ร่างประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจาปี 2560 (ปีที่ 6)
-------------------------------------------------ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
สานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
และภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ดาเนินโครงการ“ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจาปี 2560 (ปีที่ 6) นั้น
บั ด นี้ การคั ด เลื อ กรางวั ล “ครูดี ไม่ มี อ บายมุ ข ” ประจ าปี 2560 (ปี ที่ 6) ได้ ด าเนิ น การ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ จานวน 284 คน
ประกอบด้ ว ย 1.) โล่ ป ระกาศเกีย รติ คุ ณ ประเภทบุ ค ลากรส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จ านวน 21 คน
2.) โล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 95 คน 3.) โล่ประกาศเกียรติคุณประเภทครู
จานวน 168 คน และมีผู้ได้รับรางวัลประเภทเกียรติบัตร จานวน … คน ประกอบด้วย 1.) เกียรติบัตรประเภท
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน ... คน 2.) เกียรติบัตรประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จานวน …
คน 3.) เกียรติบัตรประเภทครู จานวน ... คน โดยเรียงลาดับตามตัวอักษร ดังนี้
รางวัลประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 21 คน
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.น่าน เขต 2
สพป.บึงกาฬ
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3
สพป.ยะลา เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพม. เขต 31
สพม. เขต 35

ชื่อ – สกุล
นางปัญญา ยะสงคราม
นางศรียุพา เมธาอภินันท์
นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์
นายกันตวิชญ์ มะโนคา
นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ
นางสดศรี สุทธการ
นายบุญเกษม วงศ์ชาลี
นายอารักษ์ พัฒนถาวร
นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์
นายยนต์ ชัยชนะ
นางสุภาพร จันทรัตน์
นายวัชระ จันทรัตน์
นางสมบัติ แก้วมะ
นางสมหมาย นันทราช
นางสาวปราณี คงพิกุล
นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่น
นางสารภี เจริญรบ
นางสาวศุภสิริโสภา หล้าศิริกาญจน์
นายคชกรณ์ บัวคา
นายเจริญ กองโตกลาง
นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง

๒
รางวัลประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 95 คน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาแพงเพชร เขต 1
สพป.กาแพงเพชร เขต 1
สพป.กาแพงเพชร เขต 2
สพป.กาแพงเพชร เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 1

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.นครนายก
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.ยะลา เขต 3
สพป.ระนอง
สพป.ราชบุรี เขต 2
สพป.เลย เขต 2

ที่

โรงเรียน
บ้านห้วยกบ
บ้านเขาแดง
โป่งนกเปล้า
บ้านคลองเมือง
บ้านหนองขาม
บ้านเพชรมงคล
บ้านอุดมทรัพย์
บ้านโจดศรีวิชัย
บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
ตลาดคลอง 16
บ้านเขาคันทรง
วัดบุญสัมพันธ์
บ้านบึงลัด
บ้านร้านตัดผม
บ้านร้านตัดผม
บ้านสวนสมบูรณ์
วัดข่วงสิงห์
วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์
วิทยาคาร
บ้านป่าแดง
บ้านม่วงชุม
บ้านแม่คะ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
บ้านหนองจาน
วัดบ้านนางิ้ว
บ้านลูโม๊ะเยาะ
บ้านราษฎร์นิยม
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วัดลาดสนุ่น
รัชดาภิเษก
วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม
บ้านจาเราะซูซู
บ้านบางบอน
วัดเขาส้ม
บ้านเอราวัณ

ชื่อ – สกุล
นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์
นางสาวราตรี ทองศรี
นายครรชิต โชติจาลอง
นางสาวชนัญพร ชัยอุตม์
นางสาวพระจันทร์ หมั่นบารุง
นายสหัส แก้วยัง
นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์
นางปาริชาติ วรรณทิพย์
นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
นายอานุภาพ บุญธรรม
นายอดิศร เสริมสุนทรศิลป์
นางเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ
นายธรรมทัศน์ เริกประดิษฐ
นางสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง
นางสุวรรณา เทพเต็ม
นางกรรณิการ์ จงจิตร
นายบรรจง จันทระ
นายสมบูรณ์ ฟองนวล
นายสิทธิพงศ์ อุดมทรัพย์
นางสาวสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล
นายสมบูรณ์ บุญเชิด
นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ
นายบุญศรี แสนคา
นายสุทัศน์ สมน้อย
นางนินูรไอนี หะยีนิเลาะ
นางประภัสสร สรวนรัมย์
นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์
นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ประสิทธิ์
นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม
นายธีรวิทช์ โรจนานิติวัฒน์
นางอันน์ทิพย์ ดุสิตพันธ์
นางสาวพูนศรี อาภรณ์รัตน์
นายวิมล ศรีพรม

๓
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 2

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

สพม. เขต 5
สพม. เขต 7
สพม. เขต 8
สพม. เขต 8
สพม. เขต 8
สพม. เขต 10
สพม. เขต 10
สพม. เขต 10
สพม. เขต 10
สพม. เขต 12
สพม. เขต 12
สพม. เขต 12
สพม. เขต 12
สพม. เขต 18
สพม. เขต 18
สพม. เขต 18
สพม. เขต 18

ที่

โรงเรียน
บ้านทุ่งยาวคาโปรย
วัดคู่สร้าง
บ้านเขาแหลม
บ้านปากคะยาง
บ้านตาเพชร
บ้านบัวโคก
บ้านโพธิ์ตาก
บ้านโนนไหมโนนศิลา
บ้านโนนจาปา
บ้านปางวุ้น
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
แจงร้อนวิทยา
บางปะกอกวิทยาคม
บางปะกอกวิทยาคม
พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
มหรรณพาราม
มหรรณพาราม
สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
สตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ท่าวุ้งวิทยาคาร
ร่มเกล้า ปราจีนบุรี
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
หนองรีประชานิมิต
อุดมสิทธิศึกษา
ท่ายางวิทยา
ท่ายางวิทยา
ป่าเด็งวิทยา
ศรัทธาสมุทร
ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
ทางพูนวิทยาคาร
ป่าพะยอมพิทยาคม
พัทลุง
ชลบุรี "สุขบท"
บ้านค่าย
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ระยองวิทยาคมปากน้า

ชื่อ – สกุล
นายกัมพล เจริญรักษ์
นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ
นางบุษยมาส ผาสุข
นายมานพ หาญณรงค์
นายผาสุข แสนรวยเงิน
นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ
นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรี
นายวัลลภ วิบูลย์กูล
นางแสงเดือน สุขรมย์
นายขวัญธิชล บุญกาวิน
นางนุชลี คล้ายวันเพ็ญ
นางสาวภัทรสุดา มาทฤทธิ์
นางปิ่นทอง ใจสุทธิ
นายโสภณ กมล
นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว
นายมนตรี นัยพร
นายวุฒิชัย วริชน
นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์
นางเพ็ญผกา ใช้สถิตย์
นางสิริกร โทกาจัด
นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นายทานุ วงษ์น้อย
นางสาวปริตา อินทรกุล
นายชาติกุลพล สมยาภักดี
นางสาวณัฎฐ์วิภา สุริยันต์
นายโกวิท กรีทวี
นายสาโรช ระหว่างบ้าน
นายศักดา โกมลวานิช
นายกิตติชัย ไชยศร
นายอนันทน์ แดงเรือง
นายการุณ ชูช่วย
นายพรศักดิ์ ชุมทอง
นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ
นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล
นางสาวสุรีย์ ใบบัว
นางวนิดา ใบโพธิ์

๔
ที่

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม. เขต 19
สพม. เขต 19
สพม. เขต 19
สพม. เขต 22
สพม. เขต 25
สพม. เขต 25
สพม. เขต 27
สพม. เขต 27
สพม. เขต 28
สพม. เขต 29
สพม. เขต 30
สพม. เขต 31
สพม. เขต 32
สพม. เขต 32
สพม. เขต 33
สพม. เขต 34
สพม. เขต 35
สพม. เขต 36
สพม. เขต 37
สพม. เขต 40
สพม. เขต 40
สพม. เขต 42
สพม. เขต 42
สพม. เขต 42

โรงเรียน
ท่าลี่วิทยา
ท่าลี่วิทยา
นาแห้ววิทยา
บ้านผึ้งวิทยาคม
กุดขอนแก่นวิทยาคม
นครขอนแก่น
โนนชัยศรีวิทยา
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ประสานมิตรวิทยา
โดมประดิษฐ์วิทยา
คอนสารวิทยาคม
พุดซาพิทยาคม
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
สมเสม็ดวิทยา
จารพัตวิทยา
แม่ตื่นวิทยาคม
วชิรป่าซาง
ปงรัชดาภิเษก
บ่อเกลือ
นาเฉลียงพิทยาคม
นาสนุ่นวิทยาคม
ตาคลีประชาสรรค์
บึงบอระเพ็ดวิทยา
รัฐราษฎร์อนุสรณ์

ชื่อ – สกุล
นางกชพร มณีพงษ์
นายกิตติชัย กรวยทอง
นายมนัสโชค นาราศรี
นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล
นางสายสมร ศักดิ์คาดวง
นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล
นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา
นายพิสิฏฐ์ กองอุดม
นางสาวปฐมาวดี พละศักดิ์
นายมนัส โฉมฉลวย
นายกษิดิศ ปลื้มญาติ
นางณัชชา ศรีแสนปาง
นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์
นายปัญญา กุลแก้ว
นางกชพร ธรรมวิเศษ
นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว
นางรติมา ปฤษฎางคเดชา
นายวิจิตร วงศ์ชัย
นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน
นายพัชริน ภู่ชัย
นายศุภโชค เข่งแก้ว
นายกมล วงศ์สุทธิ์
นางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง
ว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน

รางวัลประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทครู จานวน 168 คน
ที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
3
4
5
6
7
8

สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาแพงเพชร เขต 1

โรงเรียน
บ้านหนองสองตอน
บ้านรางกระต่าย "พิริยะ
ประชาวิทยาคาร"
อนุบาลบ่อพลอย
บ้านม่วงวิทยาคม
ชุมชนโพนพิทยาคม
สมเด็จประชานุเคราะห์
สมสะอาดพิทยาสรรพ์
บ้านหนองแม่แตง

ชื่อ – สกุล
นางวรลักษณ์ ฤทธิชัย
นายปรีชา สวนสาราญ
นางกมลชนก ขุนชานาญ
นางสุปรียา พันอุสาห์
นางกองใจ ศิริกุล
นางศุมินทร์ตรา สีมาตย์
นางมนัสชนก อุดมดี
นางสาวนันทนา เรียนไธสง

๕
ที่
9
10
11
12
13
14
15
16

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กาแพงเพชร เขต 2
สพป.กาแพงเพชร เขต 2
สพป.กาแพงเพชร เขต 2
สพป.กาแพงเพชร เขต 2
สพป.กาแพงเพชร เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

17
18
19
20
21
22

สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1

23
24
25
26
27
28
29

สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 4
สพป.เชียงราย เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 1

30 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
31 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
32 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
33 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
35
36
37
38
39

สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 4

โรงเรียน
ชุมชนบ้านคลองลาน
บ้านท่ามะเขือ
บ้านปากคลองลาน
บ้านปากคลองลาน
บ้านพรหมมาสามัคคี
วัดเขาวงกตรุจิรวงศารามฯ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดบ้านซ่อง
(วิริยะราษฎร์พิทยาคาร)
บ้านโป่งสะเก็ต
บ้านห้วยกุ่ม
วัดนาจอมเทียน
บ้านห้วยหว้า
อนุบาลชัยภูมิ
ไทยรัฐวิทยา 76
(บ้านพละ)
บ้านทรายขาว
บ้านร้านตัดผม
ป่าแดงวิทยา
บ้านท่าข้าม
บ้านราษฎร์ภักดี
บ้านท่าหลุกสันทราย
บ้านบ่อสร้างนรากร
ประสาท
บ้านบ่อสร้างนรากร
ประสาท
บ้านบ่อสร้างนรากร
ประสาท
บ้านปางน้าถุ
วัดข่วงสิงห์
วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์
วิทยาคาร
บ้านแม่แมม
ชุมชนวัดศรีดงเย็น
บ้านแม่คะ
บ้านไร่
แม่วินสามัคคี

ชื่อ – สกุล
นายศุภฤกษ์ ภู่ฤทธิ์
นางสาวจุฑามาศ หมื่นวงษ์เทพ
นางสาวจันทร์จิรา เพ็ชรรี
นางถวิลวรรณ ม่วงจันทร์สอน
นางสาวนิศารัตน์ จันทร์เกลี้ยง
นายนรวีร์ คุ้มตระกูล
นายมานะ มานะประดิษฐ์
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์
นายชวน สุขเจริญ
นายดิเรก เตชะมา
นางจิตใส อยู่สุขี
นางสิริพันธุ์ สาศรีเมือง
นายพรชัย มีทอง
นางสาวราเพย กาไลแก้ว
นายอัฑฒ์ คงทอง
นายจรวย สมวงค์
นางศรัญญา หล้าเถิง
นายประดิษฐ์ ธรรมราช
นางสาวเกศรินทร์ บัวผัด
นางสาวสายอรุณ กิติยะ
นางมาลีรัตน์ จันต๊ะนาเขต
นางสกายดาว ใจสักเสริญ
นางอาพร เดชโนนสังข์
นางสาวหัสยารัตน์ ปัญไชยโชค
นางสาวจันทร์สว่าง สมบูรณ์
นางสุพร พรหมใจ
นางสาวสกาวเดือน ตนสิงห์
นางนภางค์ ทองดี
นายปัฏฐวัจน์ เฟื่องเพ็ชร
นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์
นางจิราภรณ์ ทองสิริ

๖
ที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
40 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
41 สพป.นครราชสีมา เขต 4
42 สพป.นครราชสีมา เขต 4
43 สพป.นครราชสีมา เขต 4
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.น่าน เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2

56
57
58
59

สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

60
61
62
63
64

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

65
66
67
68
69
70
71

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3
สพป.ยะลา เขต 3
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
สพป.ระนอง
สพป.ราชบุรี เขต 1

โรงเรียน
บ้านทุ่งจาเริง
ชินวงศ์อุปถัมภ์
บ้านท่าเลื่อนสามัคคี
(คส.5 อุปถัมภ์)
บ้านท่าเลื่อนสามัคคี
(คส.5 อุปถัมภ์)
บ้านลาดบัวขาว
วัดขนงพระเหนือ
บ้านคูเมือง
คูเตยราษฎร์สามัคคี
บ้านอ้อประชาสามัคคี
บ้านอ้อประชาสามัคคี
บ้านคลองเสาเหนือ
อนุราชประสิทธิ์
วัดลาดปลาดุก
บ้านห้วยแฮ้ว
ไทยรัฐวิทยา 69
ชุมชนประชาธิปัตย์
วิทยาคาร
บ้านดอนรัก
ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง
บ้านไร่อ้อย
อนุบาลบึงนาราง
(ห้วยแก้ว)
วัดมหาวนาราม
วัดกระบัง
วัดโบสถ์
บ้านหนองรี
วัดพระพุทธบาท
เขาลูกช้าง
ชุมชนแม่ลาศึกษา
บ้านแม่นาจาง
บ้านด่านสันติราษฎร์
บ้านบ่อหิน
บ้านหนองแวงใหญ่
บ้านหินช้าง
มหาราช 7

ชื่อ – สกุล
นายกิติเกษม เนตรกระจ่าง
นางสาวเสาวรีย์ ชัยวงค์
นางสาวมณเฑียร รื่นวิชา
นางสาวหทัยรัตน์ เทพทอง
นายวรกาญจน์ เรืองเดช
นางสาวลักคณา มหันต์
นายภูบุญ หวังภูกลาง
นายเจนุวัตร จงเจือกลาง
นางสาวจุฬาวรรณ รัตนนนท์
นางชุติมา นานา
นายณัฐกรณ์ ทองใหม่
นางสาวนวภัทร น้าใจ
นางวัลลภา วินิจฉัยพัฒนกิจ
นางสาวจันทร์จิรา ใจจะดี
นางพรพิมล หอมไกรลาศ
นางสาวณัฏฐนิช โชติณิชกุล
นางอริศรา เจ๊ะสอเหาะ
นางสาวสิยามล หรนหมาน
นายวชิรศรณ์ เครือธิ
นายณัฐพล มีทาทอง
นายเจษฎา แสงจันทร์
นางภัทราพร รัตนกุล
นายสาคร บารุงศรี
นางสาวธัญลักษณ์ เพ็งพิน
นางสาวนฤมล ชุนฬหวานิช
นางอังคนา วรรณตัน
นายนิรัติศรัย ตระกูลรุ่งอาไพ
นางสาวนุริซา บาโง
นายชนกนันท์ พะสุโร
นางวิภารัตน์ พลเยี่ยม
นายศุภชัย โสธร
นางสาวผุสดี โพธิ์เอม

๗
ที่
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ลาปาง เขต 2
สพป.ลาปาง เขต 2
สพป.ลาปาง เขต 3
สพป.ลาพูน เขต 1
สพป.ลาพูน เขต 2
สพป.เลย เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.สกลนครเขต 1
สพป.สกลนครเขต 1
สพป.สกลนครเขต 2
สพป.สกลนครเขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3

89 สพป.สตูล
90 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
91
92
93
94
95

สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

96
97
98
99
100
101
102

สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1

103 สพม. เขต 2
104 สพม. เขต 3

โรงเรียน
วัดเขาปิ่นทอง
บ้านแม่กึ๊ด
บ้านเหล่า
แจ้คอนวิทยา
บ้านปงแม่ลอบ
บ้านห้วยต้มฯ
เย็นศิระบ้านหมากแข้ง
อนุบาลห้วยทับทัน
บ้านเรียม
อนุบาลภูสิงห์
บ้านนาอ่างม่วงคา
บ้านสายปลาหลายฯ
บ้านโพนไผ่
บ้านกุดจาน
บ้านท่า
บ้านเมาะลาแต
บ้านไร่
(ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)
บ้านท่าแพ
อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
บ้านท่าระพา
บ้านหนองผักหนอก
บ้านห้วยโป้
ไทยรัฐวิทยา 22
(ใต้ร่มเย็น)
บ้านขุมดิน
บ้านดอนกลอย
บ้านทุ่งทอง
ป่ากั้งวิทยา
บ้านเกษม
แจงร้อนวิทยา
โยธินบูรณะ 2
(สุวรรณสุทธาราม)
มัธยมวัดบึงทองหลาง
หอวัง นนทบุรี

ชื่อ – สกุล
นางสาวจันทร์เพ็ญ เพชรเอี๊ยะ
นางศรีลา นางทิน
นายชัยวัฒน์ สุยะชัย
นางสาวิตรี วรพิทย์เบญจา
นางมาลี ยะยอง
นางวาสนา เหลืองอ่อน
นางศรัญญา มาป้อง
นางเบญจพร เรืองมณีนพ
นางวรวรรณ มิถุนดี
นางศรี อินสุระ
นายไชยกล้า พันธุ์สีเลา
นางวิลัย ศรีกะแจะ
นายพนมไพ ไชยบุตร
นางสาวชลธิดา เงินงาม
นางบุญเรือน บุญเพ็ชรทอง
นางสาวตรีนุช อุมาศิลป์
นางกัญญา ภคสันต์
นางโซฟียา ด่อล๊ะ
นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์
ศิริวิศาลสุวรรณ
นางสาวมณีรัตน์ รัตนวิชัย
นางวิภารัตน์ บุญเลิศอุทัย
นายประวิทย์ คาพุ่ม
นายบุญส่ง ผาด่าน
นายประเสริฐ มัยทอง
นายกิตติศักดิ์ เสียงหวาน
นางชนม์ชนก เกษรศุกร์
นางสาวสุภาพร มีอาษา
นางชลัยภรณ์ บุตรฟองคา
นางเกษศิรินทร์ ชูรา
นางสมาพร ภู่ระหงษ์
นางเพ็ญทิพย์ มามาก
นายประพันธ์ ขจัดภัย
ว่าที่ร้อยตรีบารุง นอบน้อม

๘
ที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียน
105 สพม. เขต 4
ธัญบุรี
106 สพม. เขต 4
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปทุมธานี
107 สพม. เขต 4
นวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
108 สพม. เขต 4
ปทุมวิไล
109 สพม. เขต 5
ชัยนาทพิทยาคม
110 สพม. เขต 5
ชัยนาทพิทยาคม
111 สพม. เขต 5
ชัยนาทพิทยาคม
112 สพม. เขต 6
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สมุทรปราการ
113 สพม. เขต 6
วัดทรงธรรม
114 สพม. เขต 7
ทัพราชวิทยา
115 สพม. เขต 9
กรรณสูตศึกษาลัย
116 สพม. เขต 9
กรรณสูตศึกษาลัย
117 สพม. เขต 9
ศรีวิชัยวิทยา
118 สพม. เขต 10
ท่ายางวิทยา
119 สพม. เขต 11
ท่าชนะ
120 สพม. เขต 11
ท่าชนะ
121 สพม. เขต 11
ท่าชนะ
122 สพม. เขต 14
ภูเก็ตวิทยาลัย
123 สพม. เขต 17
ขลุงรัชดาภิเษก
124 สพม. เขต 17
ขลุงรัชดาภิเษก
125 สพม. เขต 18
แกลง "วิทยสถาวร"
126 สพม. เขต 18
คลองกิ่วยิ่งวิทยา
127 สพม. เขต 18
ชลบุรี "สุขบท"
128 สพม. เขต 18
ทุ่งเหียงพิทยาคม
129 สพม. เขต 18
ทุ่งเหียงพิทยาคม
130 สพม. เขต 18
ทุ่งเหียงพิทยาคม
131 สพม. เขต 18
ปลวกแดงพิทยาคม
132 สพม. เขต 18
ปลวกแดงพิทยาคม
133 สพม. เขต 19
บ้านขามพิทยาคม
134 สพม. เขต 19
บ้านขามพิทยาคม
135 สพม. เขต 19
ภูกระดึงวิทยาคม
136 สพม. เขต 22
โคกสว่างประชาสรรค์
137 สพม. เขต 24
ฆ้องชัยวิทยาคม
138 สพม. เขต 25
บ้านแฮดศึกษา

ชื่อ – สกุล
นางกชนิกา พลจันทึก
นางสาวปทุมรัตน์ พระภูจานงค์
นางไวชญานีก์ มูลสวัสดิ์
นางสาวจันทร์เพ็ญ สาหา
นางสุธีรา บัวสุนทร
นางสาวพรรณภา โพธิ์หลา
นางสาววารุณี มาจาเนียร
นายอานนท์ กาญจนโพธิ์
นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์
นางสาวพิกุล เพ็ชรประเสริฐ
นายณัฐวุฒิ ปล้องเจริญ
นางสาวภัทรัฒณ์ ศรีทองสุข
นายฉัตรชัย เจริญแนว
นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพต
นางศรีสุดา เพชรพงศ์
นายสุจินต์ สุทธิวรางกูล
นายวณิชย์ บุญเลิศกุล
นายนิรินาม งามวาจา
นางมาลัย สมพื้น
นางสาวเชษินีร์ แสวงสุข
นางเตือนใจ สมคิด
นางสาวธนัสถา พรหมเจริญ
นางสาวธฏพษ วงษ์เหรียญ
นายมานพ อุดมผล
นางพรใจ โพธิ์เงิน
นางประภา อุดมผล
นางสาวสุนันทา อินทะวรรณ
นางอเนชา พิลาวัลย์
นางสาวสายสุณี มีปัดมา
นายพรมดี สาลี
นายประจวบ ดานา
นายณัฐสุรีย์ สิงห์สาย
นางวรรณวดี นนทะแสน
นายนพคุณ แงวกุดเรือ

๙
ที่
139
140
141
142
143
144
145

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม. เขต 25
สพม. เขต 27
สพม. เขต 27
สพม. เขต 27
สพม. เขต 27
สพม. เขต 28
สพม. เขต 30

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

สพม. เขต 31
สพม. เขต 32
สพม. เขต 33
สพม. เขต 34
สพม. เขต 34
สพม. เขต 34
สพม. เขต 35
สพม. เขต 35
สพม. เขต 35
สพม. เขต 35
สพม. เขต 35
สพม. เขต 37
สพม. เขต 38
สพม. เขต 38
สพม. เขต 39
สพม. เขต 40
สพม. เขต 40
สพม. เขต 40
สพม. เขต 40
สพม. เขต 40
สพม. เขต 40
สพม. เขต 41
สพม. เขต 42

โรงเรียน
หนองสองห้องวิทยา
ปทุมรัตต์พิทยาคม
ผาน้าทิพย์วิทยา
ผาน้าทิพย์วิทยา
โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
ประสานมิตรวิทยา
โนนคูณวิทยาคาร
รัชมังคลาภิเษก
สุรนารีวิทยา 2
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
สาโรงทาบวิทยาคม
สันติสุข
นวมินทราชูทิศ พายัพ
แม่แจ่ม
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
แม่ทะประชาสามัคคี
วชิรป่าซาง
ลองวิทยา
กงไกรลาศวิทยา
อุ้มผางวิทยาคม
เนินมะปรางศึกษาวิทยา
ชนแดนวิทยาคม
บึงสามพันวิทยาคม
เมืองราดวิทยาคม
หนองไผ่
หล่มสักวิทยาคม
หล่มสักวิทยาคม
กาแพงเพชรพิทยาคม
ตาคลีประชาสรรค์

ชื่อ – สกุล
นายพัฒนพงษ์ พันแน่น
นางนุชนาฎ ยะถา
นางสาวชลธิชา จันท่าม่วง
นายเอนก วรศิริ
นางจุฬาภรณ์ สินธิทา
นางพัชรินทร์ สดมพฤกษ์
นายอดิศร บุญโนนแต้
นางสมาพร แก้วปนทอง
นางสาวสุจินดา เอี่ยมศิริ
นางสมใจ วาพัดไทย
นายรักษ์พล จันทเลิศ
นางสุนทรี เมฆบุญส่งลาภ
นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์
นางศิริญญา เขื่อนแก้ว
นายหัสรินทร์ ดอนดี
นางวรัญญา เครือวรรณ
นายสมบัติ จันทร์สุริยะ
นางอาพร นันทะชัย
นายเอนก สุภา
นางสายทอง หลากจิตร
นายอาทิตย์ วจีวงษ์
นางบุบผา ชุมพรผ่อง
นางสาวลัดดาวัลย์ ยังคง
นางเยาวลักษณ์ ช่างไม้
นางวิภาวดี กันทะกะ
นายแดนชัย สิงห์สนิท
นางชาลินี พรมแสง
นางพรสมัย กาวน
นางศิริวรรณ กันศิริ
นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์

