จันทรขัย นางสายฝน สุวรรณรีนทรี สพป. นครราซสีมา ๓



ที่ สถานสีกษา ขื่อผ้บริหารครูที่รับผิดขอบ ครูผ้รับผิดขอบ สังกัด
๕0๓ โรงเรียนบ้านใหญ่ นายวิทล เฉียบกระโทก นางสุคารัตน์ คล่ืนกระโทก ลพป. นครราซสีมา ๓

(๕๐๔ โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏรีบำรุง) นายสมหมาย แสนลือซา นาง1ฃริษฐา วัซรธีรเดช ลพป. นครราซสีมา ๓

๔๐๔ โรงเรียนครบฺรีรีทยา นายเกษม มารครบุรี นางกัลยาณี วิโมกรัตน์ ลพป. นครราซสีมา ๓

๔๐๖ โรงเรียนสกัดนาควิทยา นางสาวธนวรรณ ไวบรรเทา นางสุพรรณการ้ ยงศิริ ลพป. นครราซสีมา ๓

๔๐๗ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหาสฺฃกาโมอฺปถัม นายประสีทธ่ํ พิเศษ นางสาวเบญจวรรณ ไซยณรงค์ ลพป. นครราซสีมา ๓

๔๐๘ โรงเรียนบ้านหนองไทร นายสิทธิพร ผมงาม นางสาวจีนตนา ทิศกระโทก ลพป. นครราซสีมา ๓

๔๐๙ โรงเรียนบ้านมาบกราด นายข้นตรี โสภาพิศ นางสาวอรวรรณ สายสุนทร ลพป. นครราซสีมา ๓

๕ (ริ! o โรงเรียนไทยสามัคคี ลพป. นครราซสีมา ๓

๕ (ริ!(ริ! โรงเรียนโนนเหล่ือม ลพป. นครราซสีมา ๓

๕ (ริ)b โรงเรียนบ้านบุมะค่า (ซาวไร่สามัคคี) นายกานต์เลิศ ก้อนหิน นางสาวลังวาลย' สระกระโทก ลพป. นครราซสีมา ๓

๕ (ริ)๓ โรงเรียนบ้านหนองฃนาก นายสามารถ ยุระชัย นายกตัญญ ซ่ือสัตย์ ลพป. นครราซสีมา ๓

๕ (ริ!๕ โรงเรียนบ้านท่าข้าง นายดุสิต โกนลันเท่ยะ นางกัญซลื อุดมศักดิ๋ ลพป. นครราซสีมา เซต ๔

๕ (ริ!๕ โรงเรียนบ้านวังไทร ว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม นายนิรันดร พลศรี สพป. นครราซสีมา เซต ๔

๕ (ริ!๖ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม นายบัณฑิต วงศ์อำมาตย์ นายสุนทร แจ่มจันทร์ สพป. นครราซสีมา เซต ๔

๕  (ริ! ๗ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง นายนัฐพงศ์ เถาะสงเนิน นางอาภรณ์ กระจ่างโพธ่ํ สพป. นครราซสีมา เซต ๔

๔๑๘ โรงเรียนบ้านหนองเลา นายอำนวย ธนาภิรตานนท์ นางสมบุญ ฉีมปรุ สพป. นครราซสีมา เซต ๔

๔๑๙ โรงเรียนบ้านหนองน้ําขุ่น นางยศพร จิรพรเจริญ นางสาวซนนชนก ก่ิงก้าน สพป. นครราซสีมา เซต ๔

๔b o โรงเรียนบ้านโนนลัง นายเฉลียว แดนไธสง นายจีรโรจน์ พิบุลย'รุ่งเรือง สพป. นครราซสีมา เซต ๖

๔b ๑ โรงเรียนบ้านปอปิด นายสมัคร ยศกระโทก นางมัทติกา ไทยประเสรีฐ สพป. นครราซสีมา เซต ๖

๔b b โรงเรียนบ้านหนองจาน นายกิติพงษ์ สุดสาร นายรพิพัฒน์ แสนแก้ว สพป. นครราซสีมา เซต ๖

๔b ๓ โรงเรียนบ้านดอนคนทา นายเฉลย เทพเรียน นายเข็มทิศ นิราราช สพป. นครราซสีมา เซต ๖

๔b ๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘ (เพียไซย์ดอนกระซาย) นายประเท่อง รุฃะจี นายธีรวัฒน์ จันทศร สพป. นครราซสีมา เซต ๖

๔b ๔ โรงเรียนบ้านตะคร้อ นางสาวดวงนภา ขาวสุข นายสมชาย ศึกษาชีพ สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๔b ๖ โรงเรียนบ้านหนองพลวง นางสาวปฐมา เทพามาตย์ นายซรุ่ม ไพศาล สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๔b ๗ โรงเรียนบ้านสว่างนาคี นางซศรี บุญเท่ียง นางสาวธัญลักษณ์ สุฃสำราญ สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๔b ๘ โรงเรียนบ้านโนนตะแบก นางสาวสายรุ้ง ไม้กลาง นางสาวธันย์ชนก วงศ์แสง สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๕1อ๙ โรงเรียนบ้านสะแกงาม นางสาวพิมพ์ญาดา นาชัยฤทธ๋ิ นายสิทธิศักด๋ิ เก่าพิมาย สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๕๓อ โรงเรียนวัดบ้านรุ่มจานโนน'ง้ิว นายเสกสรรศ์ ท์ทา นายพิรพงษ์ ทานา สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๕๓๑ โรงเรียนบ้านถนน นางสาวพิสมัย ขวัญมา นางสุดาทัศน์ เพ่ิมพน สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๔๓b โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง นางแสงเดือน สาสืดา นางดวงหทัย คำมล สพป. นครราซสีมา เซต ๗

<๕๓๓ โรงเรียนบ้านเซว้าวิทยา นายสุนทร ไพรงาม นางสาวจินดา สิทธิพงศ์ สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๔๓๔ โรงเรียนเพซรหนองฃาม นายพงศ์สุวรรณ ตับกลาง นายพิทักษ์ ใจเที่ยง สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๔๓๔ โรงเรียนซ่องแมวพิทยา นายบุญธรรม ยมนัตถ์ นายธนารัตน์ มาลัยศรี สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๔๓๖ โรงเรียนบ้านลัมฤทธ่ํ นางผกากรอง สืบค้า นางสุรธิดา ปลอดกระโทก สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๔๓๗ โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรป นายวัฒนา ชันแข็ง นางสาวจิระภา แจ่มศรี สพป. นครราซสีมา เซต ๗

(๕๓๘ โรงเรียนห้วยบงวิทยา นายซยพล ระดมผล นายนิคม หินจำปา สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๔๓๙ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ นายทรงคีลป ธรรมวิภารัตน์ นายวสันต์ ด้วงดารา สพป. นครราซสีมา เซต ๗



ที่ สถานสีกษา ขื่อผ้บริหารครูที่รับผิดขอบ ครูผ้รับผิดขอบ สังกัด
(£๔ ๐ โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ นางศิวกานห์ ศักดานศาสน์ นางสุณิสา บุญเที่ยง ลพป. นครราซสีมา เขต ๗

๔๔® โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา นายจักรี บุญเท่ียง นายสถิตชัย ชนะชัย ลพป. นครราซสีมา เขต ๗

๔๔เอ โรงเรียนบ้านม่วงขามประซารักษ์ นางวัชรี ค้าขาย นางสุภาพ นาดี ลพป. นครราซสีมา เซต ๗

๔๔๓ โรงเรียนบ้านจาบ นายเกษม สมมาตย์ นางปีณณ์ตา กล้าหาญ ลพป. นครราซสีมา เซต ๗

๔๔๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี นายเสปิย' สมรูป นางสาวอนงค์ ลาไธสง ลพป. นครราซสีมา เขต ๗

๔๔๔ โรงเรียนบ้านขามซุนร่ม"ประซาสามัคคี" นางณัฐพร ธรรมโส นายวรากร หาญ1พงษ์ ลพป. นครราซสีมา เขต ๗

๔๔๖ โรงเรียนบ้านหนองโสน นายวฒิศักดิ๋ ถนัดค้า นางสาวอำไพ ยอดสง่า ลพป. นครราซสีมา เซต ๗

๔๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแสง นายสุธวัซ เพ็งพินิจ นางธนัซ1ซา ฃยันกลาง ลพป. นครราซสีมา เซต ๗

๔๔๔ โรงเรียนจตุคามพิทยาคม นายจีรวัฒน์ เยี่ยมรัมย์ นางเตาภา แดงย่ังยืน ลพป. นครราซสีมา เขต ๗

๔๔ ๙ โรงเรียนบ้านตลาดไทร นายไพฑรย์ การเพียร นางกรรณิการี ลาดนอก ลพป. นครราซสีมา เขต ๗

๕ ๕ ๐ โรงเรียนบ้านมาบปาแดง นายธนเดซ โภคีนซุติรัต นางสาวพันรีภา แทนไธสง ลพป. นครราซสีมา เซต ๗

๕ ๔® โรงเรียนบ้านดอนรัว นางสาวจีรภา เจริญวงค้ นางสาวณพิซญา จันทมนตรี ลพป. นครราซสีมา เซต ๗

๕ ๕ b โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง นายไตรภพ พฺฒนอก นายสายสมร ไซยโคตร ลพป. นครราซสีมา เขต ๗

๔๔๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร นายอภิลักษณ์ จรไธสง นางสาวจีรกรณ์ ธนสุตร สพป. นครราซสีมา เขต ๗

๕ ๕ ๕ . โรงเรียนบ้านดงประซานุกล นายวัชระ นรินทรีนอก นางสุพิน เมียมฃนทด สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๕ ๕ ๕ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ นายภิญโญ กัณหา นายสุริยง เทียกมา สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๕ ๕ ๖ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา นายธานิ,นทรี สุชมา นางปราณี พนารีนทรี สพป. นครราซสีมา เขต ๗

๕ ๕ ๗ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี นางทิปกา ระดมผล นางอรอมุา งามเช้ือ สพป. นครราซสีมา เขต ๗

๕ ๕ ๔ โรงเรียนบ้านกระเบ้ืองใหญ่ นายบุญเขืด พิฒนตรีคฺปต้ นางรจนา เล้าสุริ1พงศ์ สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๕ ๕ ๙ โรงเรียนรัดจันทนาราม นายศราวธ พิมละมาศ นายอภิเซษธ์ ทาพิลา สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๕ ๖ ๐ โรงเรียนโนนปีบ นายสุริยะ พิมพ์พรหมา นางสาวสกาวรัตน์ มอญไหม สพป. นครราซสีมา เขต ๗

๕ ๖ ( 9 1 โรงเรียนบ้านซาด นางประคอง ลัดกลาง นางสาวเปรมฤดี ไกล้สฺฃ สพป. นครราซสีมา เขต ๗

๔ ๖ เอ โรงเรียนบ้านหนองด่ นายสูวโรจน์ ย่ิงธนฐานนันทิ นายสุพจน์ บ้วนนอก สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๔๖๓ โรงเรียนบ้านโนนโขงโลง นายศภณัฐ กัณนอก นายเสนอ คำภิมล สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๔ ๖๔ โรงเรียนอนุลบาลซุมพวงวิทยา นายศิวัซ กมล นายศึกษา เนมชนทด สพป. นครราซสีมา เขต ๗

๕ ๖ ๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง นายธนา สะลิวรรณ์ นายป็ยะณัฐ แดนไธสง สพป. นครราซสีมา เขต ๗

๔ ๖ ๖ โรงเรียนบ้านปาตะแบง นายถวิล รัตนพร นายวินัย สมจิตร สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๔๖๗ โรงเรียนบ้านลุงตามัน นางขวัญไจ กาดก้อง ว่าท่ี ร.ต.,หญิงเทพนิวัติ วิชัยวัฒนา สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๔๖๘ โรงเรียนกุลโน นายรีรวฒิ เอ้ือสุวรรณ นางสุรีย์ อินภ่ สพป. นครราซสีมา เขต ๗

๔ ๖ ๙ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี นายประยงค์ สารภมิ นายสรรพลิริ พันธ์เหล็ก สพป. นครราซสีมา เขต ๗

๔๗๐ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) นายพิพัฒน์ ทวิเงิน นายลวงค' ประสานศักดิ, สพป. นครราซสีมา เซต ๗

๔๗๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ําคำ นางรุ่งอรุณ โต,ชัยฎมิ นายมนัส อุทัยชิน สพป. ขัยฎมิ เซต ๑

๔๗เอ โรงเรียนบ้านเจาทอง นายสุพิศ ฃจรภพ นายสุชาติ อินย้ิม สพป. ขัยฎมิ เขต ๑

๔๗๓ โรงเรียนบ้านลาดขุมพล นายภานพงศ์ บุญเพลิง นายสิรีขัย สมบัติโพธ่ํ สพป. ขัยฎมิ เขต ๑

๔๗๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ นางสุพัตรา สืบจากถ่ิน นายสายัณห์ ม่วงเพชร สพป. ขัยฎมิ เซต ๑

๕ ๗ ๕ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง นายชันทอง เด่นพันธ์ หาไม่เจอ สพป. ขัยฎมิ เซต ๑

๔๗๖ โรงเรียนบ้านรังโพน นางสาว1พิมพ์,พิศา ซัซซวพันธ์ นายประพนธ์ ขัยมณตรา สพป. ขัยฎมิ เขต ๑



ท่ี สถานสีกษา ขื่อผ้บริหารครูที่รับผิดขอบ ครูผ้รับผิดขอบ สังกัด
๔๗๗ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ นายสันติ คงวัฒนะ นายทรรคิน บุญสุยา สพป. ชัยภูมิ เซต ๑

๔๗๘ โรงเรียนบ้านอนุบาลชัยภูมิ นายคณิต ธัญญะภมิ นายพรชัย มิทอง สพป. ชัยภูมิ เซต ๑

๔๗๙ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม นายจารฺวัฒปี ศรีโฉม นายสมศักด๋ิ เดือนศรื สพป. ชัยภูมิ เซต ๑

๔๘๐ โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย นางสมลักษณ์ ศิลปสม นางสกาวเดือน อุดมทรัพย์ สพป. ชัยภูมิ เซต ๑

๔๘๑ โรงเรียนขุมซนบ้านโสก นายณรงค์เดช ทวีชาติ นางลำดวน ไพศาลพงษ์ สพป. ชัยภูมิ เซต ๑

๔๘๖ โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ นางสาววรรวีลาศ เจนชัย นางสาวถาวร รันนา สพป. ชัยภูมิ เซต ๑

๔๘๓ โรงเรียนบ้านหนองงาม(ทองงามวิทยา) นางละมล ตอพล สพป. ชัยภูมิ เซต ๑

๔๘ ๔ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง นายสงัด คำเรืองศวี นายธีรบุญ ภาสกุล สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๔๘ ๔ โรงเรียนบ้านซัามูลนาก นายสมัต อาบสุวรรณิ นายพรเทพ สงมา สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๔๘๖ โรงเรียนบ้านโคกกุง นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิ นายสันติ ศรืธนะ สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๔๘๗ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ นายพงษ์ศักดิ๋ เช้ือคิริ นายสรณัฐ เทศารินทร์ สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๔๘๘ โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน นายพิชิต โคตรมา นายเกษมสันต์ วิเศษชาติ สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๔๘๙ โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า นางสุระณิ สีพิมพ์ นางกัลยกร กาญจนสุบ้ญญา สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๔๙๐ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ร้อยตริ สมศักด๋ิ สีพิมพ์ นายเกริกฤทธิ๋ เส่งมูล สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๔๙๑ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา นายสังคม เลิศซามป็อม นายทวี ศรืจินดา สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๔๙๖ โรงเรียนศาลาสามัคคี นายฉลาด อาจสนาม นายประณต ไวบรรเทา สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๔๙๓ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ ว่าที่ร้อยตรี มงคล ศิลประกอบ นางสาวอนุสรา พงษ์สระ1พัง สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๔๙๔ โรงเรียนบ้านสารจอด นายอนุชิต ฦๅกํ'าลัง นายธารา ต้ังตระคูล สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๕๙๕ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เด่ือสามัคคี นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นางจุรืพร มิถาลา สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๔๙๖ โรงเรียนขุมซนบ้านบัวพักเกรียน นายสมาน เรียงปฏิ นางภาคีปี วงษ์โท สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๕๙๓! โรงเรียนบ้าน'โนนดินจ่ี นายวานิซ นนทคำจันทร์ นายกฤษฎา หล้าศักด๋ิ สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๕๙๘ โรงเรียนบ้านดงกลาง นายสมบูรณ์ เจริญทรัพย์ นางศรินญา น้อยดื สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๕๙๙ โรงเรียนบ้านนาวงเดือน นายมงคล น้อยศรื นายศักดิ,สีทธ่ํ ปล้ืม'ไจ สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๖๐๐ โรงเรียนบ้านโนนสง่า นายบุญส'วน ทรงทาศรื นางคีรีภรณ์ จำปาทอง สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๖๐๑ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา นายซาญ คำบ้อง นางสาวปิยถูล วิชัยศึก สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๖๐เอ โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร นายรีรัซ ปรีอกระโทก นายปราณี แฝดสุระ สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๖๐๓ โรงเรียนบ้านนกเซาทอง นายถวิล สร้างนา นายชัยวรงค์ เวียงพล สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๖๐๔ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา นายคงฤทธิ๋ ภิรมย์กิจ นางธภัฎ ทันเชิม สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๖๐๔ โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ นายรีโรจน์ โทราซ นายสมประสงค์ โคธนู สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๖๐๖ โรงเรียนบ้านหนองพอก นายทรงกลด หิรัญเกิด นางสาววีรพร ศรืภา สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๖๐๗ โรงเรียนบ้านโปร่ง นายพงษ์ศักดิ๋ บูญเก้ือ นางณัฐนันพ์ แก้วมูลนุช สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๖๐๘ โรงเรียนบ้านโคกงาม นายเฉลิมพล น้อยลา นางฉลอง แผ่นเงิน สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๖๐๙ โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง นายจักรกฤษณ์ วิฆฌศรังสรรค์ นางสาวณัฏฐ์ดารินทร์ หาญฉวะ สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๖๑๐ โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี นางชุติมา ฦาซา นางดวงรัตน้ เสียบภูเชียว สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๖๑๑ โรงเรียนบ้านโนนดินแดง นางวานิซา สร้อยเพชร นายอนุสรณ์ บุญประคม สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๖๑เอ โรงเรียนบ้านสีปลาด นายรีระวัฒน์ สีปา นางดรุณี เพ็ญคิริวรรณกุล สพป. ชัยภูมิ เซต ๒

๖๑๓ โรงเรียนบ้านสวนอ้อย นางวรณิ เลิศสรรสิริ นางพรทิพย์ ลือหาญ สพป. ชัยภูมิ เซต ๒
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๖๑๔ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น นายอาทิตย์ คุณเคน นางสาววรรณิศา ลาดก่าน ลพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๑๔ โรงเรียนบ้านโนนสาทร นายรังสรรค์ เกิดมงคล นางจันทรีฉาย กันล้อม ลพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๑๖ โรงเรียนบ้านห้วยพลวง นายปานทอง อังคณิตย' นางนันทิยา กันทอง ลพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๑๗ โรงเรียนบ้านหัวหนอง นายทองพิง ทานประสิทธ่ํ นางบุญศรี ถาวรพันธ์ ลพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๑๔ โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา นายตรีพินิจ พินิจมนตรี นางศรีสุวภา เลิศขามป็อม ลพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๑๙ โรงเรียนบ้านหนองแต้ นายธนารุฒิ นุชพิเรนทรี นายภูมินทรี โตขัยภูมิ ลพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๖๐ โรงเรียนบ้านทิกแล้ง นายไพบูลย์ รินทะจักร นางสาวนันทพร มรกต ลพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๖๑ โรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์) นายไพฑูรย์ หงษ์ปินมา นางรุ่งอรุณ ญ]กำลัง ลพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๖๖ โรงเรียนบ้านทิกแล้ง(สาขาห้วยหินสับวิทยาสรรค์) นางสมทรง นรเศรษฐโสภณ นางสุกัญญา ซูศรีสิทธ๋ิ ลพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๖๓ โรงเรียนบ้านดอนหัน นางแพรพรหมลักษณ์ อาสาสู้ นายวีรภัทร ลากุล ลพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๖๔ โรงเรียนบ้านโคกสง่า นายธรรมนูญ วิชาหา นายณรงค์ฤทธ่ํ ปวารณา ลพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๖๔ โรงเรียนบ้านโนนทอง นายวารศาสตร์ ขุนโนนเขวา นายณัฐดนัย จิตรธร สพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๖๖ โรงเรียนบ้านท่าศาลา นายธรา1พงษ์ เจริญ'ขวัญ นางทองวรรณ เรืองเจริญ สพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๖๗ โรงเรียนบ้านกุดแคน นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี นางนุซสี ชัยบุญ สพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๖๘
เรงเรยนองคิการอุตสาหกรรมปาเม์ ๑๙ (สวนปา
ดค! |«า'ก นางปราณี กัญญาสุด นางบุญภพ ชาติสุภาพ สพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๖๙ โรงเรียนบ้านหินรอยเมย นายธีรพจน์ กัญญาสุด นายกระจายนิ ประเสรีฐสาร สพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๓๐ โรงเรียนบ้านโจดกลาง นายทองคำ ศรีปีญญา นายวัชรินทรี เศษวิกา สพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๓๑ โรงเรียนบ้านนาบัว นายสมเกียรติ แนวคำดี นางสุดาทิพย์ เสนามนตรี สพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๓๖ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม นายรีระจิตร วุ้นสีแซง นายยุทธยา จังภู เชียว สพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๓๓ โรงเรียนบ้านม่วง นายซานนทิ ต่ออำนาจ นางซุติกาญจน์ รัตนะ สพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๓๔ โรงเรียนบ้านนาดี นายสุชาติ เฮงสกุล นางขไมพร สางห้วยไพร สพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๓๔ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นายคมกฤษ บุตรศรี นางจิรปรียา พลศักดิ, สพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๓๖ โรงเรียนบ้านดอนเค็ง นายกฤษดา อำภาคำ นางสาวมลฤดี เบ้าสิน สพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๓๗ โรงเรียนบ้านดงบัง นายสมควร ตากลม นางสาวกัญญารัตน์ พุทธระสุ สพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๓๘ โรงเรียนบ้านโนนโจด นายพิรัซ จ0ารัสแนว นายระรี จุลนันทิ สพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๓๙ โรงเรียนบ้านโนนคูณ นางสาวข่อผกา ผลภิญโญ นายไพฑูรย์ ประจันนวล สพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๔๐ โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ นายเศรษฐศักดํ่ เฝ็าทรัพย์ นางสาวระวิวรรณ กองกะมุด สพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๔๑ โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ นายสิทธิขัย นามโคตร นางศรีสมร แสงซมภู สพป. ขัยภูมิ เขต ๒

๖๔๖ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม นายฌานธร บุญทัน นางสาวดีวัต'รา ดีฃนทด สพป. ขัยภูมิ เขต ๓

๖๔๓ โรงเรียนบ้านโปงเกต นางรัศมี สุป้ด นายปรีขา สุป้ด สพป. ขัยภูมิ เขต ๓

๖๔๔ โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงค์ นางสาวสมาพร ละอองดี สพป. ขัยภูมิ เขต ๓

๖๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยยาง นางวรรณวรางค์ งามสกล นายบุญมี อินทจร สพป. ขัยภูมิ เขต ๓

๖๔๖ โรงเรียนตาเนินราษภูรีวิทยาคาร นายสุริยน แก้วคะตา นายบำรุง โคคำลา สพป. ขัยภูมิ เขต ๓

๖๔๗ โรงเรียนถันกงบ้านล่ีสามัคคี นายวิซญ์พันธ์ ราซานนทั นายเอกชัย เลิศบัวบาน สพป. ขัยภูมิ เขต ๓

๖๔๘ โรงเรียนบ้านดอนละนาม นายณัภฐพงศ์ บุญหนา นาง1ขวัญฤทัย กล่ืนพุน สพป. ขัยภูมิ เขต ๓

๖๔๙ โรงเรียนขุมขนบ้านห้วนยายจิว นายฉลอง พัฒนกลเดช นายอาทิตย์ อินทรีงาม สพป. ขัยภูมิ เขต ๓

๖๔๐ โรงเรียนขุมขนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกุล) นายเสถียร ซาสีเครือ นางสาวพิมพักมน สกลเอ้ือกิติ สพป. ขัยภูมิ เขต ๓
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๖๔๑ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง นายประกิจ แฟมไธสง นางผกากรอง อ่ิมเกิด ลพป. บุรีรัมย์ เซต ๑

๖ ๔๖ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก ดร.นิคม ชันโสม นายระพิ ปฺยะติ ลพป. บุรีรัมย์ เซต ๒

๖๔๓ โรงเรียนบ้านหนองบอน นางเพ็ญคิริ สายจันทร์หอม นายนราศักดิ, เอ็มประโคน ลพป. บุรีรัมย์ เซต ๒

๖๔๔ โรงเรียนบ้านลำดวน นายประยฺทธ ยืนยง นางสุรีย์พร หา'ปิญนะ ลพป. บุรีรัมย์ เซต ๒

๖๔๔ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง นางวิไล ชัยสุริยะเดซา นางปราณี แก้วสุริยา ลพป. บุรีรัมย์ เซต ๒

๖๔๖ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง นางธัญนันทึ ศกนตนาด นางสาวสุมาลี ขันผง ลพป. บุรีรัมย์ เซต ๒

๖๔๗ โรงเรียนบ้านราษฏรีนิยม นางประภัสสร สรวนรัมย์ นายสุคิด ขันธะหัตถ์ ลพป. บุรีรัมย์ เซต ๒

๖๔๘ โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา นางอรุณรัตน์ ซาติประสพ นายสุวิทย์ นามมงคุณ ลพป. บุรีรัมย์ เซต ๒

๖๔๙ โรงเรียนบ้านตะเคียน นางจินตนา สุขสำราญ นายพิซาญ คงเพชร ลพป. บุรีรัมย์ เซต ๒

๖๖๐ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธ่ํประซาสรรค์) นางป็ยนันท่ี หรีกประโคน นายนิสิต สุขสำราญ ลพป. บุรีรัมย์ เซต ๒

๖๖๑ โรงเรียนบ้านตาเบ้า นายซเกียรติ พะนิรัมย์ นายเสนอ กัน'รัมย์ ลพป. บุรีรัมย์ เซต ๒

๖๖๖ โรงเรียนบ้านบ้ราสาท นางยุวดี เหล่าจิรานวัฒน์ นางเนียรยุพา วันจันทึก ลพป. บุรีรัมย์ เซต ๒

๖๖๓ โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพท่ี ๒๒๕:" นายวิทยา สอนกระโทก นายนารี อ่ไพจิตร ลพป. บุรีรัมย์ เซต ๓

๖๖๔ โรงเรียนบ้านดงบัง1ซับสมบุรณ์ นายพงษ์พันธ์ วัฒนะ นายอลงกรณ์ ชิดรัมย์ ลพป. บุรีรัมย์ เซต ๓

๖๖๔ โรงเรียนเบญมาศกุญชร นายกิตติพงษ์ การเกษ นายกิติภมิ คุณสุงเนิน ลพป. บุรีรัมย์ เซต ๓

๖๖๖ โรงเรียนอนุบาลแคนดง นายสถิตย ศรีวิเศษ นางทัศนีย์ หลักเพ็ซร์ ลพป. บุรีรัมย์ เซต ๔

๖๖๗ โรงเรียนบ้านขามพัมาย นายเธียรธรรม ศักด๋ิวิชชาบรณ์ นายยรรยง โอซารส ลพป. บุรีรัมย์ เซต ๔

๖๖๘ โรงเรียนบ้านผือ นายสุชาติ สุจินพรหม นางสาวพิกลแก้ว แสวงสุข ลพป. สุรินทร์ เซต ๑

๖๖๙ โรงเรียนบ้านหนองสนิท นายไพสาร สูตรตันติ นางอำนวยพร ก่ิงแก้ว ลพป. สุรินทร์ เซต ๑

๖๗๐ โรงเรียนบ้านระไซรี(เด่นพัฒนา) นางสาวสุรีศรี วิดิษฏ์คีลป นางคิริลักษณ์ ทองเอ่ียม ลพป. สุรินทร์ เซต ๑

๖๗๑ โรงเรียนบ้านตะคร้อ นายพิชิต ทีอุปมา นางอนามัย แสงงาม, นางเพ็ญผกา i ลพป. สุรินทร์ เซต ๑

๖๗๖ โรงเรียนบ้านอันโนง นายวิวัฒน์ สะอาดย่ิง นางสาวมณีรัตน์ เจริญยิ่ง ลพป. สุรินทร์ เซต ๑

๖๗๓ โรงเรียนบ้านโชค นายบุญซ ก่ิงจันทร์ นายมั่น พิมพ์จันทร์ ลพป. สุรินทร์ เซต ๑

๖๗๔ โรงเรียนบ้านนาอุดม นายกิตติคักดิ๋ แซ่ภ นางสาวเสาวนีย์ สระแก้ว ลพป. สุรินทร์ เซต ๒

๖๗๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ ๘๕: นายลิชิต เพ็งประสิทธิ,,พงศ์ นายอนันตขัย คุณนาม สพป. สุรินทร์ เซต ๒

๖๗๖ โณงเรียนบ้านโนนสูง นายวรพจน์ สร้อยจิต นายสุรกิตต๋ิ บุญมา สพป. สุรินทร์ เซต ๒

๖๗๗ โรงเรียนไตรคามสามัคคี นายเทิดภมิ ย่ังยืน นายอำนาจ มะสิงาม สพป. สุรินทร์ เซต ๒

๖๗๘ โรงเรียนบ้านแฃ้ค่อน - หนองบัว นายยุทธศาสตร์ แก้วดี นายจาตรงศ์ สุทาวัน สพป. สุรินทร์ เซต ๒

๖๗๙ โรงเรียนบ้านหมากม่ี นายกิตติคักดิ๋ พร้ิงคิรี,นันทกล นายส้มฤทธิ, เพ็งประสิทธิพงศ์ สพป. สุรินทร์ เซต ๒

๖๘๐ โรงเรียนสามัคคีศึกษา นายพิทักษ์ ทวีแสง นายศฺภชัย ไศ์นุนโพธ่ํ สพป. สุรินทร์ เซต ๒

๖๘๑ โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร นายโซคชัย สาลิวงษ์ นางสาววิไลพร พัฒนสระค สพป. สุรินทร์ เซต ๓

๖๘๖ โรงเรียนบ้านสะแร นายประยูร ไจซ่ือ นางสาวณภัทร จันทะบุตร สพป. สุรินทร์ เซต ๓

๖๘๓ โรงเรียนบ้านโสน นายณัภฐ์ธเนศ สีนาคำ นายจิระเดซ ไซยสิทธ่ํ สพป. สุรินทร์ เซต ๓

๖๘๔ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ นางสาวบังอรศรี วงศ์มาสา นาง1ซญา1นันต์ กาบภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เซต ๓

๖๘๔ โรงเรียนบ้านแนงมุด นายเทวัน พอไจ นางทัศนีย์ สุทธิยานซ สพป. สุรินทร์ เซต ๓

๖๘๖ โรงเรียนบ้านสระทอง นางจุฑารัตน์ ศรีไสว นายสาคเรศ เครือเนียม สพป. สุรินทร์ เซต ๓

๖๘๗ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม นายสูรพงษ์ รัตนโคตร นายเจษฏา สามไจ สพป. สุรินทร์ เซต ๓
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๖๘๘ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ นางสาวญาณี สืบสงข์ นางรุจิรา เช้ือสี ลพป. สุรินทร์ เขต ๓

๖๘๙ โรงเรียนบ้านโนนทอง นางกนกพร สร้อยจิต นายอาทิตย์ นามวงษ์ ลพป. สุรินทร์ เขต ๓

๖๙๐ โรงเรียนบ้านตาโกน นายนิรันดร ทองสาย นายทศพร ศรีละพันธ์ ลพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

๖๙๑ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย นายประภาส สงค์พิมพ์ นายอุดร ศรีผย ลพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

๖๙๒ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว นายแสง ศรีโสม นายวิสิทธ๋ิ ศรีจังอินทรี ลพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

๖๙๓ โรงเรียนบ้านท่าคล้อ นายอัศวิน เกษสร นายกิตติวัฒน์ ทองศรี ลพป. ศรีสะเกษ เขต ๔

๖๙๔ โรงเรียนบ้านศิวาลัย นายวัฒนา จันทะวงษ์ นายสัญญา จันคนา ลพป. ศรีสะเกษ เขต ๔

๖๙๔ โรงเรียนบ้านหนองคู นายสัญญา ศรีสุข นางสมภพ ผ่องราษ์ ลพป. ศรีสะเกษ เขต ๔

๖๙๖ โรงเรียนบ้านหนองยาว นางปรมาภรณ์ ทองสุ นายกรรีทย์ ทองแปลง ลพป. ศรีสะเกษ เขต ๔

๖๙๗ โรงเรียนบ้านหนองหัวข้าง นายสิทธิ,'นนท์ วรรณจ นางสาวสุจินดา ชาติเช้ือ ลพป. ศรีสะเกษ เขต ๔

๖๙๘ โรงเรียนบ้านโคกระเรียง นางเนตรนภา สารวรรณ นายอรรถพล สุรวิทย์ ลพป. ศรีสะเกษ เขต ๔

๖๙๙ โรงเรียนบ้านโนนแฝก นายนพรัตน์ สายลุน นางสาวกฤตยา สาสังข์ ลพป. ศรีสะเกษ เขต ๔

๗๐๐ โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา นายสมเกียรติ ไผ่เล้ียง นายอุดมคักดิ๋ ศรียันต์ ลพป. ศรีสะเกษ เขต ๔

๗๐๑ โรงเรียนหม่บ้านทับทิมสยาม ๐๗ นายณรงค์ศักดิ๋ มีศรี นางอุมาพร แสงสว่าง ลพป. ศรีสะเกษ เขต ๔

๗๐๒ โรงเรียนบ้านหนองบ้วเรณ นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร นางนิตตรา แถวประโคน ลพป. ศรีสะเกษ เขต ๔

๗๐๓ โรงเรียนบ้านสองห้องร่องน้อย นายรณกฤต รินทะชัย นายประถมท้ิงแสน ลพป. มหาสารคาม เขต ๑

๗๐๔ โรงเรียนบ้านขามเรียน นายวาด พายุพล นายอรรถพล จำละคร ลพป. มหาสารคาม เขต ๒

๗๐๔ โรงเรียนหนองโนหับม้า นางนซจรินทรี สัตย์สุขย่ิง นางคำเผย วัฃรานสรณ์ ลพป. มหาสารคาม เขต ๒

๗๐๖ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน นางสาววิมลรัตน์ ปาสาบุตร นางทองเล่ือน เหลืองทอง ลพป. มหาสารคาม เขต ๒

๗๐๗ โรงเรียนบ้านหนองนาใน นายสุระคักด๋ิ แก้วสียา นางอภิญญา เจนการ ลพป. มหาสารคาม เขต ๒

๗๐๘ โรงเรียนขาดฝางหัวเรือ นายซสง่า นัยวัฒน์ นายอนราช สิลากด ลพป. มหาสารคาม เขต ๒

๗๐๙ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นายจาตุรนต์ ปะกินำทัง นางกิตติยา อินทรศิลา ลพป. มหาสารคาม เขต ๒

๗๑๐ โรงเรียนโคกล่ามวิทยา นางมัณฑนา บุรัมย'นิธิโขติ นายศภชัย ชินทับ ลพป. มหาสารคาม เขต ๒

๗๑๑ โรงเรียนบ้านกุดน้ําใส นายสมขาย ทองดวง นายธีระสานต์ วรรณธนาเสิศ ลพป. มหาสารคาม เขต ๒

๗๑๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า นางนราจิตร โนดไธสง นางสาวสุภักด๋ิ สุคำภา ลพป. มหาสารคาม เขต ๒

๗๑๓ โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก นายไกรทอง พนาดร นายชำนาญ ช่างสากล ลพป. มหาสารคาม เขต ๒

๗๑๔ โรงเรียนบ้านเล็งใต้ นางเพ็ญศรี กองเกิด นางนิทราวรรณ สายละคำ ลพป. มหาสารคาม เขต ๓

๗๑๔ โรงเรียนบ้านวังโพน นายไพฑรย์ ขาปด นางสาวพิลัดดา ภผา'ไจ ลพป. มหาสารคาม เขต ๓

๗๑๖ โรงเรียนบ้านโพน นาง1ชลริ1ซา บุพชาติ นายสมควร มีวฒิ ลพป. มหาสารคาม เขต ๓

๗๑๗ โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโขคข้ย นางอรอุมา แสนมี นางคิรีลักษณ์ ฟ้จิขิโร่ ลพป. มหาสารคาม เขต ๓

๗๑๘ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏรีประสาท นายมีชัย เสาหล่อน นางมัณฑนา เสาหล่อน ลพป. ขอนแก่น เขต ๑

๗๑๙ โรงเรียนบ้านล้มปอย นายทวีศักดิ, ศรีประจัน นางสาวธิดารัตน์ วงษา *ไม่ไปรับ* ลพป. ขอนแก่น เขต ๒

๗๒๐ โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล นางสาว1พัฒนฉัตร นพล นายจิรศักดิ๋ ภักดี ลพป. ขอนแก่น เขต ๒

๗๒๑ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ นางก่ิงฟ้า ไขยนาม นายกิตติพงษ์ ไสงาม**ไม่ไปรับ** ลพป. ขอนแก่น เขต ๒

๗๒๒ โรงเรียนบ้านละว้า นายอุทัย ไลไธสง นายวฺฒ่ขาติ อ่อนละมฺล*ไม่ไปรับ** ลพป. ขอนแก่น เขต ๒

๗๒๓ โรงเรียนบ้านโจด นายธีรพล เถื่อนเทียม นางศิริวรรณ สงจันทรี ลพป. ขอนแก่น เขต ๒

๗๒๔ โรงเรียนบ้านขามเรียน นายบัญขา ยฺทไธสง นายคำพอง ภหัตถการ ลพป. ขอนแก่น เขต ๒
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๗ ๖๔ โรงเรียนบ้านโสกนาค นางเกศรินยา แสงสุข นางสาวณัฐกฤดา ศรีคลัง*ไม่ไปรับ*1ลพป. ซอนแก่น เซต ๒

๗เอ๖ โรงเรียนบ้านโสกน้ําฃาว นายเซาวรินทร์ แก้วพรม นางยุวะภา จำลอง ลพป. ซอนแก่น เซต ๓

๗เอ๗ โรงเรียนบ้านคีมซาตหนองผงนาดี นางสุพินดา กันหาไธสง นางมนัสรี มนตรี ลพป. ซอนแก่น เซต ๓

๗เอ๘ โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฏรีอุปส้มถ' นางธนภร ถารัตน์ นายอภัย เพชรภา ลพป. ซอนแก่น เซต ๓

๗เอ๙ โรงเรียนบ้านโสกไผ่ นางสาวทัศนีย์ ประวันเตา นางประณิตา แคว้นคอนฉิม ลพป. ซอนแก่น เซต ๓

๗๓๐ โรงเรียนบ้านทุ่งแค นายสมัย ขมทอง นางรสสุคนรี ชินทะนา ลพป. ซอนแก่น เซต ๓

๗๓๑ โรงเรียนขุมซนบ้านแวงใหญ่ นายพรสมบัติ ศรีไสย นางจิรพา บุญประกอบ ลพป. ซอนแก่น เซต ๓

๗๓เอ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา นางสาวรัตนประภา หาญเสนา นางร0าพีง คำศรี ลพป. ซอนแก่น เซต ๓

๗๓๓ โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง นายเดรวฒิ ถารัตน์ นายอรินทรี พุทโธวาท ลพป. ซอนแก่น เซต ๓

๗๓๔ โรงเรียนบ้านห้วยโจด นายสุดใจ อ่อนฤาซา นางลำไจ แสนบุญคีรี ลพป. ซอนแก่น เซต ๓

๗๓๔ โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว นายธนัซ ซาซม นายธวัช'ชัย ไซยยันต์ ลพป. ซอนแก่น เซต ๕

๗๓๖ โรงเรียนบ้านดอนแซม นายรีซัย มหาโพธ่ํ นายธีรคักด๋ิ เฮืองศรี ลพป. ซอนแก่น เซต ๕

๗๓๗ โรงเรียนบ้านหนองสุมพุกบุ่งแสง นายจตุพล ยุระศรี นาย'วุฒิ1ชัย วรครบุรี ลพป. ซอนแก่น เซต ๕

๗๓๘ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา นายฟากรี ทองดีบุตร นายวิทร ทองนาค ลพป. ซอนแก่น เซต ๕

๗๓๙ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วย'บงทิง นายสินสมทร สามารถ นายวุฒิพงษ์ โม้ลา ลพป. ซอนแก่น เซต ๕

๗๔๐ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา นายอดีศร โซคบัญ1ทิต นางสาวเตือนจิต ขันตี ลพป. ซอนแก่น เซต ๕

๗๔๑ โรงเรียนขุมซนบ้านปากห้วย นายสุรินทร์ แก้วซฟอง นางเยาวภา พีลาคุณ ลพป. เลย เซต ๑

๗๔เอ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ นายทองอินทรี อุบลชัย นายธีดีพงษ์ บ้ญญาไส ลพป. เลย เซต ๑

๗๔๓ โรงเรียนบ้านตาดซ้อ นายณภัทร แก้วแจ่ม นายธนชัย นนทะตื ลพป. เลย เซต ๑

๗๔๔ โรงเรียนบ้าน'นาพร นายทวีสักส์ ขันติยะ นางรัตนา อํ่านาเพียง สพป. เลย เซต ๑

๗๔๔ โรงเรียนบ้านท่าบม นายสุนทร ราซโยธา นายวรวฒิ กรมทอง สพป. เลย เซต ๑

๗๔๖ โรงเรียนบ้านหาดเบ้ีย นางไพวรรณีย์ สีดา นางวราภรณ์ ปานิเสน สพป. เลย เซต ๑

๗๔๗ โรงเรียนบ้านภสวรรค์ นายถาวร คำพีระ นางสาวพีมลคำ สุริยวรรณ สพป. เลย เซต ๑

๗๔๘ โรงเรียนบ้านสงเบ้อย นายสุพล แก้ววงษา นายธีรวัฒน์ เสมาเพชร สพป. เลย เซต ๑

๗๔๙ โรงเรียนขุมซนบ้านโสกวิทยาคาร นายชวลิต เวชวัสด๋ิ นายลำเนียง อองภา สพป. เลย เซต ๑

๗๔๐ โรงเรียนบ้านน้ําสวยภักดี นางศิริลักษณ์ สุระอุดร นางสาวเพ่ิมสุข ม่วงนนทศรี สพป. เลย เซต ๑

๗๔๑ โรงเรียนอนุบาลเขียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" นายสมชาย คำพิมพ์ นายรีระยุทธ เรืองธรรม สพป. เลย เซต ๑

๗๔เอ โรงเรียนบ้านเล็ง นางนัยนา ย้ิมช่ืน นางสาวอนงศ์ แสงขาว สพป. เลย เซต ๑

๗๔๓ โรงเรียนบ้านโพนปาแดง นางโสภพร เส,ปิย'โคตร นางเนตรซนก จารฺศฺภโซค สพป. เลย เซต ๑

๗๔๔ โรงเรียนบ้านผาแปน นายเชษฐา แสงรัตน์ นางวิยะดา ภสืติน สพป. เลย เซต ๑

๗๔๔ โรงเรียนบ้านต้ิวน้อย นายเล็ก กันทะวงศ์ นายสุริยนต์ ภักมี สพป. เลย เซต ๑

๗๔๖ โรงเรียนบ้านเส้ียว นางศิวยา รักคง นางลลิตา เฉลิมรัตน์ สพป. เลย เซต ๑

๗๔๗ โรงเรียนบ้านแก้วเมธี นายนพดล ศรีชัดเค้า นางมัลลิกา คุณา สพป. เลย เซต ๑

๗๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว นายวินัย ไซยราซ นางสาวมัลลิกา พวงไพวัลย์ สพป. เลย เซต ๒

๗๔๙ โรงเรียนบ้าน*ชำม่วง นายสุพรรณ กล้าหาญ นางสาวภคมน แสงไสย' สพป. เลย เซต ๒

๗๖๐ โรงเรียนบ้าน*ชำบ่าง นายสรกฤซ สิงห์งาม นางสาววรรณวิภา ชัยภมิ สพป. เลย เซต ๒

๗๖๑ โรงเรียนบ้านเอราวัณ นางลำดวน ศรีพรม นางดอนจันทร์ ศรีบุญ สพป. เลย เซต ๒
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๗๖เอ โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง นางเบญจมาภรณี จันนา นางเอวิกา จันทวงษ์ สพป. เลย เซต ๒

๗๖๓ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย นายจักรภัทร จำปาอ่อน นางสาวเจนรักษ์ คำภธร สพป. เลย เซต ๒

๗๖๔ โรงเรียนบ้านหัวฝาย นายฤกษ์ชัย คำมงคุณ นายไมตรี ทวิขัย สพป. เลย เซต ๒

๗๖๔ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ นางจฑามาศ ทองอ่อน นายกิตติพงษ์ สุฃแสน สพป. เลย เซต ๒

๗๖๖ โรงเรียนบ้านวังกกเด่ือ นายธิติพัซร์ มาลา นายปฏินันทุ่ พลซา สพป. เลย เซต ๒

๗๖๗ โรงเรียนบ้านโคกมน นายสมพร ไซยแสง นายกฤษณศักดิ๋ พลหงส์ สพป. เลย เซต ๒

๗๖๘ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา นายอุทัย ปลีกล่ํา นายสุรลีทธ่ํ นนทะโคตร สพป. เลย เซต ๒

๗๖๙ โรงเรียนบ้านบ้วนพุ นายศักด่ํลีทธ่ํ ไพศาล นายภาณพงศ์ สาวิยะ สพป. เลย เซต ๒

๗๗๐ โรงเรียนบ้านเมืองแพร่ นายนพดล อินมา นางกัลยา ชัยพิลา สพป. เลย เซต ๓

๗๗๑ โรงเรียนบ้านห้วยทอง นายภวนันที อันทะลาย นายสุระ ศรีสิงห์ สพป. เลย เซต ๓

๗๗เอ โรงเรียนบ้านโฮตาก นายสายชล ศรีคำ นางนันทนา อินทวัฒษ์ สพป. เลย เซต ๓

๗๗๓ โรงเรียนบ้านแก่งเกล้ียง นางสรัญญา บุดดา นางสาวอรษา โกษาจันทรี สพป. เลย เซต ๓

๗๗๔ โรงเรียนบ้านยางคำ นางสาว'จรูญ'รัตน์ บุตรพรม นางนฤมล กลชาติ สพป. สกลนคร เซต ๒

๗๗๔ โรงเรียนบ้านบะหัวเมย นางสาวนวลอนงค์ ไซยวงศ์คต นายทองเปรียว จันทร์ทองศรี สพป. สกลนคร เซต ๒

๗๗๖ โรงเรียนโนนอุดม นายฐิติ,'นนท์ นันทะศรี นายนิธิทัศน์ ชายกวด สพป. สกลนคร เซต ๓

๗๗๗ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา นางสาวสุรัซดา ภรับพา นายชวลิต อินทรพาณีซย์ สพป. สกลนคร เซต ๓

๗๗๘ โรงเรียนบ้านวังม่วง นายแดนไพร สีมาคาม นายวิระ นิเทียน สพป. สกลนคร เซต ๓

๗๗๙ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนพัน นายวัฒนา ช่วยแสง นางสาวทัศนิย์ภรณี รัตนอ่อน สพป. อุดรธานี เซต ๑

๗๘๐ โรงเรียนบ้านบ้อ นางกรรณิกา บุลสถาพร นางกาญจนา บุตรเลน สพป. อุดรธานี เซต ๒

๗๘๑ โรงเรียนบ้านส่ีแจง นางแสงเดือน สุฃรมย์ นางสาววิกันดา ศรีกงพาน สพป. อุดรธานี เซต ๒

๗๘เอ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ นายมนตรี ผองแผ้ว นายเสงี่ยม แสนสุด สพป. อุดรธานี เซต ๒

๗๘๓ โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ นายรณกฤต วิบุลกล นางหนกล ชัยคำภา สพป. อุดรธานี เซต ๒

๗๘๔ โรงเรียนบ้านหนองประเสรีฐ นายปลก พรมรัตน์ นายสุรพล จันทร์มณฑล สพป. อุดรธานี เซต ๒

๗๘๔ โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว นางสาวรัดดาวัล พานาดา นางผดารัตน์ พรมมา สพป. อุดรธานี เซต ๓

๗๘๖ โรงเรียนหนองแวงวิทยา นายสรจิตร ฃันธวิชัย นางสาวปาณิสรา จันทร์สฺฃ สพป. อุดรธานี เซต ๓

๗๘๗ โรงเรียนบ้านศาลา นายผดุงศักด๋ิ วันจงคำ นางสาวปารีซาติ บฺณญจิรธาดา สพป. อุดรธานี เซต ๓

๗๘๘ โรงเรียนบ้านนาตม นายพิชิต พันกะสี นางสาวพรสุดา พลศักด๋ิชวา สพป. อุดรธานี เซต ๔

๗๘๙ โรงเรียนบ้านกุดจับ นายสมชาย นุ่มตม นางสาวดอกรัก แสนพล สพป. อุดรธานี เซต ๔

๗๙๐ โรงเรีบยบ้านสร้างก่อ นายบรรทม แก้วอาษา นายสุนทร ไซยลีงหาญ สพป. อุดรธานี เซต ๔

๗๙๑ โณงเรียนบ้านทุ่งทอง นางสาวดารณี อัคเทพ นางรฺจิรา ไซยแสง สพป. อุดรธานี เซต ๔

๗๙เอ โรงเรียนหนองบอนเรียงขัย นายชิบวธ จันนาหว้า นายอภิญญา จันทบาล สพป. อุดรธานี เซต ๔

๗๙๓ โรงเรียนบ้านนางาม นางสาวประภาภรณ์ วิขัยวงศ์ นายวัฒนะ กองมณี สพป. อุดรธานี เซต ๔

๗๙๔ โรงเรียนบ้านดอนตาลดงบังวิทยา นายธวัช1ชัย นามดื นายอัซซพล กิจนกร สพป. อุดรธานี เซต ๔

๗๙๔ โรงเรียนขุมซนสงเคราะห์ นายโสภณ พรหมพลจร นายสไกร วงษาเวียง สพป. อุดรธานี เซต ๔

๗๙๖ โรงเรียนทุ่งโปร่งประซาสรรค์ นายซศักด๋ิ ศิรีเชิยงพิณ นายปรีซา หยวกกุล, นายธวัซขัย ริ' สพป. หนองบัวลำภ เซต ๑

๗๙๗ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง นายปรีซา หีบแก้ว นางระรีวรรณ หีบแก้ว สพป. หนองบัวลำภ เซต ๑

๗๙๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ นายเจษฏา เวชกามา นายเซา’ว'นนท์ โสโท สพป. หนองบัวลำภ เซต ๒
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๗๙๙ โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม นายสุพินิจ ปะวะลัง นายถนอม รัตนศรี ลพป. หนองบัวสำภ เซต ๒

๘๐๐ โรงเรียน*ชำซอนแก่นวิทย์ ว่าที่ร้อยเอกภัทรนิธิ๋ ภักดีพันดอน นางสาวกลจิรา บันดี ลพป. หนองบัวสำภ เซต ๒

๘๐® โรงเรียนบ้านโนนม่วง นายศภกร วิแสง นางรุ่งฤดี นาสมไจ ลพป. หนองบัวสำภ เซต ๒

๘๐เอ โรงเรียนบ้านกุดผ้ึง นางฐิติพร จันทร์ลอย สิบเอกจักรี อัดฤาซา ลพป. หนองบัวสำภ เซต ๒

๘๐๓ โรงเรียนบ้านวังหินซา นายกิตติพันธ์ บุดดี นางศศิธร ศรีวงษ์รัตน์ ลพป. หนองบัวสำภ เซต ๒

๘๐๔ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา ว่าที่ร้อยตรีเทพบดินทร์ คะสา นายซาติซาย กันยาประสีทธ่ํ ลพป. หนองบัวสำภ เซต ๒

๘๐๔ โรงเรียนโคกล่ามวิทยา นายอรุณ เนาวะเศษ นางดวงทิพย์ นัยวัฒน์ สพป. กาฬสีนธฺ เซต ๑

๘๐๖ โรงเรียนหนองเม็กวิทยา นางรุ้งเพ็ซร หัตกามาศ นางนิรันดร์ ก้อนวิมล สพป. กาฬสีนธฺ เซต ๑

๘๐๗ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเฒ่าวิทยา นายสนิท ศรีลำไพ นางจารุณ์ นาสินสร้อย สพป. กาฬสีนธฺ เซต ๑

๘๐๘ โรงเรียนสมเด็จประซานุเคราะห์ นายศักดิ๋สิทธิ๋ แสนเมืองชิน นางศมืนทร์ตรา สีมาตย์ สพป. กาฬสีนธฺ เซต ๓

๘๐๙ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นายวิรวิทย์ บัวบาน นางจิรนันทิ วงเรียน สพป. กาฬสีนธฺ เซต ๓

๘®๐ โรงเรียนขุมซนหนองยางวิทยาคม นายกิตติพงศ์ ศรีคิริ,นทร์ นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว สพป. กาฬสีนธฺ เซต ๓

๘®® โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฏรีบำรุง นายเทวิล ศรีสองเมือง นายคมกฤษ แดงบุญเรือง สพป. กาฬสีนธฺ เซต ๓

๘๑เอ รงเรียนท่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง นายนิกร เชยซมศรี นางสาวภิญญ-าภัทร จรุณราช สพป. กาฬสีนธฺ เซต ๓

๘๑๓ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม นายกรซกร ซวติ นางจิดาพร เหลือผล สพป. กาฬสีนธฺ เซต ๓

๘®๔ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสรีม นายยุทธ1ชัย สารขันธ์ นายธงขัย ก้อนบุญไสย สพป. กาฬสีนธฺ เซต ๓**เพ่ิม*

๘๑๔ โรงเรียนบ้านหนองแซง นางวันทิวา มลสาร นางสาวศิราณี พรหมเมือง สพป. นครพนม เซต ๑

๘®๖ โรงเรียนอนุบาลนครพนม นายปรีซา จิรพัทธ์พงศกร นางอัจฉรา คะษาวงคํ สพป. นครพนม เซต ๑

๘๑๗ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) นายพทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร นางศสิษา ผลาจันทร์ สพป. นครพนม เซต ๑

๘๑๘ โรงเรียนบ้านซะโงมนาโดน นายปริญญา พรหมมา นายสวาง วิซะนา สพป. นครพนม เซต ๑

๘๑๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี นางสาว,ขวัญนภา เตโซวีรกุล นางเมทินิ ลับจันทร์ สพป. นครพนม เซต ๑

๘เอ๐ โรงเรียนรอดโพธ่ํวิทยาสรรค์ นายวัชรากร เสรีกล นายสเรมาร คล่องแคล่ว สพป. นครพนม เซต ๑

๘เอ® โรงเรียนบ้านกุรุคฺ นางอัจซราวดี กสิบุตร นายพยงกรณ์ สุวรรณไตรย์ สพป. นครพนม เซต ๑

๘เอเอ โรงเรียนบ้านโพธ่ํตาก นางสาวภรทรมาศ ภะวะ นายศรพจน์ ธรรมศิรีรักษ์ สพป. นครพนม เซต ๑

๘เอ๓ โรงเรียนบ้านนาทราย นายศัสตราวธ ศรีชนะ นางอุดมวรรณ ประพัฒนิพงษิ สพป. นครพนม เซต ๑

๘เอ๔ โรงเรียนบ้านกกไร นายพฤติพงษ์ ซาวนา นายกระจ่าง หนแก้ว สพป. นครพนม เซต ๑

๘เอ๔ โรงเรียนบ้านดอนโทน นายวีรพันธ์ ซยพ่มพั นายรัฐพล แก้วพิกุล สพป. นครพนม เซต ๑

๘เอ๖ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย(นทพ.อุปถัมภ์) นายสุวิทย์ เพียรชนะ นางภิญญตา พันธรักษา สพป. นครพนม เซต ๑

๘เอ๗ โรงเรียนบ้านแขนนาง นายสัญญา สิทธิเสนา นายเข็มชาติ วงศ์ศรีซา สพป. นครพนม เซต ๑

๘เอ๘ โรงเรียนบ้านหนองกุง “รินดสมาซ” นายคีรีพงษ์ ทักษิณวิโรจน์ นางจิราวรรณ สำรวมไจ สพป. นครพนม เซต ๑

๘เอ๙ โรงเรียนบ้านนางเลิศ นางพัชราภรณ์ จรุงเกิยรติสกล นางสาวโสภา เช้ือกุลา สพป. นครพนม เซต ๑

๘๓๐ โรงเรียนบ้านหนองหอยไหญ่ นายสรัตน์ พันธรักษา นางนงลักษณ์ ทวิธรรม สพป. นครพนม เซต ๑

๘๓๑ โรงเรียนบ้านฝิงแดง(พระเทพวรมุนิอุปถัมภ์) นางวราภรณ์ ซาเรืองเดช นางรุ่งรัตน์ ชาติชำนิ สพป. นครพนม เซต ๑

๘๓เอ โรงเรียนบ้านคับพวง นายเอกมินทรี ชินโคตร นางสร1พีนธ์ เครือสุวรรณ สพป. นครพนม เซต ๑

๘๓๓ โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม นายรุ่งอรุณ ไซยจันทร์ นางสุซาดา ทิปเลอรี สพป. นครพนม เซต ๑

๘๓๔ โรงเรียนบ้านวังยาง (อ.ปลาปาก) นายสมชัย คำเห็น นางบำนญ พ่อบุตรดี สพป. นครพนม เซต ๑

๘๓๔ โรงเรียนบ้านกอก นายประกร โพธิราซ นางสายรุ้ง พ่อสียา สพป. นครพนม เซต ๑
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๘๓๖ โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน นายเทอดไทย หอมสมบัติ นายพิทยา คิริสานต์ ลพป. นครพนม เขต ๑

๘๓๗ โรงเรียนบ้านวังยาง (อ.วังยาง) นายมิตรขัย ไซยนาน นางสาวสุติยา พ่อสีซา ลพป. นครพนม เขต ๑

๘๓๘ โรงเรียนบ้านสามัคคี นายเรือนแก้ว โกษาแสง นายประเภท จะขุม ลพป. นครพนม เขต ๒

๘๓๙ โรงเรียนบ้านขวางท่าสะแบง นางนากอนงค์ สีดามาตย์ นางนวลจันทร์ ซะยุมาตร์ ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑

๘๔๐ โรงเรียนบ้านหนองเต่า นายบัญชา สุดบนิด นางอรวรรณ แสงเกตุ ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑

๘๔® โรงเรียนทาโพธ่ํผักก้ามวิทยา นางถวัล สดุนินันทั นายสามารถ คิริเวช ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑

๘๔เอ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา นางนวลจันทร์ คำสาร นางอุบล สีลาดเลา ลพป. ร้อยเอ็ด เซต ๑

๘๔๓ โรงเรียนบ้านอีหมุน นางเสนอ แก้วนาคณ นายอนพงษ์ นิรมลสมบัติ ลพป. ร้อยเอ็ด เซต ๑

๘๔๔ โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประซาสรรค์ นายถาวร ซมภบุตร นางอัฐญาภรณี อริยาพิฒน์ ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑

๘๔๔ โรงเรียนบ้านเล็งคาประซาเนรมิต นางสาวจิราพร นามมะ นางสาวเยาวลักษณี สุจริต ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑

๘๔๖ โรงเรียนบ้านโนนแท่น ลพป. ร้อยเอ็ด เซต ๑

๘๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยูง ลพป. ร้อยเอ็ด เซต ๑

๘๔๐ โรงเรียนบ้านหัวนา นายไซยยงค์ บัวศรีคำ นางลำพน กัญญาคำ ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

๘๔๑ โรงเรียนบ้านโนทรายสระทอง นายพิชัย สีพลี นายพัฒนา มืรัตนไพร ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

๘๔เอ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ นายไสว ซานาม นางสุวรรณา เอราวรรณ สพป. ร้อยเอ็ด เซต ๒

๘๔๓ โรงเรียนบ้านเบ้า นางศคิธร พิมพา นงธิดารัตน์ คลังจินดา สพป. ร้อยเอ็ด เซต ๒

๘๔๔ โรงเรียนบ้านโพนแท่น นางอัญญรัตน์ แสนภมิ นายนิสันต์ ศรีเท่ียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

๘๔๔ โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย นายอุดมคักดํ่ ดีโสภา นางณัฐมน เซิงหอม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

๘๔๖ โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง นายนาค โพลาลัย นางสาวมนัสรีร์ พันธ์คิริ สพป. ร้อยเอ็ด เซต ๒

๘๔๗ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ สพป. ร้อยเอ็ด เซต ๒

๘๔๘ โรงเรียนไซยวานนาเล็งคุ้งสะอาด นายกิตติพิศ นพนิยม นายสมขัย ซุปวา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นายสันติภาพ จันทร์มณี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๖๐ โรงเรียนบ้านหนองกฺง นายไพโรจน์ อาทิตย์ต้ัง นางกานต์รีรา ทาคิลา สพป. ร้อยเอ็ด เซต ๓

๘๖๑ โรงเรียนบ้าน,นา'โพธ่ํ นายกิตติภมิ อุทสาร นายจ0ารัส บาคาล สพป. ร้อยเอ็ด เซต ๓

๘๖เอ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า นายทินกร ดวงประทุม ว่าที่ร้อยตรีรีรยุทธ อินทสร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๖๓ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น นายวิเชียร ชระณีย์ นายประหยัด ละอองศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๖๔ โรงเรียนบ้านยาง นางรัตนภรณี กัญญาคำ นางสาวสิทธิพร ประเสร็จสังข์ สพป. ร้อยเอ็ด เซต ๓

๘๖๔ โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร นางพิชญ์ณีศา เบญซสิทธ๋ิ นางอ่อนศรี สรภมิ สพป. ร้อยเอ็ด เซต ๓

๘๖๖ โรงเรียนบ้านหนองล็ม นายนิรมล ปกบ้อง นายมงคล ประเสรีฐสังข์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๖๗ โรงเรียนบ้านโคกกฺงดอนกอก นายธงชัย ทัพละ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๖๘ โรงเรียนบ้านโสกเตย นายวิชัย สีแพงมล นางสุมาลัย เศษวธ สพป. ร้อยเอ็ด เซต ๓

๘๖๙ โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแบ้นประซาสรรค์ นายสัมฤทธ๋ิ อ่อนพทธา นางคิริลักษณี ภาซ สพป. ร้อยเอ็ด เซต ๓

๘๗๐ โรงเรียนบ้านวังเซ นายวชีรพงษ์ คํ้าคณ นางสาวสุจิตรา ซาคำไร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๗๑ โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ นายสุดไจ จันทร์พิพัฒน์ นางเสถียร หัสจรรย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๗เอ โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง นายธวัช1ชัย ทองถนอม นางเธิยรไท เจนเขี่ยวซาญ สพป. ร้อยเอ็ด เซต ๓

๘๗๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง นายชัซชัย เพียรชนะ สพป. ร้อยเอ็ด เซต ๓

๘๗๔ โรงเรียนบ้านนารีน้อยสามัคคี(โนนหนามแท่ง) นายศักดิ๋ชัย บุญภิละ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓
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๘๗๔ โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองง นายสมศักด๋ิ สารเสวก นางพวกซมพ ลักษณะงาม ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๗๖ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว นายทวีศักดิ๋ มาตย์คำจันทร์ ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๗๗ โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง นายประดิษฐ์ อินทร์งาม นางกฤตยา บังจันทร์ ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๗๘ โรงเรียนบ้านโคกสมบรณ์ นางสำราญ พลยะเรศ ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๗๙ โรงเรียนบ้านแฝก นายธีระพงใ5 แสงภักดี นางสุบานเย็น บุระพา ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๘0 โรงเรียนบ้านนารุ่ม นางน้อม แก้วไวยุทธ นายหัสดิน สวายน้อย ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๘(ริ) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) นายพิชิต พลเยี่ยม นายศรัณย์ ยุบลชิต ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๘๖ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ นายสุธวัซ อุทัยอมฤตวารี นายไพฑรย์ รัตนดิ ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๘๓ โรงเรียนบ้านดงกลาง นาย1ชัย'รัฒน์ บระ1พา นายประยูร สารบรรณ ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๘๙ โรงเรียนบ้านรุ่มเม่า นายอนุสรณ์ จันทสม(รก.ผอ.) นางปา'รี,ชาติ ล่งเสรีม ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๘๙ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น นายประเทือง มะลาไวย์ ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๘๖ โรงเรียนบ้านปากซ่อง นายศศลักษณ์ หลงสอน นางสาวมาลินี ชินทะวัน ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๘๗ โรงเรียนบ้านบังดงมันวิทยา นายถวิล พนมเขต นายอกนิษฐ์ อน้นตะ ลพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๘๘ โรงเรียนขุมซนบ้านสว่าง นายเสนีย์ วิเชียรศรี นายยงยุทธ อุดมฤทธ๋ิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๘๙ โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา นายผดุงศักดิ, วิไลลักษณ์ นายเสมียน รัตนวงศ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๙๐ โรงเรียนบ้านกุดขุ่น นางวาสนา ทองมี นางจฺรี ไซยวารี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๙(ริ) โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด นายอินสอน กันทะโล สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๙๖ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๑๑ นางปริยะดา กนก'โซติ’วงษ์ นายธีระศักด๋ิ ศิรีบุรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๙๓ โรงเรียนหนองคำวิทยา นายซวลิต อุปปะ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๙๔ โรงเรียนบ้านคำ'โพนสง นายศิวะทัศน์ สุฃสวรรณ นายสฤษดิ๋ กิจเบญจะ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๙๔ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ นายประเวซ การีนทรี นาย1ชัยธวัซ อุตเสน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๙๖ โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา นางปีฐมาภรณ์ อุทัยอมฤตวารี นางสุพรรณ เหล่าถาวร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๙๗ โรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย นายจินดา จันทรา นางสาววรรณ์สา สายโรจน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๙๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว นางสาวอนงคํ ศรีสินร์ นางจันทร์เพ็ญ น้อยอามาตย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๘๙๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ นายทศพล ศิวิรัตน์ นายจรูญ แสงเทียน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๙๐๐ โรงเรียนบ้านหนองนกทา นายศราวฒิ บุระพวง นายนิวัตร กมลแสน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๙๐๑ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ นายดวงชัย มงคลกล นางบันทยา บัวภา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๙๐๖ โรงเรียนบ้านดอนควาย นางนิรมล ทิพชัย นางประสบศรี แสงเกตุ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๙๐๓ โรงเรียนขุมซนเขียงใหม่พัฒนา นายธเนศร ใบปก นายภิญโญ ภมิพันธ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๙๐๔ โรงเรียนขุมซนบัวคำ นายสง่า บรรจงโรจน์ นางสาวเพ็ญอำไพ พินิจพล สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๙๐๔ โรงเรียนบ้านหนองอึงโปโล นายประมวล ทิพขัย นายวชิรา ดาเชิงเขา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๙๐๖ โรงเรียนบ้านหนองตาไท้ นาย,ขวัญ'โจ พิมมะดิ นายวิษณ เยาวนิจ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๙๐๗ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ นางไมตรี วรรณทอง นางสาวกัญจน์รัตน์ พลเยี่ยม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๙๐๘ โรงเรียนบ้านภเขาทอง นายพยุง วรรณทอง นายสุบรรณ ยุบลนิตย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๙๐๙ โรงเรียนขุมซนบ้านบุ่งเลิศ นายหนุไกร อสุระพงศ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๙๑๐ โรงเรียนบ้านห้วยทราย นายเสถียร สุดหนองบัว นายเทียบกรีซ พละกรต สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

๙๑๑ โรงเรียนขุมซนบ้านซมสะอาด นายสมพงษ์ พันทะซม นายวัฒนา เรียงสมทร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓
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๙๑๒ โรงเรียนบ้านหนองโน นางพัษราภรณ์ สงวนรัตน์ ลพป. ร้อยเอ็ด เซต ๓

๙๑๓ โรงเรียนบ้านบัวคำ ลพป. ร้อยเอ็ด เซต ๓

๙๑๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว ลพป. ร้อยเอ็ด เซต ๓

๙๑๙ โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. ร้อยเอ็ด เซต ๓

๙๑๖ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี นายอนันต์ ปรีบรณะ นางจุฑามาศ ปฺรัมภะเว สพป. มุกดาหาร

๙๑๗ โรงเรียนบ้านพรานอ้น นายพคีนศักดิ, กลางประพันธ์ นายดวงจิต จอมไจทิป็ สพป. มุกดาหาร

๙๑๙ โรงเรียนหนองหล่มหนองเซือมไต้ นายไพซยนต์ บุญสุภา นายยงยุทธ พยัคฆพล สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๑๙ โรงเรียนบ้านนาแก้วประซาสรรค์ นายนราทิพย์ เวชกาล นางบัวลี บุราชรินทรี สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๒๐ โรงเรียนบ้านดินดำคำไร(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) นางสสิล่โรจน์ บุญตาราษฎร์ นางพนิดา บุตรศรี สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๒๑ โรงเรียนบ้านตำแย นายอภินันทิชัย แกระหัน นางรีระยา ภรุ่งเรือง สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๒๒ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง นายอุทัย รักวิจิตร นางจรัญญา ศรีบุญ สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๒๓ โรงเรียนขุมซนบ้านหนองขุ่น นายภคิน ลดาดกจิรานนทิ นายเศรษฐ์ภมิ สายสมาน สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๒๔ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไฟ นายประคอง กอดแก้ว นายวิทยา ทองจุล สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๒๔ โรงเรียนบ้านยางเทิง นายสุพงษ์ โอวาท นายปณพนธ์ โนนน้อย สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๒๖ โรงเรียนบ้านดุนใหญ่ดงยาง นายหนอาง สมสมัย นางอัญซิษฐา วิชาพล สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๒๗ โรงเรียนขุมซนบ้านนํ้าคำแดง(มนต์ขัยเวทย์วิวรณ์) นายสรชัย กอดแก้ว นางสาวอรชร สืบสาว สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๒๘ โรงเรียนบ้านดอนแดง นายคำนวล พวงธนะสาร นายเซาวลิตร ทองเหลือง สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๒๙ โรงเรียนบ้านบ้านด้ามพร้า นายสรชาติ สุภักดี จ่าสืบเอกสุนทร ก่ิงจันทรี สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๓๐ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพ่ิมวัฒนราษฎร์) ว่าท่ีร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ นางวไลภรณ์ ร่วมรักษ์ สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๓๑ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง นายสมคีต ไกรยสิทธ่ํ นางสาวมนัสรี ติณะรัตน์ สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๓๒ โรงเรียนมลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม นายสมศักด๋ิ คลองยุติ นางประไพวัลย์ คซพรหม สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๓๓ (ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลกเธอเจ้าฟ้าหญิง สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๓๔ อุบลรัตนราซกัญญา สิรีวัฒนาพรรณวดี) สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๓๔ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ นางมยุรี บุ้งทอง สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๓๖ โรงเรียนอุบลวิทยาคม นายอภัย สบายไจ นางพรสิระ ไซยรักษ์ สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๓๗ โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ นางนารอน ทับสกล นายจุลศักดิ๋ หลงซิณ สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๓๘ โรงเรียนวังวนเด่ือไก่ สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๓๙ โรงเรียนคำเก่ิงหนองจิก นายพิภพ บุญปีน นายสนิท โทแก้ว สพป. อุบลราซธานี เซต ๑

๙๔๐ โรงเรียนบ้านบ้านแก้งใต้ นายจตุพร เน่ืองโนราซ นางสาวขัตดิยา หงษ์ประสิทธ่ํ สพป. อุบลราซธานี เซต ๒

๙๔๑ โรงเรียนบ้านนาหว้า นายลือชัย จมทอง นายสนาน แสนทวีสุข สพป. อุบลราซธานี เซต ๓

๙๔๒ โรงเรียนซะซอม นางฤทัยชนก จรูญศรี นางอรวรรณ มทา1พร สพป. อุบลราซธานี เซต ๓

๙๔๓ โรงเรียนบ้านลาดวารี นางพัฒนา ทองการ นายวัฒนา แจ่มใส สพป. อุบลราซธานี เซต ๓

๙๔๔ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น นางสังวาลย์ ประพรม นางสาวจิมลอน คณทา สพป. อุบลราซธานี เซต ๓

๙๔๔ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก นายพิพัฒน์ กาล1พัฒน์ นายสุวิซซา ตรีพรหม สพป. อุบลราซธานี เซต ๓

๙๔๖ โรงเรียนบ้านโนนจิก นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร นางพิสมัย คำแหง สพป. อุบลราซธานี เซต ๓

๙๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกฺง นายพรภิรมย์ ประพรม นางสาวแสงดาว ประพรม สพป. อุบลราซธานี เซต ๓

๙๔๘ โรงเรียนบ้านคำก้อม นายสุวรรณ คณทอง นายเวชชัยยันต์ วิลานันทิ สพป. อุบลราซธานี เซต ๓



ท่ี สถานสีกษา ขื่อผ้บริหารครูที่รับผิดขอบ ครูผ้รับผิดขอบ สังกัด
๙๔๙ โรงเรียนบ้านโนนค้อลฺคฺ นายบืระเดิม บุญเกล้ียง นางเพ็ญศริ จ0าศริ สพป. อุบลราซธานี เซต ๓

๙๔๐ โรงเรียนบ้านหนองกระบือ นายวีรรัฒนิ สุวรรณโท นางสาวณัฐพร กอแก้ว อุบลราชธานิเขต ๔

๙๔๑ โรงเรียนบ้านบัววัด นางสาวณิซา เทิยยมสุวรรณ นางรุจิรา สุขผล อุบลราชธานิเขต ๔

๙๔๒ โรงเรียนบ้านคำข่า นางอรอนงค์ ดุมนิล นางเรณ ม่ันทัญญ อุบลราชธานิเขต ๔

๙๔๓ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าง นายสมเดช สาวันดี นายไซยรัฒนี สมหมาย สพป. อุบลราซธานี เซต ๕

๙๔๔ โรงเรียนขุมซนบ้านหนองสะโน ลืบตำรวจตรีประภาส ลอดคซอน นายสราวธ พรมกอง สพป. อุบลราซธานี เซต ๕

๙๕๕ โรงเรียนบ้านดอนยาว นางวารินทร์รัตนิ ภารสม1บุรณ์ นางสาวรัฏฑริกตา ใจเลี้อ สพป. อุบลราซธานี เซต ๕

๙๔๖ โรงเรียนบ้านคำม่วง นายธนบืกรณ์ มณีศรี นางสาว1นซริ สุวรรณพันธ์ สพป. อุบลราซธานี เซต ๕

๙๔๗ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ นายชีวิน บุญถม นางวิลาวัลย์ ศรมณี สพป. อุบลราซธานี เซต ๕

๙๔๘ โรงเรียนบ้านโนนบก นายนัทต้ธิพัฒนิ ภารสมบุรณ์ นายพิชัย วิซาคีลบื สพป. อุบลราซธานี เซต ๕

๙๔๙ โรงเรียนบ้านทับโฮ นายสุวรรณ พลสมัคริ นางกซนิภา เช้ืออุ่น สพป. อุบลราซธานี เซต ๕

๙๖๐ โรงเรียนบ้านแบืดอุ้ม นางสาวคิริพร ถาวร นายพงค์รัฐ ศริษะภมิ สพป. อุบลราซธานี เซต ๕

๙๖๑ โรงเรียนบ้านโนนเฃืองจงเจริญ ว่าท่ีร้อยตริสมควร กงเงิน พันจ่าอากาศเอกวรการ ไพกะเพศ สพป. อุบลราซธานี เซต ๕

๙๖๒ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย นายกำจัด แสนจันทร์ นายฐิตติ อุ่นตา สพป. ยโสธร เซต ๑

๙๖๓ โรงเรียนขุมซนบ้านบึงแกซัยซนะบรพา นางนิภา เพ็งธรรม นางหนเพียร ตันหง่าย สพป. ยโสธร เซต ๑

๙๖๔ โณงเรียนบ้านสำราญ นายทรงธรรม ทองบืระทุม นางวิมลรัตนิ บาระชล สพป. ยโสธร เซต ๑

๙๖๔ โรงเรียนบ้านดงจงอาง นายวิทยา กรแก้ว นางกำแดง แถลงการณ์ สพป. ยโสธร เซต ๑

๙๖๖ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ นายรินทอง นรทิทาน ลืบเอกหญิงลภัสรดา กัลบืดี สพป. ยโสธร เซต ๑

๙๖๗ โรงเรียนบ้านคุ้ม นายเริงฤทธ่ํ เย่ือใย นายเสริม คิริบุตร สพป. ยโสธร เซต ๑

๙๖๘ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) นายรัตนะ แสงทองทิพย์ นางภรณ์นิภา แก้วเคลือบ สพป. ยโสธร เซต ๑

๙๖๙ โรงเรียนบ้านคำน้ําสร้าง นายไพรี เข็มพันธ์ นางนิภาวรรณ นาทัน สพป. ยโสธร เซต ๑

๙๗๐ โรงเรียนบ้านลาดเหล่าอาภรณ์ นายอาณกร หนองหงอก นางนุษณ์ย' ใกล้ซิด สพป. ยโสธร เซต ๒

๙๗๑ โรงเรียนอนุบาลเล็งนกทา นายริระพล สายสุข นางสุพล แดงมณี สพป. ยโสธร เซต ๑

๙๗๒ โรงเรียนอนุบาลบืทฺมราซวงศา นายวิชัย มานะพิมพ์ นางคิริพร พฒ1ซาต สพป. อำนาจเจริญ

๙๗๓ โรงเรียนบ้านนาอุดม นายนาวา ซมัฒ1พงษ์ นายนราเทพ ขยันท่า สพป. อำนาจเจริญ

๙๗๔ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา นายสมมิตร มุ่งงาม นางสาวกกัญญา กรางแก้ว สพป. อำนาจเจริญ

๙๗๔ โรงเรียนบ้านนิคม นายมงคล ขันติ นางสาวคิริวรรณ เกระพันธ์ สพป. อำนาจเจริญ

๙๗๖ โรงเรียนบ้านคำโพน นายสุภวัต ลาภสาร นางสาวสุกัญญา ศริอำพล สพป. อำนาจเจริญ

๙๗๗ โรงเรียนบ้านดอนด่ ว่า1ท่ี'ร้อยตรีพี'ระ1พงษ์ สิงห์จันทร์ นายสุทัศนิ หลอดกำ สพป. อำนาจเจริญ

๙๗๘ โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐบืระซานุกล) นางสาว1ซติฌต อุทวา สพป. อำนาจเจริญ

๙๗๙ โรงเรียนบ้านห้วยงเหลือม ว่าที่ร้อยตรีโกรีทย่ื ก้นภม็ นาย'วัชร เสนสม สพป. อำนาจเจริญ

๙๘๐ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นางจริรัตนิ สุขภาค นายบืรกาคีต อรกล สพป. อำนาจเจริญ

๙๘๑ โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี นายอภิสิทธ๋ิ ต้องสุ้ นางวัลลภา กำอร สพป. อำนาจเจริญ

๙๘๒ โรงเรียนบ้านนาคำมลซมภพร นายสุรศักดิ๋ เหล่ามาลา นายริรพจนิ ซาวซมนม สพป. หนองคาย เซต ๒

๙๘๓ โรงเรียนบ้านดงดาล นายเอกศักดิ๋ แสนวัง นายกิตติพงษ์ พินิจเจริญ สพป. หนองคาย เซต ๒

๙๘๔ โรงเรียนบ้านหนองเค็ม นายสรวิศ ผาทอง นายทองบ่อ บ่อทอง สพป. หนองคาย เซต ๒

๙๘๔ โรงเรียนบ้านรัดหลวง นายพิทยา บริจาค นายสมรชัย ศริสุพรรณ สพป. หนองคาย เซต ๒



ท่ี สถานสีกษา ซื่อผ้1บริหารครที่รับผิดชอบ ครผ้รับผิดชอบ สังกัด
๙๘๖ โรงเรียนเตซะไพบลย์ นายถาวร พิมพ์นนท์ นายนรีนทร์ วงษ์ส่า ลพป. หนองคาย เซต ๒

ภาคใต้

๙๘๗ โรงเรียนบ้านตาหงษ์ นางฃนิษฐา สถานสถิตย์ นางรุ่งฤดี พัฒซนะ ลพป. ขุมพร เซต ๑

๙๘๘ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประซาสามัคคี นางกันยมาส ซจิน นางสาวศลิษา คงซนะ สพป. ขุมพร เซต ๑

๙๘๙ โรงเรียนขุมซนบ้านคฺรีง (มิตรภาพท่ี ๒๕) นายธงซัย ตันเจริญ นางรุ่งอรุณ ทวีวานิซย์ สพป. ขุมพร เซต ๑

๙๙๐ โรงเรียนบ้านท่าลานทอง นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร นางสาวร่งนภา เพซรก0าเนิด สพป. ขุมพร เซต ๑

๙๙๑ โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน ว่าที่ร้อยตริซัยนิตย์ พรรณาวร นายถาวร นุ่นสังข์ สพป. ขุมพร เซต ๑

๙๙๒ โรงเรียนประซาพัฒนา นายตักด1ซาย กิมเซียะ นางสาวสุซาดา ถินแพ สพป. ขุมพร เซต ๑

๙๙๓ โรงเรียนบ้านกลาง นายธรรมทัศน์ เรีกประดิษฐ์ นายโสภณ จุลจักษ์ สพป. ขุมพร เซต ๑

๙๙๔ โรงเรียนบ้านเนินทอง นายไพเราะ ต่างประเทศ นายสิทธิพงษ์ พุ่มพะเนิน สพป. ขุมพร เซต ๑

๙๙๔ โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ นายวสิน มณีแดง นางแสงจันทร์ ยังน้อย สพป. ขุมพร เซต ๑

๙๙๖ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม นางสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง นางสาวจารุวรรณ อินทรนิมิตร สพป. ขุมพร เซต ๑

๙๙๗ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง นางประไพ ยมฃรัญเมือง นางสาวอภิญญา แซ่ล่อ สพป. ขุมพร เซต ๒

๙๙๘ โรงเรียนบ้านทะเลนอก นางสาวกฤษฎาพร คันธเนตร นางอุทุมพร จันทร์ประว้ติ สพป. ระนอง

๙๙๙ โรงเรียนบ้านบางมัน นางกาญจนาวดี หวังดีกลาง นางสาวโสภิดา ขันซะลี สพป. ระนอง

๑๐๐๐ โรงเรียนบางกล้วยนอก นางเบญจพร ถ่ินบ้านไหม่ นางอับดุลเล๊าะ เจ๊ม สพป. ระนอง

๑๐๐๑ โรงเรียนบ้าน1ขจัดภัย นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ นางสาวสากียะท์ มอน้อง สพป. ระนอง

๑๐๐๒ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(£ (บ้านรังแตน) นางบุศรินทร้ นาดอุบล นางจารีพร อักษรพันธ์ สพป. ระนอง

๑๐๐๓ โรงเรียนบ้านนกงาง นายมนตรี สังข์ซม นายวันเฉลิม วฒิวิศิษฏํสกล สพป. ระนอง

๑๐๐๔ โรงเรียนขุมซนบ้านนางกำ นายค0ารณ ช่วงซณท์ส่อง นางพิลดา รัตนะ สพป. สุราษฏรีธานี เซต ๑

๑๐๐๔ โรงเรียนบ้านโฉลกหล้า นางนิภาพร บินสัน นางอุบล หนุฤกษ์ สพป. สุราษฏรีธานี เซต ๑

๑๐๐๖ โรงเรียนบ้านแหลมหอย นางมนพัทธ์ เพ็งทอง นางสาวจินตภาณัฏฐ์ มาช่วย สพป. สุราษฏรีธานี เซต ๑

๑๐๐๗ โรงเรียนรัดตรณาราม นางสุชัญญา แพเรือน นางผิวพรรณ อนุพัฒน์ สพป. สุราษฏรีธานี เซต ๒

๑๐๐๘ โรงเรียนประซาอุทิศ นายอานุเทพ บุญอบ นางสาว'วันวิสาข์ บุญญานุ'วัตร สพป. สุราษฏรีธานี เซต ๓

๑๐๐๙ โรงเรียนรัดบางกำยาน นางสาวจิดาภา ก0าเหนิดสม นางสาวศภรัตน์ เมฆสุข สพป. สุราษฏรีธานี เซต ๓

๑๐๑๐ โณงเรียนบ้านควนสินขัย นางโสภี อักษรดำ นางสาววซมล ทองถึง สพป. สุราษฏรีธานี เซต ๓

๑๐๑๑ โรงเรียนาสาร นายวฒิพร ศตุงดาร นายอนันต์ ฉีดอ่ิม สพป. สุราษฏรีธานี เซต ๓

๑๐๑๒ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง นางสาวฐิติวัลศ์ พรหมฤทธึ้ สพป. สุราษฏรีธานี เซต ๓

๑๐๑๓ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี ๒๑๗ นายแสนสุข ชัยสวัสดึ๋ นางสาวมลฤดี นัวซม สพป. สุราษฏรีธานี เซต ๓

๑๐๑๔ โรงเรียนบ้านกะหลิม นายสุรวฒิ เอี่ยวสกล นายพัซระวานิซย์ เวซสิทธ้ึ สพป. ภเก็ต

๑๐๑๔ โรงเรียนบ้านบางค นายมนตรี อารีราษฎร์ นางสาวจันทนา เสริมทรัพย์ สพป. ภเก็ต

๑๐๑๖ โรงเรียนบ้านไม้ซาว นางสาวประภาพรรณ เพีซรประสมกเ นางสาวอารี บาวแดง สพป. ภเก็ต

๑๐๑๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะท่ี) นางเภาพรรณ วงคไทย นางสาวสนธยา หนุหนุด สพป. ภเก็ต

๑๐๑๘ โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง นายประภาส รักด้วง นางนิตยา ดาษฎาจันทร์ สพป. กระบ่ี

๑๐๑๙ โรงเรียนบ้านไร่ไหญ่ นายประเสรีฐ นิวาสรัสด่ํ นางสาวิตรี เอ่งฉ้วน สพป. กระบ่ี

๑๐๒๐ โรงเรียนบ้านนิคมรังหิน นางสาวสิรีนารถ แววสง่า นางสมทรง เจริญฤทธึ้ สพป. นครศรีธรรมราซ เซต ๒

๑๐๒๑ โรงเรียนรัดไม้เรียง นางนันทรัตน์ นางสุดารัตน์ สารักษ์ สพป. นครศรีธรรมราซ เซต ๒



ท่ี สถานสีกษา ขื่อผ้บริหารครูที่รับผิดขอบ ครูผ้รับผิดขอบ สังกัด
๑๐เอเอ โรงเรียน’วัดหลวงคร ว่าท่ีร้อยตรีหญิงซนัตพร วงศ์ทิม นางสุจิ'รา มาลยาราซณี สพป. นครศรีธรรมราซ เซต ร;

๑๐เอ๓ โรงเรียนวัดคีรีวง นายทศพล ไบเต้ นางสาว1พิมมพา คิดเหมาะ สพป. นครศรีธรรมราซ เซต ร;

๑๐เอ๔ โรงเรียนบ้านต้นจันทร์ นายไพิซอล ยีโกบ นางสุดารัตน์ เมืองจันทร์ สพป. นครศรีธรรมราซ เซต ร;

๑๐๖๔ โรงรียนวัดโหละคล้า นางพรรณนิภา ไพรัตน์ นายเทิดศักดิ๋ รักสม สพป. ตรัง เซต ๑

๑๐เอ๖ โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ นางสาววันดี โต๊ะดำ นายณรงค์ หนเจริญ สพป. ตรัง เซต ๑

๑๐เอ๗ โรงเรียนวัดควนวิไล นายอำนาจ ขันทกาญจน์ นางจันทนา บุญน่ิม สพป. ตรัง เซต ๑

๑๐เอ๘ โรงเรียนบ้านทอนพลา นางวิรัตน์ รักภักดี นางสาวทิพย์ซดา ณ นคร สพป. ตรัง เซต ๑

๑๐เอ๙ โรงเรียนหาดสำราญ นางรัตน์ ล่ิมพานิซ นางดวงไจ ไจตรง สพป. ตรัง เซต ๑

๑๐๓๐ โรงเรียนบ้านห้วยเร็ฃ นางอมราพร ทองสุข นาง1ชริน'รัษฎ๋ึ ทองสุข สพป. ตรัง เซต ๑

๑๐๓๑ โรงเรียนวัดควนเมา นางอรทัย เกิดภิบาล นางสาวสุภาพร เพียรดี สพป. ตรัง เซต ๒

๑๐๓เอ โรงเรียนท่า!ว (ต.ซ.ด.อุปถัมภ์) นางนิสา บรรจงการ นายชำนาญ เดชภักดี สพป. ตรัง เซต ๒

๑๐๓๓ โรงเรียนบ้านพรุจด นายสฺวิทย' ดาวังปา นางหทัยกาญจน์ รำมะนา สพป. ตรัง เซต ๒

๑๐๓๔ โรงเรียนวัดทุ่งยาว(สิรีราษฏรีสามัคคี) นางสาวจิตรลดา ทองคำ นางจรงค์ มากอินทร์ สพป. พัทลุง เซต ๑

๑๐๓๔ โรงเรียนวัดทะเลน้อย(ลอยประซาคาร) นายสมศักด๋ิ มสิกวงศ์ นายรีระยุทธ เสนาทับ สพป. พัทลุง เซต ๑

๑๐๓๖ โรงเรียนวัดเซาทอง(ซนปากคลอง) นายจรวย พงศ์ประยูร นายประภากร เจริญมาศ สพป. พัทลุง เซต ๑

๑๐๓๗ โรงเรียนบ้านเตง(เรือนจุลประซาสรรค์) นายสุรชาติ คงนาลึก นางสาววรรนิสา จันน้อย สพป. พัทลุง เซต ๑

๑๐๓๘ โรงเรียนผังปาล์ม ๗ นายไสว อินยอด นางพรมืพล หวังกหลำ สพป. สตล

๑๐๓๙ โรงเรียนบ้านท่านํ้าเค็มใต้ นางเจนจิรา จิตรหลัง นายอรุณ ทองสีสัน สพป. สตล

๑๐๔๐ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก นางยาวิระ หลังปเต๊ะ นายนรียา ลึลานนทั สพป. สตล

๑๐๔๑ โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน นางสาวอรอุมา ทองนาค นายสันติภาพ พรหมด้วง สพป. สตล

๑๐๔เอ โรงเรียนบ้านเ,•จ๊ะปิถัง นายอาหลึ สิมานัน นายกลสวัสด๋ิ ผลึกเพชร สพป. สตล

๑๐๔๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ นายอับดุลอาซิส ยาบา นายวรวุฒิ ปาละสัน สพป. สตล

๑๐๔๔ โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาขัยพัฒนา นายทวิวัฒน์ สายัน นายอารอปีน หลงทัน สพป. สตล

๑๐๔๔ โรงเรียนบ้านตันหยงกสิง นายอัมดาน เบ็ญญโซพิ นางสาวอารยา กนกสุมน สพป. สตล

๑๐๔๖ โรงเรียนบ้านไร่ นางสาวสุซดา แซ่ต้ัง นางสาวกัลยาณี หลึดินซด สพป. สตล

๑๐๔๗ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก นางยาวิระ หสิงปเต๊ะ นางนรียา ลึลาแน สพป. สตล

๑๐๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๗ (วัดหัวถัน) นางศรีวรรณ คนิอาจ นางสมไจ แก้วน่าน สพป. สงฃลา เซต ๑

๑๐๔๙ โรงเรียนวัดหนองหอย นางสาววรรณรัตน์ สุวรรณภมิ นายเนตร นิลโกษี สพป. สงฃลา เซต ๑

๑๐๔๐ โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) นายทวนทนง มากศรี นางพุ่มพ'วง สังข์พงศ์ สพป. สงฃลา เซต ๑

๑๐๔๑ โรงเรียนวัดซะแล้ นายพรศักดิ๋ ทองบรรดิษฐ์ นางสาวธิดาภรณี พยุงวิระน้อย สพป. สงฃลา เซต ๑

๑๐๔เอ โรงเรียนวัดท่านางหอม นางพัซรียี คีรีโซดี นางมนซไม สุวรรณรัตน์ สพป. สงฃลา เซต ๒

๑๐๔๓ โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา นายจันทแสน วงศ์ชนะ นายอนชิต พลภักดี สพป. สงฃลา เซต ๒

๑๐๔๔ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธ่ํ นายอุทัย ปลอดภัย นางเฃมญดา ขจรรีรกล สพป. สงฃลา เซต ๒

๑๐๔๔ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา นายมนัส แก้วชนะ นาง1ขนิษฐา จันทรศรี สพป. สงฃลา เซต ๒

๑๐๔๖ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม(รัตนป้ญโญ) นายณรงค์ รัตนมาลา นายเกษม แก้วประทุมวัน สพป. สงฃลา เซต ๒

๑๐๔๗ โรงเรียนบ้านควนถัง(ราษฏรีสามัคคี) นางเรวดี เซาวนาลัย นางจินตนา บุญรัตน์ สพป. สงฃลา เซต ๒

๑๐๔๘ โรงเรียนบ้านเซาพระ นายบุญยืน ภมิ'วณิชกิจ นายมฮัมหมัด หมัดคิริ สพป. สงฃลา เซต ๒



ท่ี สถานสีกษา ซื่อผ้1บริหารครที่รับผิดชอบ ครผ้รับผิดชอบ สังกัด
๑๐<£๙ โรงเรียนบ้านควนเนียง นายสว่าง จันทฤทธ้ึ นางอารี กาญจนภมิ สพป. สงฃลา เซต ๒

๑๐๖๐ โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ นางณัภฐนีซ เลาะปนสา นายสมภาพ บุญแต่ง สพป. สงฃลา เซต ๓

๑๐๖๑ โรงเรียนบ้านหัวถนน นางนาทิพย์ ม่วงปลอด นางสาวนิติมา เสาวรัตน์ สพป. สงฃลา เซต ๓

๑๐๖!อ โรงเรียนบ้านควนหมาก นางสาวสุธนา คขัน,ทร'โรจน์ นายนิกร พรมสู สพป. สงฃลา เซต ๓

๑๐๖๓ โรงเรียนบ้านปอเตย นางวนิดา เปาะแม นางสาวจันจิรา หมดหวัน สพป. สงฃลา เซต ๓

๑๐๖๔ โรงเรียนบ้านโคกลิเหรง นางณ'ฐกานต์ ซช่วยอ๋ิวสกล นายดิเรก หม่าเหร็ม สพป. สงฃลา เซต ๓

๑๐๖๔ โรงเรียนบ้านไร่(ตระเวนซายแดนอนุสรณ์) นายวรรษา สุริยันยงต์ นางมาริยา คงแก้ว สพป. สงฃลา เซต ๓

๑๐๖๖ โรงเรียนบ้านนาม่วง นางศรัยฉัตร มงคลศิริ นางสาวซดาษา จันพรมทอง สพป. สงฃลา เซต ๓

๑๐๖๗ โรงเรียนบ้านคอสอมฺดอ นางจรวยพร บรรจงรัตน์ นางสาวรฺสนานี ไทรทอง สพป. สงฃลา เซต ๓

๑๐๖๔ โรงเรียนบ้านตล่ิงขัน นายพจนาถ มากรักษ์ นางปาจารีย์ รัตนสุวรรณ สพป. สงฃลา เซต ๓

๑๐๖๙ โรงเรียนบ้านเมาะลาแต นางประภาพรรณ ขุมดี นางสาวสุกัญยา จิตรภษา สพป. สงฃลา เซต ๓

๑๐๗๐ โรงเรียนบ้านแค นางสาววัซรี ยกรัตน์ นางวรรณดี สาทีม สพป. สงฃลา เซต ๓

๑๐๗๑ โรงเรียนวัดคลองยอ นายณีฐวฒิ เกื้อก่อยอด นางสาวพิซา เซ่งส่าย สพป. สงฃลา เซต ๓

๑๐๗!อ โรงเรียนบ้านราวอ นางรัตนา ณ ปีตตานี นายสูหัยมีน เจ๊ะมิ สพป. ปีตตานี เซต ๑

๑๐๗๓ โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล นายอาแซ หะยีตาเห นายสมาน เจ๊ะมามะ สพป. ปีตตานี เซต ๑

๑๐๗๔ โรงเรียนบ้านปะการะวัง นางอัสน๊ะ คำเจริญ นางสาวกนิษฐยา หลีดินซด สพป. ปีตตานี เซต ๑

๑๐๗๔ โรงเรียนขุมซนบ้านละหารมิตรภาพท่ี ๑๑๓ นายเซาวลิต เพ็ซรหวล นางสาวศรีญญา แวแม สพป. ปีตตานี เซต ๓

๑๐๗๖ โรงเรียนบ้านธานนาผ้ึง นางสุมาลี ล่ิมทิพย์คักด นางละเอียด มิ'งสังข์ สพป. ยะลา เซต ๑

๑๐๗๗ โรเงรียนบ้านจะกวัะ นายอาหามะ สะอะ นางรอฮานี ดือราแม สพป. ยะลา เซต ๑

๑๐๗๘ โรงเรียนบ้านยะหา นายนพปฏล เพซรฃวัญ นางสาวธิดาทพย์ อมา สพป. ยะลา เซต ๒

๑๐๗๙ โรงเรียนบ้านซิเยาะ นายอาซี เพ็ญรดา นายอัษมี ดอคา สพป. ยะลา เซต ๒

๑๐๘๐ โรงเรียนบ้านลาแล นางเบญจา พรหมเพ็ซร นางสาวซารินี รอยิง สพป. ยะลา เซต ๒

๑๐๘๑ โรงเรียนบ้านตันหยง นายพิซัย คงศรี นายภาณพงศ์ ฉริวีสุทธ้ึ สพป. ยะลา เซต ๒

๑๐๘!อ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฏรี นายสุหริ ทิพย์มณี นางกมลวรรณ กานุมาน สพป. ยะลา เซต ๓

๑๐๘๓ โรงเรียนบ้านศาลาลกไก่ นายนริศ นิมอ นายมะซากี กาดามง สพป. นราธิวาส เซต ๑

๑๐๘๔ โรงเรียนประซารีทยรังสรรค์ นางสาวเพ็ญนภา รัตนสุริยา นายภัทรคักด หนุเกิด สพป. นราธิวาส เซต ๑

๑๐๘๔ โรงเรียนบ้านคลอแระ นายอับดุลอาซิ ดอเล๊าะ นางสาวมสลิมมะห์ เจ๊ะมี สพป. นราธิวาส เซต ๑

๑๐๘๖ โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓ นายทินกร ซาแท่น นายสมบุรณี ศรีรัตน์ สพป. นราธิวาส เซต ๒

๑๐๘๗ โรงเรียนบ้านแว้ง นายบัณฑิต สติรักษ์ นายอาสาวี สะมะแอ สพป. นราธิวาส เซต ๒

๑๐๘๘ โรงเรียนสุไหงโก-ลก นางสาวมาฤดี บุญทองไหม่ นายปริญญา จุ้ยทอง สพป. นราธิวาส เซต ๒

๑๐๘๙ โรงเรียนบ้านทำนบ นางสาววันซาวีลา เบ็ญลาเตะ นายมะไซ เจ๊ะเลาะ สพป. นราธิวาส เซต ๓

๑๐๙๐ โรงเรียนบ้านบเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ ๑๒๘ นายซากี สะมะแอ นายอับดุลรอฮิม ดอเล๊าะ สพป. นราธิวาส เซต ๓

๑๐๙๑ โรงเรียนบ้านกาเต็ง นาย1ซฺลกิฟลิย์ กะนา นางรอฮีหม๊ะ ดะแต สพป. นราธิวาส เซต ๓

๑๐๙๒ โรงเรียนบ้านกจิงลือปะ นางยาวีนา อีแต นางสาว1พาอีซ๊ะ ละมลอ สพป. นราธิวาส เซต ๓

สพม.

๑๐๙๓ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ นายสุพจน์ หล้าธรรม นางผุสดี โมกฃรีสุทธ่ํ สพม.๑

๑๐๙๔ โรงเรียนศึกษานารี นายขจิตพันธุ สุวรรณสิริภักด สพม.๑



ท ี่ สถานสีกษา ขื่อผ้บริหารครูที่รับผิดขอบ ครูผ้รับผิดขอบ สังกัด
๑๐๙๙ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง นางสาวไพวัลย์ เหลีงสุดไจ นางสาวจันทร์เพ็ญ โอษาติมากุล ลพม.๑

๑๐๙๖ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ นางอมรรัตน์ โพธิตาบํะนะ นายบิยะ องอาจ ลพม.๑

๑๐๙๗ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน นายวิธาน พรหมสินรุศักด้ิ นายรซฎ ลัฐทา ลพม.๑

๑๐๙๙ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย นายวิเชียร ชุติมาสกุล ลพม.๑

๑๐๙๙ โรงเรียนสุรศักด่ํมนตรี นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ ลพม.๒

๑๑๐๐ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นายบํระพันธ์ สุเนตรวรกุล น.ส. บิณญานิดา กุลจันทร์ไพบูลย์ ลพม.๓

๑๑๐๑ โรงเรียนไทรน้อย นายรังสิมันต์ ยาละ น.ส. อรทัย เอี่ยมสะอาด ลพม.๓

๑๑๐เอ โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒนิ สายบำรุง" นายทศพงใ5 พีระพฤฒิพงศ์ นายธวัซชัย บ ริางทอง ลพม.๔

๑๑๐รกโรงเรียนสุธีวิทยา นายซวิศ จิตบิญยพงศ์ นายบ ริ ี,ซา มุฃแจ้ง ลพม.๔

๑๑๐๙ โรงเรียนแก่งคอย สพม.๔

๑๑๐๙ โรงเรียนหอวังบํทุมธานี สพม.๔

๑๑๐๖ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายวินัย บ้านแดง นายว ุฒ ิ สารภี สพม.๙

๑๑๐๗ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม นายบรรจบ เฉลยมรรค น.ส.รัชริน พุ่มพวง สพม.๙

๑๑๐๙ โรงเรียนบางระจันวิทยา นายสมศักย์ แย้มนุ่น นายอนุรักษ์ ภักดีรักษ์ สพม.๙

๑๑๐๙ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม นายสมบูรณ์ สุขเกษ นายเสน่ห์ ทองย่ิง สพม.๙

๑๑๑๐ โรงเรียนบ้านแบ้ลงไผ่ - ขุนคลัง นายรุ่งอรุณ พ่ึงเกษม นายบ ญิญา เต็มจิตร สพม.๖

๑๑๑๑ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตบํระซาสรรค์) นางเจือศรี พนพิพัฒน์ นายส กิุจ กาญจนเกตุ สพม.๖

๑๑๑เอ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก นายมานิตย์ไว ส ีบ ํระสงค์ นายส กิุจ บัวชาว สพม.๖

๑๑๑รกโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง นายสมเจต พลมา นายยุทธนา ม ีกล่ินหอม สพม.๖

๑๑๑๙ โรงเรียนวัดทรงธรรม นายสมเกียรติ ภ เ่จริญ นายคงศักดํ่ ไตต ิลานนที สพม.๖

๑๑๑๙ โรงเรียนเบญจมราซรังสฤษฎ่ํ ๒ นางบ ริาณ์ บินนัว นายพิษณ ศรีกระกุล สพม.๖

๑๑๑๖ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม นางวิไลลักษณ์ พลมา น.ส. อรธิณิ เหยอ่ิม สพม.๖

๑๑๑๗ โรงเรียนเบญจมราซรังสฤษฎ่ํ ๓ ซนะสงสารวิทยา นางกัณจะณา พุ่มมาลา นายนฤเดช ทองชาว สพม.๖

๑๑๑๙ โรงเรียนก้อนแก้ววิทยาคม น.ส.ไทรงาม บํระมวลคิลบิชัย น.ส.สินนาฎ เฟ้องทอง สพม.๖

๑๑๑๙
เรงเรัยนรมเกล์าวัฒนานคร สระแก์ว รัชม"งคลา
ภ ิท ‘•ไก

นายขัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ นายว ินัด โพธ่ํพัฒน้ สพม.๗

๑๑เอ๐ โรงเรียนชิตไจข่ืน นายไพทูล อยู่เกตุ น.ส. สุภาพ ด้ินสกุล สพม.๗

๑๑เอ๑ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม นายองอาจ อ ี่มกลาง สพม. ๗

๑๑เอเอ โรงเรียนพนมทวนซนูบํถัมภ์ นาย พยนต์ ขำข'จร นาง กฤติยา กร่ิมไจ สพม.๘

๑๑เอ๓
เรงเรัยนเฉลมพระเกิยรติสมเดจพระศรันครันทรั
กาก เ^นๆ เริ

นายโอภาส เจริญเขื่อ นาย กรวิท เอ็นดูรัศมี สพม.๘

๑๑เอ๙ โรงเรียนรัตนราษฎ์บำรุง น.ส.จุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า นาย สิทธิพรรณ มากมิตร สพม.๘

๑๑เอ๙ โรงเรียนโสภณศรีราษร์ นาง จันทรา เรืองทองด ี นาย สิรภพ มากมิตร สพม.๘

๑๑เอ๖ โรงเรียนบํระซามงคล นาง อรณิซซา คชนา นาย เชิดขัย เมืองมนต์ สพม. ๘

๑๑เอ๗ โรงเรียนเทพคิรีนทรีลาดหญ้า กาญจนรี นาย คณิต ซลาภ น.ส. คิริรัตนา สุภาขัย สพม. ๘

๑๑เอ๙ โรงเรียนอุดมสิทธิคิกษา นาย พงศกร พลูสมบัติ นาย ธนวัฒน้ ภูมิพวัฒนโซติ สพม. ๘

๑๑เอ๙ โรงเรียนโบหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุบํถัมภ์" นาย วินัย สุบรรณเกต นาย พงษ์ศักดิ้ ทองเงิน สพม. ๘

๑๑รก๐ โรงเรียนแครายวิทยา น.ส.เกศสุดา เนรมิตธนไพศาล นาย สุชาติ เสือเดช สพม. ๘

๑๑รก๑ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ นาย ยงยุทธ สงพะโยม นาย อดิศร์ พงษ์บัว สพม. ๘



ท ี่ สถานสีกษา ขื่อผ้บริหารครูที่รับผิดขอบ ครูผ้รับผิดขอบ สังกัด
๑๑๓เอ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นาย มงคล ช่ืนซม นาย วรชาติ ซูทา1น สพม.๘

๑๑๓๓ โรงเรียนราซโบริกานุเคราะห์ นาง นวลจันทร์ ลักษิตานนท์ นางสาว พรสุรีย์ พวษ์เศวต สพม.๘

๑๑๓๙ โรงเรียนตล่ิงขันวิทยา นายทำนอง ดวงแก้ว นายมณเฑียร พวษ์เศวต สพม.๙

๑๑๓๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกรีทยาลัย นายนพดล เด่นดวง นางสาวคุภรา ดี1หะสิงห์ สพม.๙

๑๑๓๖ โรงเรียนคงทองวิทยา นางสาวรุ่งธิวา สุขศรี นางสิรีรัตน์ ทวีต้ังตระกุล สพม.๙

๑๑๓๗ โรงเรียนง่ํ,วรายบุญมีรังสฤษด ํ่ นางสาวศจี ชินอักษร นายส ซุาติ ซ้อยประเสรีฐ สพม.๙

๑ ๑ ๓ C\9โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม นายสนิท ร นัีบถือ นางสาว1พิมพิศา สว่างศร สพม.๙

๑๑๓๙ โรงเรียนหนองพลับวิทยา นายจงรัก จันทวงศ์ นายวัชรีนทร์ เอ้ืองสัจจะ สพม.๑o

๑๑๙0 โรงเรียนคุยบ ุร ีวิทยา นายสามารถ รุ่งเรือง ว่าท ีร่้อยเอกภวัติ เชียวหวาน สพม.๑o

๑๑๙๑ โรงเรียนรัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ นายสมขัย จำปาเทศ นายสาโรจน์ ทวิผล สพม.๑o

๑๑๙เอ โรงเรียนรัดธรรมจริยาภิรมย์ นายอภิเซษฐ์ วันทา นายสุวรรณ แร่เพชร สพม.๑o

๑๑๙๓ โรงเรียนรัดบางกะพ้อม (คงลาภย่ิงประซานุเคราะห์) น.ส. สุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์ นายก ิต ิค ักด๋ิ ส มิะกุล สพม.๑o

๑๑๙๙ โรงเรียนเทพสุวรรณซาญวิทยา นายยอดเพชร งามคง นายมงคล หม่ันด ี สพม.๑o

๑๑๙๙ โรงเรียนเมธีซุณหะรัณวิทยาลัย นางวิไล ออกกิจวัตร นางสาวอรวรรณ แสงเทพ สพม.๑o

๑๑๙to โรงเรียนบางจานวิทยา นายเฉลิม จำปาวิจิตร นายมนูญ แฉ่งฉายา สพม.๑o

๑๑๙๗ โรงเรียนวซิรธรรมโศภิต นายเทิดคักด ิ๋ แสงศรีจันทร์ นางวรีศรา สิทธิชัย สพม.๑o

๑๑๙๙ โรงเรียนขัยบ ุร ีพิทยา นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด นางสาวอรณัฏฐ์ ทองประพันธ์ สพม.๑๑

๑๑๙๙ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นายสันติ นาด ี นายพยงศ์ บุญฤกษ์ สพม.๑๒

๑๑๙0 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม นางฉรีวรรณ รักษ์แก้ว ว่าท ีร้่อยตรียุทธพงศ์ ชนะศึก สพม.๑๓

๑๑๙๑ โรงเรียนส ิเกาประซาผดุงวิทย์ นายสมนึก อันเพชร นางสาวกัลยา บิลสะอาด สพม.๑๓

๑๑๙เอ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ นายเรืองชัย ช่วยจันทร์ นางนึดา อินทอง สพม.๑๓

๑๑๙๓ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม นางวรรณด ี เกตแก้ว นายกมล กองข้าวเรียบ สพม.๑๓

๑๑๙๙ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม นางศิรประภา ฃรัญทอง นายจำลอง มีย้ิม สพม.๑๖

๑๑๙๙ โรงเรียนสงฃลาวิทยาคม นายสุภาพ ยะพงศ์ นายจารีก ตรีวัย สพม.๑๖

๑๑๙ to โรงเรียนกำแพงวิทยา นายสุรคักดิ๋ หมู่เก็ม นางม ีร นีทรี พนมอุปกร สพม.๑๖

๑๑๙๗ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ นายอรุณ โต๊ะหรันหลง นายอุดมพร ไสยร นีทรี สพม.๑๖

๑๑๙๙ โรงเรียนปาล์มพ้ฒนวิทย์ น.ส. จารี ว ุฒ มิานพ นางส ุร ยัีน รอด เซ็น สพม.๑๖

๑๑๙๙ โรงเรียนรังจันทร์วิทยา นายภิรมย์ ล ีกุ้ล นายติเรก หนูน้อย สพม.๑๘

๑๑too โรงเรียนแสนสุฃ นายส พัุฒนั จิรัสคาม ิน นายราเซนทร์ ศรีชัย สพม.๑๘

๑๑ to ®
เรงเรยนเฉลมพระเกยรติสมเดจพระศรนครนทริ 
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นายว ิขัย ย่ิงประเสรีฐ นางปุณยบุซ ศรัทธาผล สพม.๑๘

๑๑๖เอ โรงเรียนนิคมวิทยา นายสยาม มากอ สุ่าท์ นางปรวรรณ คล้ายแตง สพม.๑๘

๑๑๖๓ โรงเรียนทุ่งคุฃลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกุล นายณัฐกิตติ ไมตรี สพม.๑๘

๑๑๖๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซลบ ุร ี นายวันชัย ทันสมัย นางอรวรรณ สอนเผือก สพม.๑๘

๑๑๖๙ โรงเรียนขำนาญสามัคคีวิทยา นายสมนึก คฤคราช นางบุญญารัศมั่ จันทคาม สพม.๑๘

๑๑๖๖ โรงเรียนห้วยยางศึกษา นายธงชัย วนึซรัตน์ นางสุกัญญา ชลเสถืยร สพม.๑๘

๑๑๖๗ โรงเรียนขำข้อพิทยาคม นายปรีซา นาคค ีร ี นางสาวนูซนารถ พานคำ สพม.๑๘

๑๑๖๙ โรงเรียนนาแห้ววิทยา นายจิตติคักดิ๋ นามวงษา นายสมปอง นักการรอง สพม.๑๙



ท่ี สถานสีกษา ขื่อผ้บริหารครูที่รับผิดขอบ ครูผ้รับผิดขอบ สังกัด
๑๑๖๙ โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม นายป่ระสบการณ์ นาถํ้าพลอย นายอภิวัสฌ์ ศริบุรินทร์ ลพม.๑๙

๑๑๗๐ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร นายสำเนา เทียมดวงแข นางกิตติกา อามาตย์มนตริ สพม.๑๙

๑๑๗๑ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา นายอาวุธ เคนแสนโคตร นายจักรพันธ์ รัตนเพชร สพม.๒๐

๑๑๗เอ โรงเรียนหนองยางขุมพิทยาคม นาง,จุติมา ปราบมนตรี นายริระยุทธ ขุมทะสอน สพม.๒๐

๑๑๗๓ โรงเรียนเขียงพังพัฒนวิซ นายสนธยา เจริญพันธ์ นางธาราทิพย์ อินทะเกษ สพม.๒๐

๑๑๗๙ โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม นายอดุลย' สุปิญญา นางนภาพร เทศประสิทธ่ํ สพม.๒๐

๑๑๗๙ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ นางเนตรชนก ซมภูธร นางจุฑามาศ ทินนะทาน์ สพม.๒๐

๑๑๗๖ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ นางปานฤทัย นัวขุม สพม.๒๒

๑๑๗๗ โรงเรียนเขียงยืนวิทยา นายวินัย เปียมลาภโซติกุล นายวัฒศักดิ๋ พัฒนภูทอง สพม.๒๒

๑๑๗๙ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นายบรรจง ศรีประเสรีฐ นายจงลักษณ์ จันทรวิมลศิริ สพม.๒๒

๑๑๗๙ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ นายสุ'รพงษ์ รัตนวงศ์ นายบันทวัฒน์ เสนาช่วย สพม.๒๒

๑๑๙๐ โรงเรียนดงหลวงวิทยา นายจีรชัย วังคะฮาต นางสุนันทา หาคุ้มคลัง สพม.๒๒

๑๑๙๑ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ' นายสายัน ปองไป นายสุรศักด๋ิ บุญศริ สพม.๒๒

๑๑๙เอ โรงเรียนศึกษาประซาสามัคคี นายธนกร แก้วบัวสา นางจันจิรา โลลังกา สพม.๖๓

๑๑๙๓ โรงเรียนเทพสรัสด่ํวิทยา นายปราโมท พระหันธงไซย นายวิขัย ทองประภา สพม.๖๓

๑๑๙๙ โรงเรียนสามฃาสว่างวิทย์ นายธนเทพ วิเศษสอน นายรักษ์ นาไซยเงิน สพม.๒๔

๑๑๙๙ โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม นายวิเชียร ด่านขุนทด นางวัชราภรณ์ ผลสว่าง สพม.๒๔

๑๑๙๖ โรงเรียนมอสวนขีงพิทยาสรรพ' นายชินกรณ์ แก้วรักษา นายคณา1พัฒน์ บุญหลัง สพม.๒๔

๑๑๙๗ โรงเรียนไตรรัตนรีทยาคม นายชาญชัย ตัณฑสิทธ๋ิ นายสุรวงศ์ สุดสนธ๋ิ สพม.๒๔

๑๑๙๙ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" นายชูขัย ปทุมขันธ์ นางจรรยา แก้วเชียวงาม สพม.๒๔

๑๑๙๙ โรงเรียนร่องคำ นายวิรัติ โสไธสง นายกิกก้อง เนาวะเศษ สพม.๒๔

๑๑๙๐ โรงเรียนอนุกูลนารี นายสุรปรีซา ลาภบุญเรือง นายวรุฒิ รักษากุล สพม.๒๔

๑๑๙๑ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย นายรัฐดินันที ศิลาจันทร์ นายสุริยา คุภวิเศษ สพม.๒๔

๑๑๙เอ โรงเรียนผาเสวย รังสรรค์ นายนิพนธ์ ซลาสิทธ๋ิ นายศักรินทร์ หอมกล่ิน สพม.๒๔

๑๑๙๓ โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ นายนิพนธ์ ชนาสิทธ๋ิ สพม.๒๔

๑๑๙๙ โรงเรียนป่ระซารัฐพัฒนาการ นายวัชระ คงแสนคำ นายวัลลภ เหลาจำปา สพม.๒๔

๑๑๙๙ โรงเรียนป่ระซารัฐวิทยาเสรีม นายสุรกฤษฎํ่ ค์าปิคา นายภาณุ1ทัตต์ ศริหลัก สพม.๒๔

๑๑๙๖ โรงเรียนภูเรียงวิทยาคม นายวิไลคักด่ํ วรรณศรี นายยรรยง ชาญวิรัตน์ สพม.๒๔

๑๑๙๗ โรงเรียนมัญจาศึกษา นายสุพจน์ แสงสุข นายศิริชัย แจ้งกรณ์ สพม.๒๔

๑๑๙๙ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ นายอิสเรศย' ไวยวัตร สพม.๒๔

๑๑๙๙ โรงเรียนลำ'นาพอง นายฉัตร สิงห์บุราณ นายธรัซขัย กองเป้า สพม.๒๔

๑เอ๐๐ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม นายสมนึก เร่ืองลือ นายจิระคักดํ่ ธรรมโรจน์ สพม.๒๔

๑เอ๐๑ โรงเรียนบ้านไผ่ นายวทัญญ ภูซาดา นายพินิจ กุนาศล สพม.๒๔

๑เอ๐เอ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย ว่าที่ร้อยตริยุทธนา แก้วซะเนตร สพม.๒๔

๑เอ๐๓ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม นายอภิชาติ อุ่นเกิด นายคุภขัย จันทร์ประทัด สพม.๒๔

๑เอ๐๙ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา นายอรุณ ซาวกล้า นายจตุพล นนทะบุรณ์ สพม.๒๔

๑เอ๐๙ โรงเรียนซอนแก่นวิทยาลัย นายสุเมธ สุวอ นายมิตร พลตริองศ์ สพม.๒๔
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๑เอ๐๖ โรงเรียนบัวเรียงสีกษา นายเชษฐา วันสุทะ นายพงศ์ศึลป พรมรัตน์ สพม.๒(£

๑เอ๐๗ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล นางพัซรีนทรี ไซยสมบัติ นายธวัซ จันทร์สีดา สพม.๒(£

๑เอ๐๘ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ' นายธงชัย ศรีเคนา นายเกียรติภูมิ พล1พัฒน์ สพม.๒(£

๑เอ๐๙ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม นายทวีศักดิ๋ สมนอก นายวิทยา ภาช่ืน สพม.๒(£

๑เอ๑๐ โรงเรียนดงบังวิทยายน นายส้มฤทธ๋ิ พรสุวรรณ์ นางเกศกนก ศรีเคนา สพม.๒(£

๑เอ๑๑ โรงเรียนเรียงนครวิทยาคม นายมนุญ ถาวรรัตน์ นายธนาศักดิ๋ วรหาร สพม.๒(£

๑เอ๑เอ โรงเรียนเรียงวงกตวิทยาคม นายนิคม จำปานิล นายบัญญพนต์ เทสอน สพม.๒(£

๑เอ๑๓ โรงเรียนสีหราซเดโซขัย นายสิทธิพล พหลทัย นายสุนันทึ เพ็ซฤา1ชัย สพม.๒(£

๑เอ๑๙ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นายวสันต์ ลาจันทึก นายศิวะ จวบสมบัติ สพม.๒(£

๑เอ๑๔ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา นายวาสนา ไซยศึก นายทนงศักด่ํ ศึลปประกอบ สพม.๒(£

๑เอ๑๖ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ นายนิพนธ์ ประสีระเก สพม.๒(£

๑เอ๑๗ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาซ่าวิทยาคม นางสัดดา ผาพันธ์ นายวัชรา รุ่งสว่าง สพม.๒(£

๑เอ๑๘ โรงเรียนเขียงยืนพิทยาคม นายเทพโกศล มูลไธสง ดร.ดาหวัน ทะสา สพม.๒๖

๑เอ๑๙ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นางทัศปีย์ ศิธิอมรพรรณ นายเสวก หวานใจ สพม.๒๗

๑เอเอ๐ โรงเรียนสตรีศึกษา ๒ นายสุริยา สิงห์ซา นางม่ิง1ขวัญ หนองขุ่นสาร สพม.๒๗

๑เอเอ๑ โรงเรียนเขียงฃรัญพิทยาคม นายประวิณ เซิงสะอาด นายอุเทน วิระทูล สพม.๒๗

๑เอเอเอ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นายเดซา บุตรพรหม นายปีญญา สีหาบุญมา สพม.๒๗

๑เอเอ๓ โรงเรียนเขียงใหม่ประซานุสรณ์ นายสมซาดี สุกใส นางอัจฉรา กลมเกสียว สพม.๒๗

๑เอเอ๔ โรงเรียนทรายทองวิทยา นายอนุสรณ์ ทาสระคู นายสุทิน จันทร์เสถียร สพม.๒๗

๑เอ๖๔ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา นายมนัส โพธิจักร นายไซยา เฉลียวพงษ์ สพม.๒๗

๑เอเอ๖ โรงเรียนทุ่งไซยพิทยารัซมัคลาภิเษก นายบุญชิต คุณมาศ นายขวัญเมือง ประพาฬ สพม.๒๘

๑เอเอ๗ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร นายกิตติพันธ์ อนันตคูลจิรีโซดี นายธราเทพ ศรีเกษ สพม.๒๘

๑เอเอ๘ โรงเรียนโนนเพิกวิทยาคม นายศักดิ๋ดา มุฃ1ขันธ์ นายเกื้อคูล กาลพฤกษ์ สพม.๒๘

๑เอเอ๙ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม นายเทวิน ชินบุตร นายโกวิท วันศรี สพม.๒๘

๑เอ๓๐ โรงเรียนสวายพิทยาคม นางสาวนิตยาพร อำนวย นายศศิธร ชุม1พงษ์ สพม.๒๘

๑เอ๓๑ โรงเรียนน้ําคำวิทยา นายพรศักดํ่ อุ่นใจ นางสุนิย์ เป้งทอง สพม.๒๘

๑เอ๓เอ โรงเรียนหนองคูวิทยา นายเด่นนคร ซาวสะอาด นายสิทธิชัย พลแก้ว สพม.๒๘

๑เอ๓๓ โรงเรียนมหาซนะขัยวิทยาคม นายเสน่ห์ แสนจันทร์ นางนิภาพร กับปดี สพม.๒๘

๑เอ๓๔ โรงเรียนศรีแก้วประซาสรรค์ นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี สพม.๒๘

๑เอ๓๔ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม นายสุพล วรรณจู นายประสีทธ่ํ เซ้ีอขัย สพม.๒๘

๑เอ๓๖ โรงเรียนมัธยมโพนค้อ นายชัยยา บัวหอม นายพรมมา บุญหล้า สพม.๒๘

๑เอ๓๗ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม นายนิติ ในพรม นายสมประสงค์ คำสาร สพม.๒๘

๑เอ๓๘ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม นายวิเชียร บุญมาก นายสมหมาย เรียงสิมมา สพม.๒๘

๑เอ๓๙ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม นายองอาจ จูมสีมา นายคักดิ๋,นิ'วันต์ บุญชาติ สพม.๒๙

๑เอ๔๐ โรงเรียนทุ่งเพิงยิ่งวัฒนา นางอรษา วิเศษรอด นายประยงค์ สิทธิ สพม.๒๙

๑เอ๔๑ โรงเรียนดงสว่างวิทยา นายบัณฑิต พลอาษา นายพิษณุ หอมสมบัติ สพม.๒๙

๑เอ๔เอ โรงเรียนอ่างศิลา นายพิทักษ์ บุญยอ นาง1ชุสี,พร พิมพ์ทอง สพม.๒๙



ท่ี สถานสีกษา ขื่อผ้บริหารครูที่รับผิดขอบ ครูผ้รับผิดขอบ สังกัด
๑เอ๔๓ โรงเรียนอำนาจเจริญ นายไพฑูรย์ ขันแก้ว นายวาปี ป้สสา ลพม.๒๙

๑เอ๔๔ โรงเรียนสว่างรีระวงศ์ นายสุรขัย โสภาพรม นายชาญชัย แสงวิเชียร ลพม.๒๙

๑เอ๔๔ โรงเรียนท่าโพธ่ํศรีพิทยา พ.อ.อ.ถาวร ค0าจุมพล นายอนันต์ สิงห์คง ลพม.๒๙

๑เอ๔๖ โรงเรียนสิรีนธรวิทยานุสรณ์ นายกิตติคักดิ๋ อุมภรัตน์ นางลักษณาภรณ์ บุปผาซาติ ลพม.๒๙

๑เอ๔๗ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ นายวิเชียร ฉลาดล้ํา ลพม.๒๙

๑เอ๔๘ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ นายสุกิจ จันทบาล นางสาวเกษมศรี ลาภรัตน์ ลพม.๒๙

๑เอ๔๙ โรงเรียนนาวังวิทยา นายจำรัส โสภา นายชำนาญ จูมจันทร ลพม.๒๙

๑เอ๔๐ โรงเรียนนาเรียงจุลดิศวิทยา นายณรงค์คักดิ๋ ธรรมรักษ์ นายวุฒินันที ป็องปก ลพม.๒๙

©เอ๔® โรงเรียนคีมใหญ่วิทยา นายรัศมี ถ่ินขาม นางสุภี โสดาภักด่ํ สพม.๒๙

๑เอ๔เอ โรงเรียนคำเข่ือนแก้ววิทยาคม นายพินันท่ ปีซญานุวัตร นายสุขน์ษฐ์ สายสอน สพม.๒๙

๑เอ๔๓ โรงเรียนอุบลราซธานีศรีวนาลัย ว่าท่ี ร.ต.บรรจง ดอกอินทรี นายสมสิทธ๋ิ สอ้ิงทอง สพม.๒๙

๑เอ๔๔ โรงเรียนดงยางวิทยาคม นายไพรวัลย์ แสนแดง นางจิระภา ผิวแก้ว สพม.๒๙

๑เอ๔๔ โรงเรียนนาจะหลวย นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง นายพงษ์คักดิ๋ พรมภักดี สพม.๒๙

๑เอ๔๖ โรงเรียนนาโพธ่ํวิทยา นายกิติณรงค์ มาสงค์ นายชินพรรณ คำพี'ระ สพม.๒๙

๑เอ๔๗ โรงเรียนโนนสวางประซาสรรค์ นายสมเกียรติ สมคิด นายสาคร สุจันทรา สพม.๒๙

๑เอ๔๘ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา นายมนัส โฉมฉลวย นางปิยากร อสุรีนทรี สพม.๒๙

๑เอ๔๙ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา นายกีฬาชัย รัตน์ย์ศรีบัณฑิต นางสิน์นาฎ เติมวุฒ สพม.๓๐

๑เอ๖๐ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา นายธีรสิ,ทธิ สวิสด๋ิ นายธนวิสุทธ๋ิ สินนพรัตน์ สพม.๓๐

๑เอ๖๑ โรงเรียนซีลองวิทยา นายประยุทธ์ วรรณประเท นายเทวนาถ เติมวุฒ สพม.๓๐

๑เอ๖เอ โรงเรียนภูพระวิทยา นายธวัซขัย เกินโนนกอง นางอารยา ส่งแสง สพม.๓๐

๑เอ๖๓ โรงเรียนบ้านเหล่ือมพิทยาสรรพิ นายวิเชียร ทองคล่ี นายมนตรี มาปะเม สพม.๓๑

๑เอ๖๔
เรงเรัยนอุบลรัตนราซกัญญาราชวทยาลัย 
'แคฯ*ทซสี1เท นายสภูษณพงศ์ เคร่ืองกลาง นางสุรี1พร พลสวัสด๋ิ สพม.๓๑

๑เอ๖๔ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ นายสุพล จอกทอง นางนริศรา อินสูงเนิน สพม.๓๑

๑เอ๖๖ โรงเรียนแท้งสนามนางพิทยาคม นายสราวุฒิ แช่มเมืองปีก นายสุรคักด๋ิ ทัพธมาตร สพม.๓๑

๑เอ๖๗ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี นายรีระคักดิ๋ วนาภรณ์ นายกิตติพัฒน์ คำแพง สพม.๓๑

๑เอ๖๘ โรงเรียนพุดซาพิทยาคม นางณ้ช่ซา ศรีแสนปาง นางวิลาวัลย์ เอื้อเพิอ สพม.๓๑

๑เอ๖๙ โรงเรียนเมืองคง นายสุพล เช่ือมพงษ์ ว่าท่ี ร.ต.ธรณินทรี ชมพู่ สพม.๓๑

๑เอ๗๐ โรงเรียนดงพลองวิทยาคม นายวทัญญ ซ่ึงเสน นายวันชัย กมล สพม.๓)ร

๑เอ๗๑ โรงเรียนสะแกพิทยาคม นายชัซเวซชี ศานติบูรณ์ นายวิทยา พลอาษา สพม.๓)ร

๑เอ๗เอ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพิ นายประเสรีฐขัย พิสาดร้มย' นายวัชรกร พู่ชิด สพม.๓)ร

๑เอ๗๓ โรงเรียนรัตนบุรี นายปริญญา พุ่มไหม ร.ต. ธรรมจักร รีระพันธุ สพม.๓๓

๑เอ๗๔ โรงเรียนวีรวัฒนีโยธิน นายไพซยนต์ จันทเซต นายไพบูลย์ หัดรัดขัย สพม.๓๓

๑เอ๗๔ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นายภูมินทรี เจริญสุข นายทวิคักดิ๋ แสนศรี สพม.๓๓

๑เอ๗๖ โรงเรียนสวายวิทยาคาร นายทวิคักดิ๋ สนสี นายรณขัย รัซนะปกิจ สพม.๓๓

๑เอ๗๗ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา นางกซพร ธรรมวิเศษ นางใ!'าผ้ึง สิงห์แสน สพม.๓๓

๑เอ๗๘ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางคูร นายกฤษฎาการ ฉลาดดี สพม.๓๓

๑เอ๗๙ โรงเรียนปายวิทยาคาร นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ นางสาวนันทินุช เงินเย็น สพม.๓๔



ท่ี สถานสีกษา ขื่อผ้บริหารครูที่รับผิดขอบ ครูผ้รับผิดขอบ สังกัด
๑เอ๘๐ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นายมงคล กาเหว่า นายสรรเสริญ ธรรมคุณ สพม.๓๔

๑๖๘๑ โรงเรียนนวมินทราซูทืศ พายัพ นางสาวมัสฤณ ธนนราพงศ์ นางสุพิซลีณี โรจน์จันทร์ดา สพม.๓๔

๑เอ๘เอ โรงเรียนบุญวาทย'วิทยาลัย นายสกล ทะแกล้วพันธ์ นางสุปราณี เบ็งบังรัน สพม.๓๔

๑เอ๘๓ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา นายประดิษฐ์ รังพฤกษ์ นายวัชรินทธ์ กล้าณรงค์ชาญ สพม.๓๔

๑เอ๘๔ โรงเรียนประซารัฐคุณธรรม นายธงชัย ทิพย์มณฑา นายฐิติ นครสุวรรณ์ สพม.๓๔

๑เอ๘๔ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม นายกัมพล ธิติกร นาง1ชนาภานิษ! จิตรจง สพม.๓๔

๑เอ๘๖ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นายป็ยะ ใจซุ่ม นางกซกานต์ ดอนศรีแก้ว สพม.๓๖

๑เอ๘๗ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม นางภาวิณี สุฃสวัสด๋ิ นายพสุ ประมวล สพม.๓๖

®เอ๘๘ โรงเรียนนาน้อย นายประเทือง ชอบธรรม นายกฤษนัส วังสาร สพม.๓๗

๑เอ๘๙ โรงเรียนตล่ิงขันวิทยานุสรณ์ นายวัลลภ เอ่ียมมะ นายประสิทธิ แสนสูน สพม.๓๘

๑เอ๙๐ โรงเรียนศรีนคร นายอำนวย บูรณะไทย นายเชื้อ พุทธา สพม.๓๘

๑เอ๙๑ โรงเรียนตากพิทยาคม นางสคราญจิต ศริญญามาศ นายอภิศักดิ๋ เทิยมฉันท์ สพม.๓๘

๑เอ๙เอ โรงเรียนคันโซ้งพิทยาคม นางภิมุฃสุดา ไวยกูล นายสุรชัย นาคน้อย สพม.๓๙

๑เอ๙๓ โรงเรียนหนองพระพิทยา นายธนู เมฆี นางสาวสายันต์ แปดทิศ สพม.๓๙

๑เอ๙๔ โรงเรียนรังโพรงพิทยาคม นางพัทยา นูกอง นายประกรรษรัต ธีรวุฒิ สพม.๓๙

๑เอ๙๔ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา นายซยพล เจ็บมล นายเฉลียว ผสม สพม.๓๙

๑เอ๙๖ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา นายวีระพันธ์ ดอนท้วม นายวิทยา เช้ือสะอาด สพม.๓๙

๑เอ๙๗ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม นายวิเศษ ป่นพิทักษ์ นายเอกรินทธ์ ทรัพย์อนันต์ สพม.๔๐

๑เอ๙๘ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม นายพัชริน ภู่ชัย นายพรมงคล กงยนต์ สพม.๔๐

๑เอ๙๙ โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม นายไพซยา พิมพ์สารี นางสาวจิรภา มาอินทร์ สพม.๔๐

๑๓๐๐ โรงเรียนเพซรพิทยาคม นายขัยซาญ ปีญญาพวก นายมิตรสัน ด้วงธรรม สพม.๔๐

๑๓๐๑ โรงเรียนรังพิกุลพิทยาคม นายเริงฤทธ๋ิ แก้วยศ นายรังสรรค์ ทองหล่อ สพม.๔๐

๑๓๐เอ โรงเรียนพัชรพิทยาคม นายวัชรินทธ์ ดีดาธ์ นาย1ขวัญ ฃวัญ1นุช สพม.๔๐

๑๓๐๓ โรงเรียนขับบอนวิทยาคม นางสุดสวาสด่ํ ประไพเพชร นางสาวอนูศร พุทธา สพม.๔๐

๑๓๐๔ โรงเรียนดงซุยวิทยาคม นายณัฐสิทธ๋ิ ชำนาญพันธ์ นายดีเรก ผูกพยนต์ สพม.๔๐

๑๓๐๔ โรงเรียนเนินพิทยาคม นายมนตริ สำเภา นายซณุตพร ศริทา สพม.๔๐

๑๓๐๖ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม นายวีรัซ วันบรรเจิด นายนพชัย บุญเรืองยา สพม.๔๑

๑๓๐๗ โรงเรียนวซิรปราการวิทยาคม นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน นายวรๅฒิ ด้วงทรัพย์ สพม.๔๑

๑๓๐๘ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ นายพลธาวี1น วัชรทรธำรงศ์ นางสาวประสงค์ ตระการ

๑๓๐๙ โรงเรียนตะรันขัยวิทยา นางสายวรุฬ สมพงษ์ นายอภินันทิ สมฤทธ๋ิ

๑๓๑๐ โรงเรียนอนุบาลจฺรีพันธ์ นายซยุตพงศ์ พัฒนจุริพันธ์ นางสมบัติ พุลเพ่ิม สซ.จ.สุราษธานิ

๑๓๑๑ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นายพจน์สรรค์ โภชนา นายสุรพงษ์ พนศ'ริ

๑๓๑เอ โรงเรียนเซนต้โยเซพิศึกษา นางสาวสุรารักษ์ พวกแสน นางสาวัลย์ เกตสุงเนิน

๑๓๑๓ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร นายบุญเพิ่ม จำปาโพธ่ํ นายกฤซ สอนทรัพย์

๑๓๑๔ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา นายถาวร ทองเสวต นายพิพิธธน ฉ่ําแสง

๑๓๑๔ โรงเรียน’รัดหงษ์ นายวินัย กลชนทด นางณัฐสุรางศ์ ยี่สันเทิยะ สังกัดเอกซน

๑๓๑๖ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย นางรัชนิ ลีลากนก นางรัตนพร วงศ์อน สังกัดเอกซน



ท่ี สถานสีกษา ขื่อผ้บริหารครูที่รับผิดขอบ ครูผ้รับผิดขอบ สังกัด
๑๓๑๗ โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา นายเกษมสันตํ่ ครุฑกษัตริย์ไทย นายพิภพ สินนารัตน้ เอกซน

๑๓๑๘ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทรี นางรดา พรจุติภัทร์ นางสาว1พัฒนันรี พรจุติภัทร์ เอกซน

๑๓๑๙ โรงเรียนมารีย์รีทยา ซิสเตอร์เทพิน เดซานนห์ นายนิเวศ ประทุมศรี เอกซน

๑๓เอ๐ โรงเรียนจุ้ยเวรีทยา นายอติศักดํ่ ปะพาน นายอัศวิน งามเผ่า เอกซน

๑๓เอ๑ โรงเรียนพงษ์ศิรีวิทยา ว่าที่ร้อยเอกจตุรงค์ พงษ์ศิริ นายไกรจีน กลมชุนทด เอกซน

๑๓เอเอ โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ นางประทุม ซ่ําฃอง นายสราวธ จันที เอกซน

๑๓เอ๓ โรงเรียนจรัสพงษ์วิทยา นางบุญนาค อํ่ากลาง นางสาวแสงระรี ตังกลาง เอกซน

๑๓เอ๔ โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์ นายสมปอง วนีซนีกฺล นายสหซัย วนิซนิกล เอกซน

๑๓๖๔ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา นายซัยวัฒน้ อินต๊ะวิ1ชัย นางสาวอิสรีย์ ฤทธ๋ิกลาง เอกซน

๑๓เอ๖ โรงเรียนสารสาสน์นครราซสีมา นางสาวนันห์มนัส รอดทัศนา นายกิตติคักดิ๋ สุฃตะคุ เอกซน

๑๓เอ๗ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตย์น้อย ๒ นางสาวหยก จงพาตกกลาง นายอรรคเดซ ซมศรี เอกซน

๑๓เอ๘ วิทยาลัยการอาชีพรามัน นายวรยุทธ๋ิ ชีวรัตน้ นางสาวฟาอิสระ ศรีตุลาการ อาชีวะ

๑๓เอ๙ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว นายจรัส เล่ห์สิงห์ นายไมตรี แสนจีนพา อาชีวะ

๑๓๓๐ วิทยาลัยการอาชีพอ่ทอง นายวิระ ทองประสิทธ่ํ นายสุวรรณ ศรีเท่ียงตรง อาชีวะ

๑๓๓๑ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง นายนพดล สุวรรณสุนทร นางอำพร ฮอลแลนด์ อาชีวะ

๑๓๓เอ วิทยาลัยการอาชีพสตีก อาชีวะ

๑๓๓๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปีตตานี นางสาวพลสูฃ ธัชโอภาส นายอิสมาแอ จีไจ อาชีวะ

๑๓๓๔ วิทยาลัยการอาชีพกฺมภวาปี อาชีวะ

๑๓๓๔ กคน.อำเภอสีซมพ นางกัญญา โสมคำ นายศภรัฒน้ พลแสน กศน.

๑๓๓๖ กคน.อำเภอกดซม นางสาวฐิติมา นัยจิตร นางสาวบุษบา กองศรีมา กศน.

๑๓๓๗ กคน.อำเภอวัดสิงห์ นายสำรวย ลังฃจร นางสาวกันยารัตน้ บำรุงศรี กศน.

๑๓๓๘ กคน.อำเภอหันคา นางอุษา กลสราวธ นางภาวนา อินทร์นารี กศน.

๑๓๓๙ กคน.อำเภอมโนรมย์ นายรันซัย น้อยสุฃ นางธนภรณ์ มโนธรรม กศน.

๑๓๔๐ กคน.อำเภอกันตัง นายวิเชียร จันทร์ฝาก นางจารี คงนคร กศน.

๑๓๔๑ กคน.อำเภอห้วยยอด นางอฺมาภรณ์ มโนภิรมย์ นายจรุญ แก้วเล็ก กศน.

๑๓๔เอ กคน.อำเภอพนมไพร นายกีมสันตี ศรีเนตร นายทองสุฃ พลอยสมบุรณ์ กศน.

๑๓๔๓ กคน.อำเภอสมเด็จ นายสุรสิทธ๋ิ ภซำนิ นายรัตนะ สุนทะคักด๋ิ กศน.

๑๓๔๔ กคน.อำเภอทับคลัอ นางสาว1นภัส'จร'รณ อุฤทธ๋ิ นางเทศกัญญา ทาสีดา กศน.

๑๓๔๔ กคน.อำเภอสุวรรณคหา นายวินัย แสงไส นางสาว’วงค์เดือน พันธุสี กศน.

๑๓๔๖ กคน.อำเภอโขงเจียม นายสนิท อาษาธง นางสาวพิซซาภา ผลสอน กศน.

๑๓๔๗ กคน.อำเภอเทพารักษ์ นายรัสฐวิศ เสถียรรัมย์ นายซัยรัตน้ เชีอซนทด กศน.

๑๓๔๘ กคน.อำเภอพิมาย นายรันซัย ครามสุงเนิน นางสาว1บุญณิสา ศกรีนทร์ กศน.

๑๓๔๙ กคน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายเพี่มยศ เคหา นายยุทธนา อุ่เสือพะเนาร์ กศน.

๑๓๔๐ กคน.อำเภอห้างฉัตร นายจรณซัย วรรณทอง กศน.

๑๓๔๑ กคน.อำภอบ้านแอด กศน.

๑๓๔เอ กคน.อำเภอเมืองซัยนาท นางอุทัยวรรณ โพธ่ํกระจ่าง นางสาวนัยณา ซะเอม กศน.

๑๓๔๓ กคน.อำเภอโพนทอง กศน.



ท่ี สถานศึกษา ขื่อผ้บริหารครูที่รับผิดขอบ ครูผ้รับผิดขอบ สังกัด
® รก(&า(ริ!̂ กศน.อำเภอโพธ่ํซัย กศน.

ประกาศ ณ วันท่ี ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


