ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง ผลการ'พจิ ารณาสถานศึกษาสี'ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
: ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ทีท่ กุ ภาคส่วน
จะต้องร่วมมือกัน เฝืาระวังไม่ให้เยาวชนไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ไต้จดั ทำโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพือ่ มอบรางวัลและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้ส ถานศึก ษา'ผูบ้ ริห ารสถานศึก ษา ครูท ม่ี ผื ลการดำเนิน งานด้านการป้องกัน และแกไขปัญ หายาเสพติด
ในสถานศึกษาระดับ ดีเด่น ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตัวชีว้ ดั มาตรการ ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
และได้แ ต่งตํง่ คณะกรรมการพิจ ารณาผลงานโครงการสถานศึก ษาสีข าวปลอดยาเสพติด และอบายมุข
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นัน้
; บัด นี้ การพิจารณาผลงานของสถานศึก ษาทีจ่ ดั ส่งเข้ารับ การประเมิน เสร็จเรียบร้อ ยแล้ว
จึงประกาศรายชือ่ สถานศึกษาทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสิขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
ที่

สถานศึกษา

๑. จังหวัดกำแพงเพชร
๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๒ โรงเรียนบ้านป่าเทียง
๓ โรงเรียนบ้านวังบัว
(รมิ ่ื โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
๒. จังหวัดเพชรบูรณ์
๕ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์
๓. จังหวัดเชียงใหม่
๖ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
๗ โรงเรียนฝางซนปถัมกํ
๘ โรงเรียนจอมทอง
๔. จังหวัดเชียงราย
๙ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
๑0 โรงเรียนบ้านสันติวนั
๑๑ โรงเรียนบ้านโป่ง
๑๒ โรงเรียนเวียงผาวิทยา

ชือ่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ภาคเหนือ

ครูผรู้ บั ผิดชอบ

สังกัด

นางพระจันทร์ หมัน่ บำรุง
นายพงษ์ศานติ้ เย็นอ่อน
นายสุวฒ
ั น์ ทองก้อน
นายป่ระเทือง คงใหญ่

นางซนิกาพร ทองเดช
นางเพ็ญศรี อินทร์แพง
นางสาวเฉลาลักษณ์ นารอต
นายเอนก บุตรสิงห์

สพป.กำแพงเพชร เขต ๑
สพป่.กำแพงเพชร เขต ๒
สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
สพป.กำแพงเพชร เขต ๒

นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว

นางจันทร์ทพิ ย์ ก้อนทอง

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

นายเจษฎาภรณ์ รอบคอบ
นายนิรนั ดร หมืน่ สุข
นายขัยวัฒน์ ใจภักดี

นายพิทกั ษ์ อนุลม
นายพิรยิ วัตร ติใหม่
'จา่ สิบเอก ขัยเซษฐ อุน่ นัา้ ใจ

สพป่.เชียงใหม่ เขต ๓
สพม. เขต ๓๔
สพม. เขต ๓๔

นายสุทดั จันทะสิทธ์
นายราขัน มานะกิจ
นายสัญญา ทะกัน
นายนิเรก หอมรส

นายเกียรติศกั ดื้ อุตซี
บางดวงดาว จักรสาร
นางสาวสุพนิ ป่ะณะการ
นางสาวขวัญเนตร ศรีทงุ่ ลือ

สพป.เชียงราย เขต ๑
สพป่.เแ^ร้ายไ!ฃตใ^ ^
สทุ,'ท,่ี เช ^่ื ร า็ ย โ ฃ ต ไุ ^ ^
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๒

ที่

สถานสืกษา

๕. จังหวัดพะเยา

ซือ่ ผูบ้ ริหารสถานสืกษา

สังกัด

ครูผรู้ บั ผิดชอบ

๑๓ โรงเรียนบ้านนาอ้อม
๖. จังหวัดเฟฮ่องสอน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙
๑
(บ้านแม่สยุ ะ)
ร)๕ โรงเรียนบ้านแม่ปงี
๗. จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนชุมซนที่ ๑๑
๑๖
วัดสุวรรณประดิษฐ์
๑๗ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๑^ โรงเรียนบ้านนาตอน
๑๙ โรงเรียนบางกระทุม่ พิทยาคม

นางทองพรรณ ป้ญญาอุดมกุล นางสาวอุมลรัตน์ บุปผาโรจน์ สพป.พะเยา เขต ๒

๒๐ โรงเรียนดงปะคำพิทยาคม

นางเพซรี วงษ์สวุ รรณ

(ริ^

๘. จังหวัดอุดรดิตถ์
๒๑ โรงเรียนวัดพญาปีนแดน
๒๒ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
๒๓ โรงเรียนนํา้ ปาดซนปถัมภ์
๒๔ โรงเรียนนํา้ ริดวิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า
๒๔
อุตรดิตถ์
๒๖ โรงเรียนอุตรดิตถ์
๙. กรุงเทพมหานคร
๒๗ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแซม
๒๘ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พทิ ยาคม
๒๙ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
๑๐. จังหวัดนนทบุรี
๓๐ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที, ๕๕
๑๑. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓๑ โรงเรียนพรพินติ พิทยาคาร
โรงเรียนวัดม่วงหวาน
๓๒
(ส่วนกระบวนยุทธประซาสรรค์)
โรงเรียนวัดพระขาว
๓๓
(ประซานุเคราะห์)

นางสายสุนยี ์ ดวงเกตุ

นายศักดีข้ ยั ตัง้ อารมณ์

สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต ๑

นางสาวจิราพร สุวรรณะ

นายจำรัส ปวงฟ

สพป.แม่ฮอ่ งสอน เขต ๑

นายศรัณย์ ซูเวซ

นางรัญทม แสงงาม

สพป.พิษณุโลก เซต ๑

นายสิงห์เพซร สุทธิ
นางพิมาศ ขันเกษตร
นายศักดิข้ ยั ทุง่ 'โพธิแดง

นายละไม สา
นางสาว เครือ่ งเนียม
นางจุฑามาศ เจิมปลัง่
นางสาวภรณ์พรรณ
จันทร์แย้มสงค์

สพป.พิษณุโลก เซต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพม. เซต ๓๙

นางณัฏฐา อุน่ แก้ว
นางอรสา ทรงศรี
นายบันเทิง คำทอง
นายวิเชียร ปีนม่วง
ว่าทีร่ อ้ ยตรี จิรเซษฐ์
จันทร์สภุ าเสน
นายกิตติศกั ดิ้ สินธุวงศานนท์
ภาคกลาง

นายสาวิตร เกิดเจริญ
นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุน
นายบุญแทน ลาบาง
นางพัดดาว สุวมิ ล
ว่าทีร่ อ้ ยตรีหญิง ซนกพร
ศรีสมบุรณ์
นายมานิต วงศ์มล

สพป.อุตรดิตถ์ เซต ๑
สพม. เขต ๓๙
สพม. เขต ๓๙
สพม. เขต ๓๙

นายวันขัย ทองเกิด
นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว
นายโสภณ กมล

นางสุภจิต ช่วยสงค์
นางสาวเกสริน ภาคสุทธิผล
นางสาวณัฐนันท์ บุญเสมอ

สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑

นายวิมล บรรณทม

นางนางนันธิญา บุตรไทย

สพป.นนทบุรี เขต ๒

นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร

นางสาวสมสมร ลายพิกนุ

สพป.อยุธยา เขต ๑

นายสมนึก อํา่ พันธ์

นายอิสระ พานิซซอบ

สพป.อยุธยา เขต ๒

นายลำเพย เย็นมนัส

นายอัครพล พูลสวัสดึ๋

ส พ ป .อ ย ฒ ร เ่ื ข ^ * ^

รี
จำปี

สพม. เขต ๓๙

สพม. เขต ๓๙
สพม. เขต ๓๙

( //แ*โฒย!!
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ๆ

๓

ที่

สถานสืกษา
โรงเรียนวิเชียรกลิน่ สุคนธ์
๓๔
อุปถัมภ์
๑๒. จังหวัดสระบุรี
๓๔ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
๓๖ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
๑๓. จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๓๗ รังสิต
๑๔. จังหวัดสุพรรณบุรี
๓๘ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
โรงเรียนบุญศรีสวุ รรณราษฎร์
๓๙
สามัคคี
๔๐ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๑๔. จังหวัดชลบุรี
(^©) โรงเรียนบ้านหัวโกรก
๔๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
๔๓ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส
โรงเรียนวัดห้วยยาง
©ป©^
(วงศ์วารราษฎร์รงั สฤษฏ์)
๔๔ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
๔๖ โรงเรียนบ้านทุง่ คา
๔๗ โรงเรียนวัดตโปทาราม
๔๘ โรงเรียนวัดมโนรม
๔๙ โรงเรียนบ้านมาบประชัน
๔๐ โรงเรียนบ้านมาบพิกทอง
๔๑ โรงเรียนบ้านทุง่ ละหาน
๕๒ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๔๓ โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์
๔๔ โรงเรียนทุง่ เทียงพิทยาคม
๔๔ โรงเรียนหนองรีมงคลสุฃสวัสดี้
โรงเรียนหนองใหญ่ศริ วิ รวาท
๔๖
วิทยา
โรงเรียนบ้านบึง
๔๗
“อุตสาหกรรมบุเคราะที”
๔๘ โรงเรียนพานทองสภาขนุปถัมภ์

ซือ่ ผูบ้ ริหารสถานสืกษา

ครูผรู้ บั ผิดชอบ

สังกัด

นายฉัตรชัย ธรรมครบุรี

นางสาวจันทร์จริ า มาใจ

สพม. เขต ๓

นายเล็ก ชนะชัย
นายพนม เปียสกุล

นายวิษณุ วงศ์ออ่ นตา
นายวรวิซญ์ คำพุม่

สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒

นายภวัต งามคุณธรรม

นางสาวธิฐกิ าญจน์ มุง่ เบียดกลาง สพม. เขต ๔

นายสัมฤทธิ้ ผิวบัวคำ

นางเนาวรัตน์ใจเทีย่ งกุล

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

นายทะนง แก้วเชียว

นางวาสนา แก้วเชียว

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

นางสายฝน แตงโสภา

นางสาวเมธิรตั น์ สุรสีหนาท

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓

นายอคะเณร์ ศรีชอุม่
นายปิยะชาติ เศวตร์
นางสาวมนัสนันท์ เอกนิพฐิ สริ

นางสาวจุไรรัตน์ ศักดาเกียรติกลุ สพป.ชลบุรี เขต ๑
นางสาวปาลญา อุดมมัน่ ถาวร สพป.ชลบุรี เขต ๑
นางสาวนงศ์นซุ แสงพารา
สพป.ชลบุรี เขต ๒

นายสมศักดี้ สาครสุขกิจ

นางสาวจุฑามาศ ทองมา

สพป.ชลบุรี เขต ๒

นางสาวสายใจ ปรีดา
นายประเสริฐ กลิน่ หอมหวน
นายวินยั บ้วบึอง
นายมงคล สุวรรณกล่อม
นางขวัญเรือน สะและวงษ์
ว่าทีร่ อ้ ยตรีสหี นาท ดวงตาทิพ!
นางสาวจิรบุซ บุญสิน
นางเยาวดี จุฑาพรรณนาชาติ
นางพยุงศรี วังโส
นางสิรมิ า บุญซ
นางนภาพร มลเมือง

นางสาวอ้อมใจ สุทธิทรี
นางสาวจินตนา อุทยาปีก
นางสาวศิรลิ กั ษณ์ แซ่โค้ว
นางสาวเกียรติสดุ า ศรีลาชัย
นางสาวพัชราวรรณ์ บุญอ่อน
นางภาวินี สุจำนงศ์
นางสาวนิลวรรณ โยซะนัง
นางสาวรุง่ ทิวา มหามาตร
นายธนดล ซาดา
นายวีรยุทธ วีระคำ
นายเดชณรงค์ พักพา

สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๓
สพป.ชลบุรี เขต ๓
สพป.ชลบุรี เขต ๓
สพป.ชลบุรี เขต ๓
สพป.ชลบุรี เขต ๓
สพป.ชลบุรี เขต ๓
สพป.ชลบุรี เขต ๓
สพป.ชลบุรี เขต ๓
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘

นางกฤตติกา เบญจมาลา

นางพรจันทร์ ภูทองวิจติ ร

สพม. เขต ๑๘

นายสำเริง หมอนวัน

นางสาวสมปอง โพธิศ้ รี

สพม. 191ต

นางสาวยุพยง วุน้ วงษ์

นายสิน คงโต

สพม ^ ข ต ^ุ ^ -**18^ ^ ,
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สถานคิกษา
ที่
๔๙ โรงเรียนคลองกิว่ ยิง่ วิทยา
โรงเรียนบ้านสวน
๖๐
(จัน่ อนุสรณ์)
๖๑ โรงเรียนนันทนวิทย์
๑๖. จังหวัดระยอง
๖๒ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
๖๓ โรงเรียนระยองวิทยาคปากนํา้
๖๔ โรงเรียนบ้านค่าย
๖๔ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
๖๖ โรงเรียนเขาซะเมาวิทยา
๑๗. จังหวัดกาญจนบุรี
๖๗ โรงเรียนดิศกุล
โรงเรียนสมาคมไทย๖๘
ออสเตรเลียน
๖๙ โรงเรียนบ้านถํา้ ดาวดึงส์
๗๐ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
๑๘. จังหวัดนครปฐม
๗๑ โรงเรียนวัดหนองโพธี้
๗๒ โรงเรียนวัดทุง่ กระพังโหม
๗๓ โรงเรียนบ้านคลองโยง
๗๔ โร่งเรียนอนุบาลกำแพงแสน
๗๔ โรงเรียนวัดมะเกลือ
๗๖ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
๑๙. จังหวัดราชบุรี
๗๗ โรงเรียนวัดบ้าไก,
๗๘ โรงเรียนวัดพิกลุ ทอง
๗๙ โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
๘๐ โรงเรียนวัดดอนทราย
โรงเรียนวัดมาบแค
๘๒ โรงเรียนวัดเขาพระ
๘๓ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
๘๔ โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า
๘๔ โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย
๘๖ โรงเรียนวัดหมองมะค่า
๘๗ โรงเรียนวัดสีดาราม

ซือ่ ผูบ้ ริหารสถานคิกษา
นางอัญชลี อิสสรารักษ์

ครูผรู้ บั ผิดชอบ
นางสาวฐณีฏา หนองใหญ่

สังกัด
สพม. เขต ๑๘

นายวัชระ บุบผามาศ

นายปิยวัฒน์ ปานด้วง

สพม. เขต ๑๘

นางเกตุฉัตรภรณ์ นาเมืองรักษ์ นางสาวพจนีย์ ยางเอน

สซ. จังหวัดชลบุรี

นายพรศักดิ้ ทิพย์วงษ์ทอง
นายสันติ มุกดาสนิท
นายสุกจิ โพธีค้ ริ ีกุล
นายปรีชา นาคคิริ
นายศักดา สรรเสริญ

นายวัชระ ประโพธิศ้ รี
นายวรรณเพ็ญ เสน่ห์
นางอุทยั วรรณ อินคิรี
นายโสภณ วงษ์คงดี
นายพร้อมกุรณ์ อนิสสิต

สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘

นายรัขข์สทิ ธี้ ทิพยาลัย

นางสาวอนุสรา เกตุแก้ว

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

นายธีรยุทธ์ ภาณุพนิ ทุ

นางสาวรัซนี กิจสอ

สพป.กาญจนบุรี เขต ๓

นายสุทธิ เกิดสุข
นายสุรยิ ะ จันทร์สนอง

นางสาววรกมล น้อยพิทกั ษ์
นายองอาจ จันทร์คลาย

สพป.กาญจนบุรี เขต ๓
สพม. เขต ๘

นางสาวจงรักษ์ ศรีทพิ ย์
นางนงกรานต์ เพชรเสนา
นายยุทธ'นา บ้ฐมารชาติ
นางสาวปียาภรณ์ รัตนากรกุล
นางจำเริญ สีมารัตน์
นายสามารถ รอดสำราญ

บางสาวเฃมิกา จันทรประชุม
นางสาววิรากานต์ วิไลประเสริฐ
บายสังวร เทีย่ งสมพงษ์
นายทรงศักดี้ เกสร
นายอภินนั ทน์ พุม่ รินทร์
นางสาวโสภิต จิรญ
ั ดร

สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพม. เขต ๙

นายกฤษดา สุพงศ์
นายวุฒชิ ยั บุญหลํา่
นายบุญช่วย ความดี
นายสุระพล เอีย่ มธนานุรกั ษ์
นางสาวเสาวลักษ์ ประ'ทมุ คิรี
นางนภา, เกาสังข์
นางสาวอัมพรกัญ บัวครอง
นางปราณี ตันตระกุล
นางณัฐญา เครือเช้า
นายฉลอง เกาสังข์
นางสุรี'รัตน์ วารีนลิ

นางสาวพรพรรษา ธรรมวิชติ
นางสุจติ ตรา กาญจนสินธุ
นางสาวคิรวี รรณ มัน่ เหมาะ
นายบรรจง นุย้ แหลม
นางจันทร์จริ า ซมชืน่
นางประไพ แผงสุข
นางสาวชุตมิ า กระจ่างแจ่ม
นางสาวสุภารัตน์ สัมมาชีพ
นางสาวฐิตมิ า พวงคุม้ ซ
นางสาวมธุรส คล่องแคล่ว
นายธีรภัทร์ ศรีสมุทร

สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราซบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๒
สพป.ราชบุรี เขต ๒
สพป.ราชบุรี เขต ๒
สพป.ราชบุรี เขต ๒
สพป.ราซบุรี เขต ๒
สพป.ราชบุรี เขต ๒
.สพ'ป.'ราซ^รี*ส!'ด*®,' ' ^
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๕
ที่
สถานสิกษา
๙๙ โรงเรียนวัดดอนกระเบือ้ ง
๘๙ โรงเรียนวัดซ่องพราน
โรงเรียนวัดชัยรัตน์
๙๐
(ปีญญาประชานุกล)
๙๑ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
๙๒ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์
๙๓
อุปถัมภ์
๙๔ โรงเรียนธีรศาสตร์
๒๐. จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนวัดหนองศาลา
๙๔
(ธรรมกรประสาท)
โรงเรียนบ้านท่ายาง
๙๖
(ประซาสรรค์)
โรงเรียนวัดห้วยเสือ
๙๗
(มงคลประซาสรรค์)
โรงเรียนเขือ่ นเพซร
๙๘
(ซลประทานสงเคราะห์)
๙๙ โรงเรียนวัดถํา้ รงค์ (ผ่านผดุง)
โรงเรียนวัดหนองจอก
๑๐๐
(ศรีสรรค์พานิซ)
๒๑. จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดซีผา้ ขาว
๑๐๑
(ประซานุเคราะห์)
๑๐๒ โรงเรียนบ้านคลองแค
๑๐๓ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
๒๒. จังหวัดสมุทรปราการ
๑๐(^ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
๒๓. จังหวัดนครราชสิมา
๑๐(เ^ โรงเรียนบ้านหลักร้อย
๑๐๖ โรงเรียนบ้านมะค่า
๑๐๗ โรงเรียนตำบลบ้านโพธี้
โรงเรียนบ้านบุ
๑๐๙
(ประซารัฐพัฒนา)
๑๐๙ โรงเรียนบ้านระกาย
๑๑๐ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

ซือ่ ผูบ้ ริหารสถานสิกษา
นางพนัซกร แก้ววิมล
นายวิรตั น์ มะโนวัฒนา

สังกัด
ครูผรู้ บั ผิดชอบ
สพป.ราซบุรี เซต ๒
นางวรรณา ศรีเพ็ซรพันธุ
นางสาวพรพิมล โปรยสุรนิ ทร์ สพป.ราชบุรี เขต ๒

นางนวลนภา คำกลิน่

นางสาวกซวรรณ ชันคำนันต๊ะ

สพป.ราชบุรี เซต ๒

นายวินยั พุม่ บุญทริก
นายสมมาต โพธิท้ อง

นางสุกนั ยา บัวชืน่
นายทศพร เจนบาญซี

สพม. เขต ๘
สพม. เขต ๘

นายสรายุทธ ลิบไพรวัลย์

นางสาวเสาวนีย์ ศรีบรรพต

สพม. เขต ๘

บาทหลวงธาดา พลอยจินดา นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร

สซ. จังหวัดราชบุรี

นางอารีย์ คำเพ็ง

นางสาวราตรี ซะนะพาล

สพป.เพชรบุรี เขต ๒

นายเหิม มิตรจิต

นางระหงส์ ศาสตราวิสทุ ธึ๋

สพป.เพชรบุรี เซต ๒

นางฉวีวรรณ ม่วงปรางค์

นางพัซนี ทางมีศรี

สพป.เพชรบุรี เขต ๒

นางกซพร มัน่ ประเสริฐ

นางปรียา ตุม้ ศรี

สพป.เพชรบุรี เซต ๒

นายประดิษฐ์ สีสกุ 'ไส

นางสาวจันทร์หมิ า สว่างใจ

สพป.เพชรบุรี เซต ๒

■ นางอัจฉรพร แก้วมรกต

นางปาจรีย์ มีลิ

สพป.เพชรบุรี เซต ๒

นางเพ็ญคิริ คีมทอง

นายณรงค์ เนตรลา

สพป.สมุทรสาคร

นายประวัติ มุลกิ ะเจริญ
นายประพจน์ แย้มทิม

นางนิภา กันเสือ
นายนุศรา สระทองใจ

สพป.สมุทรสาคร
สพม่. เซต ๑๐

นายครรชิต เผือ่ นด้วง
นางยุรี อินทรพันธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สพป.สมุทรปราการเขต ๑

นายสามารถ โพธีน้ อก
นายอรรฆพล เกษะโกศล
นายวิรซั คุม้ กลาง

นางเรณุกา สุขมงคล
นางสาวปุณยนุซ นาคดิลก
นางอารียภ์ รณ์ สุกใส

สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เซต ๑

นายพงษ์ศกั ดึ๋ กูลพิมาย

นางวรรณาวดี ภักดีณรงค์

สพป.นครราชสีมา เขต ๑

นางวนิดา นาคดิลก
นายเลิศ พูนเกิดมะเริง

นางฃนิษฐา พรมป้อ
นางสาวอาภร อินทร์ปญ
ี ญา
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๖
สถานสืกษา
โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
โรงเรียนบ้านจอหอ
โรงเรียนบ้านหนองไข่นา้ํ
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
โรงเรียนเสนานุเคราะห์
โรงเรียนบ้านบึงสาลี
โรงเรียนบ้านพลกรัง
๑๑๗
(เดชาติวงศ์คงฤทธิอ้ นุสรณ์)
๑©&งึ่ โรงเรียนบ้านพะเนา

ซือ่ ผูบ้ ริหารสถานสื กษา
นางกนกธร ภูวศิ ว่ ชิ ามัย
นายอุทศิ โทแหล่ง
นายสมศักดิ้ ช่างไม้
นายธนพล เนียมสูงเนิน
นายธนกฤต กีรติเกริกไกร
นางสุปรีชา ครูศรี

ครูผรู้ บั ผิดชอบ
นายณัฐนนท์ สีพดุ
นางนันท์นภัส ธนวินท์ชยางกุร
นายธีระพันธ์ ทองนำ
ว่าที'ร้อยโทสุทศั น์ หะรินเดช
นายสมชัย มานะยิง่
นายวินจิ ภสิทธิอคั คโชติ

สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต ๑.
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑

นายกฤตภาส นิกรกุล

นางพูนเกษม ตัง้ พงษ์

สพป.นครราชสีมา เขต ๑

นางสาวจินตนา ซช่วย

สพป.นครราชสีมา เขต ๑

๑๑๙ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

นายประสาท แนบพิมาย

๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒(^

นายเอกชัย นางาม
นายสุพจน์ เยียวรัมย์
นายวิเชียร ชาติผดุง
นายสุนทร ตับกลาง
นายกมล พุมรินทร์

นางสาวบุญช่วย รวมกลาง
ว่าทีร่ อ้ ยตรี รุจิภาส
เหลือ่ มสีจันทร์
นางณัฐนิ โปร่งสันเทีย๊ ะ
ว่าทีร่ อ้ ยตรีหญิง ดวงจันทร์ สายตา
นางเสมอจิตร สง่ากลาง
นางสาวสัดดา คงบรรทัด
นางซวนิตย์ กุลวงษ์

นางสาวพิมฟใจ มุง่ บึนกลาง

นายสุเมธี หมัน่ พิทกั ษ์พงศ์

สพป.นครราชสีมา เขต ๑

นางนัยนา ตันเจริญ
นายแดง รุง่ ชัยวัฒนกุล
นางสาวปินทิพย์ ทอนเกาะ
นางวาสนา สังข์กลาง

นางอรชุมา ทานกระโทก
นางอนุสรณ์ ลพลํา้ เลิศ
นางปริญญา รอดสิน
นางสาวนันท์นภัทร นุม่ ชัยภูมิ

สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑

นายอภิรตั น์ เลาหะพันธ์

นางอรุซา เอีย่ มกลัน่

สพป.นครราชสีมา เขต ๑

นายเสน่ห์ สุขนาคีนทร์

นางวิสยั รัตน์ ชาติชพู งศ์

สพป.นครราชสีมา เขต ๑

นางสาวจิรซยา คงแสนคำ

นายอุดร งามสว่าง

สพป.นครราชสีมา เขต ๑

นายมนตรี แย้มโสภี

นายมังกร ทวยหาญ

สพป.นครราชสีมา เขต ๑

นางพรทิพย์ ไพฑรย์

นางสุนนั ทา คงสืบชาติ

สพป.นครราชสีมา เขต ๑

นางรัชนิวรรณ จันวงษา

นางกัญกร สวามิชยั

สพป.นครราชสีมา เขต ๑

นายภานุวฒ
ั น์ ไพรเขียว
นางดวงใจ พรมสันเทีย๊ ะ

นางสาวปราณี มุง่ กล่อมกลาง สพป.นครราชสีมา เขต ๑
นายประยูร ขอเพ่งกลาง
สพป.นครราชสีมา เขต ๑

นายสุรตั น์ มุง่ อิงกลาง

นายบัญชา มุง่ อิงกลาง

ที่
๑๑๑
ธ)®เอ
๑©ดา
©©(^
©©(เ^
๑๑๖

๑๒(ะ
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
©๓©
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๔
๑๓๖
๑๓๗
©๓

โรงเรียนบ้านหนองตะสุมบึก
โรงเรียนบ้านลองตอง
โรงเรียนบ้านพลจลก
โรงเรียนบ้านเสลาถัว่ แปบ
โรงเรียนสุขานารี
โรงเรียนบ้านมะค่า
(คงฤทธิบวั สุวรรณอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดทุง่ สว่าง
โรงเรียนเคหะประซาสามัคคี
โรงเรียนสามัคคีรถไฟ
โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา
โรงเรียนชลประทาน
สงเคราะห์
โรงเรียนสวนหม่อน
โรงเรียนบ้านหนองเปีดนํา้
(สวัสดืร้ าษฎร์วทิ ยา)
โรงเรียนสุขานารี ๒
(หนองชอน)
โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
โรงเรียนบ้านพลสงคราม
(แพงรัฐราษฎร์วทิ ยา)
โรงเรียนบ้านหนองแจง
โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.
โรงเรียนบ้านกระถินหนอง
เครือชุด

สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑

ลพใเบุฟค้ ^่ ^!(มณนุยตุ่ *ธ\1
/ #
1 )

งเ ฬ \

๗
ที่
(5)602^
©(^(ว
©(3^©

๑๔๒
๑๔๓
©(5^

๑๔๔
๑๔๖
๑๔๗
6)(5^9
๑๔๙
©(1^0
©(รน©

๑๔๒
๑๔๓
®(4ป(5?

๑๔๔
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๔

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพลอง
โรงเรียนบ้านสะพาน
โรงเรียนบ้านเพิก
(รัฐประซาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านบิง
(สุประซาจงกลางนุสสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองโจด
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
โรงเรียนบ้านคอนน้อย
โรงเรียนวัดสระแก้ว
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนเทียมนครวิทยา
โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
โรงเรียนชุมซนบ้านเสิงสาง
โรงเรียนบ้านหนองจานใต้
โรงเรียนบ้านอ้อประซาสามัคคี
โรงเรียนบ้านสีเ่ หลีย่ ม
โรงเรียนบ้านประสุข
โรงเรียนบ้านซุยวิทยา
โรงเรียนบ้านใหม่พฒ
ั นา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
พิมาย ๓
โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่
สามัคคีวทิ ยา
โรงเรียนวัดบ้านหนองคีม
โรงเรียนชุมซนลำทะเมนชัย
ศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒
(โคกตองเจริญ)
โรงเรียนบ้านดงบัง
(สว่างวิทยา)
โรงเรียนวัดบ้านนางิว้
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ประซาสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองบัว

ซือ่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
นายซนวีย์ พิมพ์พา
นายนราศักด เกษตรเวทีน

ครูผรู้ บั ผิดขอบ
นางสาววีนสั สิงห์กลาง
นางสุวะลื เจริญสุข

สังกัด
สพป.นครราซสีมา เขต ๑
สพป.นครราซสีมา เขต ๑

นายวิรซั กลิน่ พะยอม

นางวิภาภรณ์ รอดเครือมิตร

สพป.นครราซสีมา เขต ๑

นายประวัติ นวลสกุลนิภา

นายวิจารย์ ทิศกระโทก

สพป.นครราซสีมา เขต ๑

นายประกอบ กุฎโพธี้
นายประจักษ์ ปราบงเหลือม
จ่าสิบโท ปีตกิ ร ซ้ายขวา
นายสมศักดิ้ จักสาร
นายคำเครือ่ ง มาลา
นายสมเด็จ ภิญโญยาง
นางสุพิชญ์ชญา จิตรลักษมีกานต์
นายนุศษิ ย์ พรซีวโซติ
นายสุรยิ นต์ กัลยาณี
นายปณีพล นานา
นางอรัญญา สุขโน
นายเพซร กล้าหาญ
นายบุณยสิทธี้ แสงทอง
นางสาวหนูเดือน พาแกดำ

นางสุรตั น์ หงษาวรรณ
นางฐิตารีย์ นวโลหะกุล
นางสาววนิดา ประดิษฐ์จา
นางศุภากร ชุม่ ขุนทด
นายสมศักดึ๋ กรรณิการ์
นายสำเริง กลอนโพธี้
นางสาวฐิต พิ ร บุญสุวรรณ
นายอุดม นาคหนองหาญ
นางนิตยา กัลยาณี
นางพรรณนา แสนคำ
นายก้องพิภพ เซมารกุล
นายอภิเดซ ผีง่ ไธสง
นางมะยาลา สุดรัมย์ นางสาวธีรศิ รา ไทยงาม

สพป.นครราซสีมา เขต ๑
สพป.นครราซสีมา เซต ๑
สพป.นครราซสีมา เขต ๑
สพป.นครราซสีมา เซต ๑
สพป.นครราซสีมา เซต ๑
สพป.นครราซสีมา เขต ๒
สพป.นครราซสีมา เซต ๒
สพป.นครราซสีมา เขต ๓
สพป.นครราซสีมา เขต ๗
สพป.นครราขสีมา เขต ๗
สพป.นครราซสีมา เซต ๗
สพป.นครราซสีมา เซต ๗
สพป.นครราซสีมา เขต ๗
สพป.นครราซสีมา เซต ๗

นายกรซ โพธิสม

นายพรเทพ ดาราวรรณรัตน์

สพป.นครราซสีมา เซต ๗

นายประมวล สุขโน

นางสาวดวงใจ พาแกดำ

สพป.นครราซสีมา เซต ๗

นางปีนมุก สมน้อย

นางสาวฐิต ริ ตั น์ เทศไธสง

สพป.นครราซสีมา เขต ๗

นายวิวฒ
ั น์ เฉลิมวรวงศ์

นายไซยันต์ หงส์มาลา

สพป.นครราซสีมา เขต ๗

นายสุรพล ชัยวงษ์

นางสาวสุกญ
ั ญา เพิม่ พูน

สพป.นครราซสีมา เซต ๗

นาย'วุฒ ิคักด อนุวรรณี

นางวาสนา สมันรัมย์

สพป.นครราซสีมา เขต ๗

นายสุทศั น์ สมน้อย

นางวิมลพักตร์ บุญฮวด

สพป.นครราซสีมา เซต ๗

นายปียะ ประกอบผล

นายอภิเษก วรรณไซย

สพป■ นครราซสีมาุ 1เซต๗

นายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี

นางปวริศา อนุวรรณ์

สพปรรู ?ส์ สื ! ฑ โ ^ ค ู^
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๘

สถานศึกษา
โรงเรียนเทพาลัย
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
โรงเรียนบุญวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
๑๗๒ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
ปีกธงชัย
๒๔. จังหวัดชัยภูมิ
/
๑๗๓ โรงเรียนบ้านหนองคัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อ
๑๗๔
หนองไผ
๑๗๔ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
๑๗๖ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๗๗ โรงเรียนบ้านห้วยไห
๑๗๘ โรงเรียนบ้านคอนสาร
๑๗๙ โรงเรียนบ้านโนนเพิม่
๑^90 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
๑^9๑ โรงเรีนชุมชนห้วยยาง
๑๘๒ โรงเรียนบ้านวังตาเทพ
๑0)๓ โรงเรียนบ้านหนองแขม
โรง เรียนชุมชนบ้านหนอง แวง
๑69(รีเ!
(คุรรุ าษฎร์อปุ ถัมภ์)
๑๘๔ โรงเรียนชับใหญ่วทิ ยาคม
๑๘๖ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
๒๔. จังหวัดสุรนิ ทร์
๑๘๗ โรงเรียนบ้านน้อย
๑^^ โรงเรียนพระจันทร์ศรีสขุ
โรงเรียนบ้านยาง
๑
(สารกิจราษฎร์วทิ ยา)
๑๙๐ โรงเรียนบ้านจารย์
๑๙๑ โรงเรียนบ้านบักจรัง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
๑๙๒
ปราสาท ๒
ที ่
๑๖๖
๑๖๗
๑^^
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑

ซือ่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
นายชูชาติ อยูส่ ะอาด
นายรวิภทั ร ชัยภัทรธนสร
นางสาวดวงจิต สนิทกลาง
นางสุกญ
ั ญา แก้วมืคา่
นายอนันต์ เพียรเกาะ
นางทิพวรรณ่ อิทรสถาพร

ครูผรู้ บั ผิดชอบ
นางขวัญใจ ฉิมนอก
นางสาวหยาดพิรุณ หนุนกระโทก
นายภูมภิ ทั ร พักเย็น
นางปนารีย์ เทนอิสสระ
นางวิชมัด งามจิตร
นายอัครเดช อินทรสถาพร

สังกัด
สพม. เขต ๓๑
สพม. เขต ๓๑
สพม. เขต ๓๑
สพม. เขต ๓๑
สพม. เขต ๓๑
สซ. จังหวัดนครราชสีมา

นายบุญยง ครูศรี

นายมารุต ชืน่ ฉิมพลี

กศน. จังหวัดนครราชสีมา

นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์

นางสาวทิซา ทวีเงิน

สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

นายวุฒพิ งษ์ วงษ์ชู

นางอนุธดิ า สุวรรณรัตน์

สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

นายประกาศิต พิศวงปราการ
นายบุญเถา บุราณ
นางวรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ
นายปกาศิต ปลัง่ กลาง
จ่าสิบเอก สมพร เต็มแสง
นายชงเบ้ง บุญประคม
นายอรัญ แล้งทอง
นายภาณุพงศิ บูรณะ
นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์

นางนวลอนงค์ สิงหราณอยุธยา
นายสำลี ทองภ
นายเกษมยุทธ พิทกั ษ์
นางอภิญญา จำปาหมาย
นางปรียาภรณ์ เรืองเจริญ
นางอัจฉรา เรืองสุทธึ๋
นางสุกญ
ั ญา สุขวัฒนา
นางสาวสุฑารัตน์ บุญชูนนท์
นางปีญจมา กว้างนอก

สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

นายสมศักดิ้ แก้วเพชร

ว่าทีร่ อ้ ยตรี เฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

นายจิมมี่ ทองพิมพ์
นายเกษม กิตพิ นั ธยาพร
นายกีฬาชัย รัตนียศ์ รีบณ
ั ฑิต นางสินนี าฏ เติมวุฒิ

สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพม. เขต ๓๐

นางมะลิ คงทน
นายสุรยิ า ทองเพิม่

นายศิรวี ฒ
ั น์ มะวัน
นางสาวโสภิตา ประภาลัย

สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓

นายสมพร จันทร์ไทย

นางปาจรีย์ ดนเสมอ

สพป.สุรินทร์ เขต ๓

นางอินทิรา พอใจ
นายไพบูลย์ เทพบุตร

นางสุกญ
ั ญา หาประโคน
นางสาวนาจอนงค์ ธานิพูน

สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓

นางกลิน่ ภาสดา

นายธีระวัฒน์ ศรีวชิ ยั

สพป*สุรนิ พร์*พ®^/^V
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๙

ที่
สถานสืกษา
๑๙๓ โรงเรียนวิทยาราชฎร์นกุ ล
๑๙๔ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
๒๖. จังหวัดขอนแก่น
๑๙๔ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม
๑๙๖ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด
๑๙๗ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
๑๙๘ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
๑๙๙ โรงเรียนขามแก่นนคร
๒๐๐ โรงเรียนบัวใหญ่พทิ ยาคม
๒๐๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยา
๒๐๒ โรงเรียนกัลบ้ยาณวัตร
๒๐๓ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
๒๐๔ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
๒๗. จังหวัดเลย
๒๐๔ โรงเรียนเมืองเลย
๒๐๖ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๒๘. จังหวัดหนองคาย
๒๐๗ โรงเรียนคุรรุ าษฎร์รงั สรรค์
๒๙. จังหวัดอุดรธานี
๒๐๘ โรงเรียนบ้านปะโค
๒๐๙ โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์
๒๑๐ โรงเรียนบ้านท่าโสม
๒๑๑ โรงเรียนยางโกนวิทย์
๒๑๒ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
๓๐. จังหวัดหนองบัวลำภ
๒๑๓ โรงเรียนบ้านต่างแคน
๒๑๔ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู
๒๑๔ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราซสุดา
สยามบรมราชกุมารี
๓๑. จังหวัดกาฬสินธ์
๒๑๖ โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
๓๒. จังหวัดนครพนม
๒๑๗ โรงเรีย นบ้านนาหัว ปอ

ซือ่ ผูบ้ ริหารสถานสืกษา
นายภูมศิ กั ดิ้ จิตบุญ
นางวิจติ รา อุดมทรัพย์

สังกัด
ครูผรู้ บั ผิดชอบ
นางสาวกานต์ศรันย์ ผิวหอม สพป.สุรินทร์ เขต ๓
นายปีญญา พรหมศักดี้
สพป.สุรินทร์ เขต ๓

นายภิญโญ ศรีทพั สกุลชาย
นายดำรัส ช่วยคุณ
นางสกุลยา อันทะสุระ
นายธงชัย สุขสม
นายคุ,กกิจ สานุสตั ย์
นายเรืองยศ แวดล้อม
นายวีระเดช ซาตา
นายจเด็จ อาศนะ
นายสมเกียรติ หาแก้ว
นางสายสมร ศักดึค๋ ำดวง

นางสาวมยุรา แสงอ่อน
นางสาวนาตยา ประเสริฐวงษา
นางพัฐชญานันท์ แสงโพธิ้
นายสมชาย นาคาสน
นางอุไรวรรณ ภวสุรยี กุล
นายสิรธี ญ
ั ญ่ ประสุนงิ ค์
นางหัทกานต์ นารีวจิ ติ ร
นายคุภชัย กองเกิด
นางสาวจิรภา ภูด่ ำ
นายสุรยิ า ภูสำรอง

สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพม. เขต ๒๔
สพม. เขต ๒๔
สพม. เขต ๒๕
สพม. เขต ๒๔
สพม. เขต ๒๔
สพม. เขต ๒๕

นายประวิทย์ น้อยบัวทอง
นางสิรสิ มลวิล สิทธิสอน

นายวีระเดช มณีนพ
นายทองคุณ บทมาตย์

สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๒

นางปีทมา รุง่ ศิริวฒ
ั นกิจ

นางฐาปดา จันทร์ผาย

สพป.หนองคาย เขต ๑

นายสุรชัย ไผ่ตง
นายบัญญาพิพฒ
ั น์ บำรุง
นายสุนทร สุนสิน
นางบุญประเสริฐ ไชยสิรี
นายชัยนาท พรมมาลุน *

นางนันทิยา พิทกั ษ์รตั นชนม์
นางมณีเพซรัตน์ ลีวนานนท์
นางสาวเสาวนีย์ พรหมมาหล้า
ว่าทีร่ อ้ ยตรี อนนท์ ภูพันนา
นางประนอม นิกรรัมย์

สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๔
สพป.อุดรธานี เขต ๔
สพม. เขต ๒๐

นายบุญธง ทับจันทร์
นางสุภญ
ิ ญา วงษ์นาม

นางสาวพัชรินทร์ วิสยั แด
นางจริยา แสนเจริญสุข

สพป.หนองบัวสำภู เขต ๒
สพป.หนองบัวสำภู เขต ๑

นางวิมล ปานะถึก

นายธนากร คำยัง

สพม. เขต ๑๙

นางกุสมุ าวดี พลเรืองทอง

นางสาวสายฝน สวัสเอือ้

สพม. เขต ๒๔
/' 1* * *

นางสาวจัน ทิร า แก้ว บุตรา

นางวิล าวรรณ กีก าศ

สพป/?ครุ}^!?โ เขต®)
/ /& 6
ร ึ๋ฒ า

๑๐
สถานศึกษา
ที่
๒๑๘ โรงเรียนบ้านดอนยานาง
โรง เรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๒๑๙
ขัวสูง
๒๒0 โรงเรียนโพนสวางนา'งว้ิ วิทยา
โรงเรียนบ้านสีชมพูมติ รภาพ
๒๒๑
ท ๑๖๔
๒๒๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
๒๒๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๒๔ โรงเรียนหนองโพธึพ๋ ทิ ยาคม
๒๒๔ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
๒๒๖ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
๓๓. จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำ
๒๒๗
พัฒนา
๒๒๘ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา
๒๒๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภมิ
๒๓๐ โรงเรียนบ้านสีเสียด
โรงเรียนบ้านสะอาด
๒๓๑
(สะอาดวิทยาคาร)
๒๓๒ โรงเรียนบ้านบ้าฃีหนองขุน่
๒๓๓ โรงเรียนบ้านโคกสี
โรงเรียนบ้านบะเค
๒๓๔
(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)
๒๓๔ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
๒๓๖ โรงเรียนบ้านหนองบก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
๒๓๗ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
โพนทอง
๓๔. จังหวัดอุบลราชธานี
๒๓๘ โรงเรียนบ้านบุง่ วิทยา
๒๓๙ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง
๒๔๐ โรงเรียนบ้านหนองแสง - วังอ่าง
๒๔๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง
โรงเรียนบ้านโนนบอน
๒๔๒
(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๒๔๓ โรงเรียนบ้านหนองชีเ้ ห็น
๒๔๔ โรงเรียนบ้านโนนแฝก

ซือ่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
นางพรนภา เอกนิพนธ์

ครูผรู้ บั ผิดชอบ
นางเบญจวรรณ อุตะโม

สังกัด
สพป.นครพนม เขต ๑

นายมนัส วงค์ศรีชา

นายสมบัติ น้อยนาดี

สพป.นครพนม เขต ๑

นายศักดา กมลคุรุสกุล

นายธัญรัศมี เทพคำดี

สพป.นครพนม เขต ๑

นายรัตนชัย ฝาระมี

นางประณีต ฤทธิ'ชาดา

สพป.นครพนม เขต ๑

นางกฤติยา โพธีเ้ สนา
นายสูรพงษ ศรีสว่าง
นายสูรชัย สุทธิอาจ
นายสุกรี ชัยมงค์
นายสินธ์ สิงห์ศรี

นางสาวธิดาแก้ว ลาดี
นางนันทกาญจน์ อินาลา
นายชีวนั นาโคกุล
นางสาววรานาถ กิมาลี
นายพลภัทร โสมื

สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒

นายกฤษดา โพธิส้ งิ ห์

นายพิทกั ษ์ กออำไพร

สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑

นายวิชาญ เหล่าจันทร์อนั
นายพินจิ จันทร์ซา้ ย
นายประสงค์ บุร่ โี ต

นายสมเดช พลสะทอน
นางเสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์
นายนพดล หลักกำแพง

สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

นายปริญญา บุตรพรม

นายรัตนชาติ บัวกฎ

สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

น่ายวัชราภรณ์ วันชา
นายปิยวิทย์ บรรพสาร

นางพรทิพย์ รุง่ วิสัย
นางสาวดาวรุง่ ศรีขาวรส

สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

นายบัณจง อัครประชะ

นางสุดถนอม อัครประชะ

สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

นายวรัช จรัสแก้ว
นายบุญซ สุนธงศึรี

นางสาววนิซชนา สว่างชุม
นายซวน ละครไชย

สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

นายอุทยั กมลศิลบ้

นางสาวอรพรรณ พลเยีย่ ม

กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด

นายสมใจ วิชยั
นายทวีวฒ
ั น์ คัทมาร
นายวีซญ้ สุซลิ า
นางบังอร ทีฆกุล

นางวันทา เดซารัตนชาติ
นายอัครพล บุญยิม้ .
นางสาวรัซชีดาภรณี สุภาษร
นางจันทร์รสั ม์ พัฒนะจารุพงษ์

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓

นายทองมี ดำริห์

นางวิซชุดา มาริกนั

สพป.อุบลราชธานี เขต ๔

นายลังวาฬ เหล็กเพ็ซร
นายนิวฒ
ั เมาะลาษี

นางทิพมณี สายเมฆ
นายวรวุฒิ มะยม

สพใ [■ ค,ุใ]ลรุฎชุเ&มิน.ชุต ๔
สพป^สุ?ลร')^®*นี* ^ ๔ * 1\

(5) (5)

สถานสืกษา
๒๔๕ โรงเรียนปทุมวิทยาภร
๒๔๖ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๓๕. จังหวัดยโสธร
๒๔๗ โรงเรียนบ้านสงยาง
๒๔๘ โรงเรียนบ้านผือฮี
๓๖. จังหวัดสกลนคร
๒๔๙ โรงเรียนวัดสุทธิมงคล
๒๔๐ โรงเรียนบ้านถ่อน
เอ(^๑ โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา)
๒๔๒ โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง
๒๔๓ โรงเรียนบ้านห้วยแสง
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส
๒๔๔
(ราษฎร์บำรุง)
๒๔๔ โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
๒๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัวลิม
๒๔๗ โรงเรียนบ้านนาถ่อน
๒๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ,าง
๒๔๙ โรงเรียนบ้านตาด
๒๖๐ โรงเรียน'โพนงามคีกษา
๒๖๑ โรงเรียนช้างมิง่ พิทยานุกล
๒๖๒ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
ที่

๓๗. จังหวัดชุมพร
๒๖๓ โรงเรียนบ้านบึงลัด
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖
๒๖๔
(บ้านพละ)
๓๘. จังหวัดระนอง
๒๖๔ โรงเรียนบ้านหินช้าง
๓๙. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๖๖ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า
๒๖๗ โรงเรียนบ้านควนสระ
๔๐. จังหวัดตรัง
๒๖๘ โรงเรียนกันตังรัษฎาคิกษา

ชือ่ ผูบ้ ริหารสถานดีกษา
นายเสมอ สร้อยคำ
นายสรสิทธื้ กลิน่ บัว

ครูผรู้ บั ผิดชอบ
นางสาวศรีสมร พละพันธ์
นายสุรยี นต์ สมภาร

สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔

นายนิยม แสนบุญเรือง
นายนพดล คิรโี ชติ

นายกฤษณะ ภัลปดี
นางสุภาพ สายสุด

สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑

นายนรงณ์ เห็นหลอด
นางสาวรุง่ นภา ธิศรี
นายธนิก เหลาแก้ว
นางสาวจุรวี รรณ สมจันทร์
นางวราภรณ์ อรรถสาร

นางรัตติยา พร้อมสิน้
นางคิรพิ ร สาขามุละ
นางรัตนา บาตรดี
นางไพเราะ สุเมผา
นางทัตวรรณ ไชยพรม

สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๓

นางสาวนราวดี จันทะนาม นางไพรวัลย์ สีพว่ั

สพป.สกลนคร เขต ๓

นางสาวณัฐซาสกุล เกสรศรี
นางพรนภา อัศวาวุฒิ
นางสาวภัทราวดี อุปทุม
นายบรรดา แก้วบัวสา
นางจินตนา หลานเศรษฐา
นายวิบลุ ย์ คำมุข
นายอังกุร บุญรักษา
นายจำรัส พิมพา
ภาคใต้

นางบุญโฮ มุลราช
นางชมพูนทุ ศรีสรุ าข
นายวิไชย แจ้งโห
นายอดีศร ไชยเทพ
นายธนุทอง รัตนกร
นายนิรภัย คิดโสดา
นาย'วฒ
ุ 'ิ พงษ์ สุทธิโคตร
นางสาวรัฐติบนั ท์ โกษาแสง

สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพม. เขต ๒๓
สพม. เขต ๒๓
สพม. เขต ๒๓

นางสาวอมรรัตน์ พบัส'นา'ซี

นางสาวอรอุมา ขาวสุวรรณ

สพป.ชุมพร เขต ๑

นางสาวสุดใจ ดำคำ

นางชีวารัตน์ ยอดยิง่

สพป.ชุมพร เขต ๑

นายเถลิงศักดิ้ จอกกม

นายศุภซัย โศธร

สพป.ระนอง

นายวิโรจน์ ทองถึง
นายสุรยิ า บุญญาบุกลุ

นางสาวสุกญ
ั ญา ขุนเจริญ
นายธนากร คงช่วย

นายโชติ จิตขาว

นางพนารัตน์ บุรศี รี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพบํ.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
สพ!!
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๑๒
สถานศึกษา
๔๑. จังหวัดสงขลา
๒๖๙ โรงเรียนวัดทุง่ คา
๒๗๐ โรงเรียนวัดศรีวเิ ทศสังฆาราม
๒๗๑ โรงเรียนบ้านม่วงถํา้
ที่

ซือ่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา

สังกัด

ครูผรู้ บั ผิดขอบ

นางวีดา ภูก่ นั
นางสาวอ้อย ขหมุน
นางกมลาศน์ ศรประสิทธี้
นางญาณิศา เยีย่ มสิรวิ ฒ
ุ ิ
นางสาวอมรรัตน์ ยอดสุดเอือ้ ม นางจุฑ ามาศ จันทร์เจียม

สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สุ^ป าี โขต*เอ*^^
ส^1นี้!ล ์ เ โ ข ต ^ ^ ^

ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 ^ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายณัฏฐ'พล ทีปสุวรรณ)
รัฮมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
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