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รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบคุลากรสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
  

ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
๑ สพม. เขต 3 นางนาฏธยาน์ รอดสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๒ สพป.นครราชสีมา เขต 4 นายวัชระ นรินทร์นอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๓ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายนพคุณ ลคันาวิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๔ สพป.อ่างทอง นางเฉลียว เอ่ียมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๕ สพป.กระบี่ นางเยาวดี เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ 
๖ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสาวสุกัญญา ธุนันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๗ สพป.เชียงราย เขต 4 นายพงศ์พันธ์ุ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ 
๘ สพป.นครปฐม เขต 2 นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ 
๙ สพป.นครพนม เขต 2 นายวีระศักด์ิ ซีแพง ศึกษานิเทศก์ 
๑๐ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นางวิลัยภรณ์ ป่ินทะวงค์ ศึกษานิเทศก์ 
๑๑ สพป.แพร่ เขต 1 นายวัชรพงษ์ โลกคำลือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
๑๒ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษา ศึกษานิเทศก์ 
๑๓ สพป.ระนอง นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ ศึกษานิเทศก์ 
๑๔ สพป.สมุทรสงคราม นางสาวศิริจันทร์ ศรีนวลนัด ศึกษานิเทศก์ 
๑๕ สพป.สระแก้ว เขต 2 นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
๑๖ สพป.หนองคาย เขต 1 นางสาวธันย์ชนก อินเสมียน ศึกษานิเทศก์ 
๑๗ สพป.อุทัยธานี เขต 2 นางกิรณา บุญวรนุช ศึกษานิเทศก์ 
๑๘ สพม. เขต 39 นางมาราศรี มีโชค ศึกษานิเทศก์ 
 

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา 
  

ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
๑ สพป.กรุงเทพมหานคร อนุบาลวัดนางนอง นางดารณี คุณอนันต์ 
๒ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด นางสมคิด สุวรรณรัฐ 
๓ สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านหนองคลอง นางชุติมา กะริอุณะ 
๔ สพป.ขอนแก่น เขต 2 โนนพะยอมพิทยไพศาล นางสาว พัฒนฉัตร นุพล 
๕ สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านธรรมรัตน์ นายธรรมศักด์ิ นิติธรรม 
๖ สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) นางสาวอมรรัตน์ พนัสนาชี 
๗ สพป.เชียงราย เขต 1 บ้านป่าแหย่ง นางสาวปวีณ์รัตน์ อนุภาพ 
๘ สพป.เชียงราย เขต 2 ป่าแดงวิทยา นายราชัน มานะกิจ 
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รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา 
  

ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
๙ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ้านหางดง นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ ่
๑๐ สพป.ตรัง เขต 1 บ้านทุ่งค่าย นางธิดา วนาสุวรรณวณิช 
๑๑ สพป.ตรัง เขต 1 บ้านทุ่งนา นายธีรศานติ์ กาญจนศรีเมฆ 
๑๒ สพป.ตรัง เขต 2 บ้านทุ่งยางงาม นางสาวกนกนุช โตสุข 
๑๓ สพป.ตราด บ้านโขดทราย นางสาวสุภัทรา วาที 
๑๔ สพป.ตราด วัดหนองคันทรง นางชลธิชา อนันต์นาวี 
๑๕ สพป.นครนายก ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ นางพัทยา เจริญศิริ 
๑๖ สพป.นครนายก บ้านโคกสว่าง นายอัครเดช จันลา 
๑๗ สพป.นครนายก บ้านปากคลอง ๓๑ นางบุญจิรา ชูพันธ์ 
๑๘ สพป.นครนายก วัดสุนทรพิชิตาราม นายสุขสันติ โพสุวัน 
๑๙ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ชุมชนสว่างวิทยา นายอุทิศ พงษ์ภาลี 
๒๐ สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหินดาด นางอภิญญา เกษมพร 
๒๑ สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านใหม่ศรีสขุ นายพิทยา บุญมาใส 
๒๒ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ขามเต้ียพิทยาคม นางสุจิตรา ผดุงโชค 
๒๓ สพป.นครราชสีมา เขต 6 บ้านโคกสี นายประจวบ  ผดุงโชค 
๒๔ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 บ้านเขาทราย นางสาวอัซรีดา อามินี 
๒๕ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดธารน้ำฉา นางสาวพรพิมล เบ้าวงศ์สกุล 
๒๖ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านพนาสวรรค์ นางสาววงเดือน จันทร์เทศ 
๒๗ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 บ้านวังคาง นางโชติมา บุญเวียง 
๒๘ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก นายสาคร เปลีย่นรัมย์ 
๒๙ สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดเปรมประชากร นางยุพิน ประเสริฐกุล 
๓๐ สพป.พะเยา เขต 1 บ้านป่าแฝกใต้ นางนัยนา ยะตา 
๓๑ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ชุมชนบ้านท่างาม นางณัฐธยาน์ ชมภูน้อย 
๓๒ สพป.เพชรบุรี เขต 2 วัดช่อม่วง นางสายใจ ศรสีุวรรณ 
๓๓ สพป.แพร่ เขต 2 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย ว่าที่ร้อยตรปีฏิภาณ อินทเนตร 
๓๔ สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านโคกใหญ ่ นายวิชญ์พล กุมผัน 
๓๕ สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านเหล่าเมย นางมยุรี โพธิแสน 
๓๖ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้านโนนสวรรค์ นายพนมภูมิ ไชยแสน 
๓๗ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 บ้านพรหมจรรย์ นายกิตติชัย สุดานิช 
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รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา 
  

ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
๓๘ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 บ้านโพธ์ิชัน นายอดิประพล วรรณพฤกษ ์
๓๙ สพป.ราชบุรี เขต 1 บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) นางชมัยภรณ์ เพชรเทียนชัย 
๔๐ สพป.ราชบุรี เขต 1 วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) นางสาวปิรัณญ์สิร ิปลิปลื้มโอฐ 
๔๑ สพป.ลำปาง เขต 3 บ้านกล้วย นายปรีดา อุปอินทร์ 
๔๒ สพป.เลย เขต 1 เมืองเลย นางปรียารัศม์ เดชโฆษิตพิทักษ ์
๔๓ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บ้านข้ีเหล็ก(อสพป.40) นางอังคณา พรหมศรี 
๔๔ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บ้านหนองไฮ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันทรา เขียวอ่อน 
๔๕ สพป.สกลนคร เขต 2 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นายอดิศร ไชยเทพ 
๔๖ สพป.สงขลา เขต 2 วัดเทพชุมนุม นายสุชาติ ขวัญกลับ 
๔๗ สพป.สมุทรสาคร วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) นายปราโมทย์ พิพัฒน์วัฒนา 
๔๘ สพป.สระแก้ว เขต 2 บ้านตุ่น นางรุวะดี สุดหนองบัว 
๔๙ สพป.สระบุรี เขต 1 วัดตรีบุญญาราม นางดารินทร์ จ้ายทองอยู่ 
๕๐ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บ้านบางพระ นางสาวมารศรี ศักดา 
๕๑ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 วัดสังขประดิษฐ ์ นางสาววิภารัตน์ อินทร์ปาน 
๕๒ สพป.สุรินทร์ เขต 1 บ้านโนนลี นางศรีสุดา เจริญย่ิง 
๕๓ สพป.สุรินทร์ เขต 2 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) นายสมศักด์ิ ชุมสุข 
๕๔ สพป.อ่างทอง วัดแก้วกระจ่าง นางอัญชลี ชูจิตร 
๕๕ สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านหนองแวงตาด นางรุจิรัตน์ บุตรโคษา 
๕๖ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านท่ามะปราง นางปวีณา วรรณปัญญา 
๕๗ สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านหนองไม้แก่น นายรุ่ง รอดจาก 
๕๘ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ชุมชนบ้านดอนใหญ-่บูรพา นางบุญญาพร เบิกบาน 
๕๙ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 บ้านยางวังกางฮุง นางกุหลาบ มานะดี 
๖๐ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านโนนสว่าง นางสายสมร เคหารมย ์
๖๑ สพม. เขต 3 วังน้อย(พนมยงค์วิทยา) นายถาวร ทิพย์โสต 
๖๒ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) นางสาวสถาพร ละวิโรจน์ 
๖๓ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สัมมาสิกขาราชธานีอโศก นางโอวาท วารีสระ 
๖๔ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ 
๖๕ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม นางสาวนุชนาฎ จันทร 
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ท่ี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
๑ สพป.กระบี่ บ้านคลองป้ิง นางสาวพวงทิพย์ ไชยภักดี 
๒ สพป.กระบี่ บ้านควนม่วง นางสาวศศิโสม เตชชีวพงศ์ 
๓ สพป.กระบี่ บ้านถ้ำโกบ นางทัศนี ศรีพารา 
๔ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านท่าพุ นางสาวณภัทร ศิริมั่ว 
๕ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดเขาน้อย นายอมรรัตน์ สำเนียงหวาน 
๖ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านวังกระแจะ นางเนาวรัตน์ เศษสมบูรณ์ 
๗ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านอูล่อง นางสาวอิตฉยา ทองขลิบ 
๘ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลสังขละบุรี นางสาวปัทมา รุ่งรัตน์ธวัชชัย 
๙ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ชุมชนบ้านหลุมรัง นางสาวนลิตา ชัยเจริญ 
๑๐ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ท่าคันโทวิทยายน นางเพ็ญพิชญา สว่างจิตสมพงษ ์
๑๑ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 บ้านวังตะเคียน นางสุดารักษ์ พลวิเศษ 
๑๒ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 บ้านวังตะเคียน นางสาวพัชรี อ่ิมเนย 
๑๓ สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ นางสาวสุขฤทัย พรหมรับ 
๑๔ สพป.ขอนแก่น เขต 1 อนุบาลขอนแก่น นางผ่องศรี รบไพรินทร์ 
๑๕ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ดอนหมู นางสาวอธิกัญญ์ มลูสัน 
๑๖ สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี นายปัณณทัต มาตย์นอก 
๑๗ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ชุมชนโนนหันวันครู นางคำไมล์ จันทร์วิเศษ 
๑๘ สพป.จันทบุรี เขต 2 วัดเวฬุวัน นายกฤษดากร ตาคำ 
๑๙ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) นางเปรมวดี รักกะเปา 
๒๐ สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านอ่างกระพงศ์ นางสาวรสสุคนธ์ สารทอง 
๒๑ สพป.ชลบุรี เขต 2 อนุบาลเกาะจันทน์ นางสาวพุทธิรดา ฐาปนีย์ 
๒๒ สพป.ชลบุรี เขต 2 อนุบาลบ่อทอง นายพันดวง ประกอบแสง 
๒๓ สพป.ชัยนาท วัดดอนรังนก นายสรวิศ กัลพฤกษ์ 
๒๔ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อนุบาลชัยภูมิ นางจีรนันท์ ปุมพิมาย 
๒๕ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านหนองไผ่ นายกันต์ณพงษ์ โชติสิมา 
๒๖ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านหนองม่วง นางหนูเปีย คำพิมูล 
๒๗ สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมชนบ้านนาชะอัง นางสาวพิมพ์พรรณ วิทยาแพทย์ 
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ท่ี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
๒๘ สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านคันธทรัพย์ นางสาวนวลจันทร์ เตียววนากูล 
๒๙ สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านน้ำเย็น นางสาวถนอมศรี ชูรังสฤษฎ์ิ 
๓๐ สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวศลิษา คงชนะ 
๓๑ สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านควนตะวันออก นางประภาพร แดงขุนทด 
๓๒ สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านควนตะวันออก นางสาวสามินี นาคงาม 
๓๓ สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านควนตะวันออก นางสาวอารีญา จันทะเมา 
๓๔ สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านควนตะวันออก นางสาวเอมอร สวัสดิรักษา 
๓๕ สพป.ชุมพร เขต 2 วัดอัมพาวาส นางสาลี บุญทวี 
๓๖ สพป.เชียงราย เขต 1 บ้านทุ่งย้ังหัวฝายวิทยา นายธีรวิชญ์ สุวรรณเจริญ 
๓๗ สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านกล้วย นางกรกนก กรฐิติปัญญา 
๓๘ สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านปางห้า นางพิมลพรรณ แก้วลังกา 
๓๙ สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านปางห้า นายขวัญชัย แก้วลังกา 
๔๐ สพป.เชียงราย เขต 4 ชุมชนบ้านสบเปา นางสาวนงเยาว์ กาบขิง 
๔๑ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้านลวงเหนือ นางสาวจันทนา ไฝเจริญ 
๔๒ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ชุมชนบ้านคาย นางสาวทัศนีย์ ปัญญาเจรญิ 
๔๓ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เทพศิรินทร์๙โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ ์ นางสาวลำดวน อาทยะกุล 
๔๔ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่วงชุม นางสาวธีรารัตน์ ชมภูทีป 
๔๕ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านม่อนป่ิน นางสาววรัญญา ผาลัย 
๔๖ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่กอนใน นางสาวสุธิษา พรมเสน 
๔๗ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านอรุโณทัย นายนครินทร์ น้อยปุก 
๔๘ สพป.ตรัง เขต 1 บ้านลำแคลง นายอุดมศักด์ิ อิทธิสัน 
๔๙ สพป.ตรัง เขต 1 วัดควนวิเศษ นางสาวนิตยา กำเนิด 
๕๐ สพป.ตรัง เขต 2 บ้านทุ่งศาลา นางสาวเบญจพร ปุญญะเพ็ชร 
๕๑ สพป.ตรัง เขต 2 บ้านลำช้าง ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิตยา ไกรทอง 
๕๒ สพป.ตรัง เขต 2 บ้านหนองหมอ นางสาวสุนันทา ภัทธิยากูล 
๕๓ สพป.ตรัง เขต 2 บ้านแหลมมะขาม นางรอมือละ ทิพย์ร่วง 
๕๔ สพป.ตรัง เขต 2 วัดนาวง นางสาวปวีณา คงเขียว 
๕๕ สพป.ตาก เขต 1 เด่นไม้ซุงวิทยาคม นางสาวจิตตวดี ภัทรธรรมาพร 
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ท่ี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
๕๖ สพป.ตาก เขต 2 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) นายอานัตทกร ต้อนไล่ 
๕๗ สพป.นครปฐม เขต 2 วัดกลางครูเวียง นางสาวกมลฉัตร ฮึงวัฒนา 
๕๘ สพป.นครพนม เขต 1 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) นางรุ่งรัตน์ ชาติชำนิ 
๕๙ สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองบอน นางสาวผกามาศ เทียบแสน 
๖๐ สพป.นครราชสีมา เขต 4 กิริวัฒนศักด์ิ นายจิราวุฒิ เสกกล้า 
๖๑ สพป.นครราชสีมา เขต 6 บ้านโสกงูเหลือม นางนงค์นุช ชาญครไทย 
๖๒ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ชุมชนประทาย นายวีระชัย รักษาธรรม 
๖๓ สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านดอนตัดเรือ นางสมทรัพย์ เลิศนา 
๖๔ สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านถนน นางสาวสุภัค สุคนธพงศ์ 
๖๕ สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านหนองขาม นางภัคจิรา ลือกลาง 
๖๖ สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านหันห้วยทราย นางสาวอรียา พรมดอนก่อ 
๖๗ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) นางสำเนียง ขำเกิด 
๖๘ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 บ้านเขาหัวช้าง นางสาวสิรินาถ อรทัย 
๖๙ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดสโมสรสันนิบาต นางจุไร ศรีเมอืง 
๗๐ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง) นางสาวจุฑารัตน์ หมวกพิกุล 
๗๑ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ นางสาวฐิติมาพร เศรษฐีธัญญาหาร 
๗๒ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดบ้านไร่ นางสาวปรียาภรณ์ วงค์ตะวัน 
๗๓ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วัดหนองกรด นางสาวเบญจมาศ ด้วงนวม 
๗๔ สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) นายนัฐพล ก๋าแก้ว 
๗๕ สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ นางสาวกัลญา เพชรสังคาด 
๗๖ สพป.บึงกาฬ บ้านห้วยลึก นางสาวศุภมาส ราชวัตร 
๗๗ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บ้านหนองมะเขือ นายขัติยะ บุญญา 
๗๘ สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดบ่อเงิน(ประชานุกูลวิทยา) นางสาวภัคพิสุทธ์ิ อภิชัยวิกุล 
๗๙ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลำสนุ่น นางศศิกานต์ จินดาวัฒนพงศ์ 
๘๐ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ นายภูมิใจ แก้วใส 
๘๑ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 วัดหนองหอย นางบุญฑริกา ศรีสมยศ 
๘๒ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 วัดหนองหอย นายคธาวุฒิ สมทรง 
๘๓ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) นางธัญนาฏ แพนลา 
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ท่ี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
๘๔ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ไทยรัฐวิทยา๙๓(บ้านลาดตะเคียน) นางสุดาพร เชียงเถียร 
๘๕ สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย นางสาวพณณกร ราชแก้ว 
๘๖ สพป.พังงา บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) นายสุรพันธ์ พลเพชร 
๘๗ สพป.พังงา บ้านคุรอด นางสาวนวลจันทร์ สิงหะการ 
๘๘ สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านระหว่างควน นางสุขฤดี เพชรคงทอง 
๘๙ สพป.พัทลุง เขต 1 วัดไทรงาม นางสาวจิตตินทร์ คำเจรญิ 
๙๐ สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านหนองน้ำเขียว นายชนัต พัฒนามงคล 
๙๑ สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านแยง นางมยุรี พูลโห้ 
๙๒ สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) นางณัฐธยาน์ ชนะสงคราม 
๙๓ สพป.ภูเก็ต อนุบาลภูเก็ต นางสาวเสาวกุล ป้องทองหลาง 
๙๔ สพป.มหาสารคาม เขต 1 บ้านหันเชียงเหียน นางอำไพ สระกาง 
๙๕ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านทุ่งยาว นายพิศาล ปวงฟู 
๙๖ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านสบสา นางทิพนาถ พรมรัตน์ 
๙๗ สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านหนองยาง นางสาวณัฐริญธาดา อัครสิรพัฒน์ 
๙๘ สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลาแล นางซูไบด๊ะ วาแม 
๙๙ สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลาแล นางวรรณมูรนี ชลรัตน์อมฤต 
๑๐๐ สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลาแล นางวลิดา พงษ์ย่ีหล้า 
๑๐๑ สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลาแล นางฮูซานา อีปง 
๑๐๒ สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลาแล นางสาวการีมาห์ จินตารา 
๑๐๓ สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลาแล นางสาวสุภัค สุมาล ี
๑๐๔ สพป.ยะลา เขต 2 บ้านลาแล นายอันวาร์ โต๊ะลาลา 
๑๐๕ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้านโพนทัน นางสาวสุดารัตน์ เทียมจันทร์ 
๑๐๖ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้านหนองฮาง นางปฤษฎางค์ พารา 
๑๐๗ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 บ้านพรหมจรรย์ นางสุรางค์ พรหมสูงวงษ์ 
๑๐๘ สพป.ระนอง ไทยรัฐวิทยา97(บ้านบางบอน) นางสาวพิมพาภรณ์ ศรีสร้อย 
๑๐๙ สพป.ระนอง บ้านหินช้าง นางสาวณิชกุล ภู่ระย้า 
๑๑๐ สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบยางพร นางสาวสุดาทิพย์ ไชยยะ 
๑๑๑ สพป.ระยอง เขต 1 บ้านหนองแฟบ นางสาวกรกนก กอแก้ว 
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ท่ี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
๑๑๒ สพป.ระยอง เขต 2 วัดหนองกันเกรา นางสาวจันตนา ปาสองห้อง 
๑๑๓ สพป.ราชบุรี เขต 1 บ้านโป่งกระทิงล่าง นางสาวไพรินทร์ จันทร์เหม 
๑๑๔ สพป.ราชบุรี เขต 2 ธรรมาธิปไตย นางอัมพร พ่ึงพันธ์ 
๑๑๕ สพป.ลพบุรี เขต 1 อนุบาลลพบุรี นางสาววรินทร์ยุพา จันทร์ดี 
๑๑๖ สพป.ลพบุรี เขต 2 บ้านเขาราบ นางสาวสุชาวดี กางถ่ิน 
๑๑๗ สพป.ลพบุรี เขต 2 บ้านหนองโพธ์ิ นายณัฐคณิน แสงงาม 
๑๑๘ สพป.ลพบุรี เขต 2 อนุบาลลำนารายณ์ นางสาวณัฐกานต์ สังข์กรม 
๑๑๙ สพป.เลย เขต 1 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 สิบตำรวจเอกสิทธิพงษ์ สายจันทร ์
๑๒๐ สพป.เลย เขต 1 บ้านกลาง นางสาวญาดา สังขภิญโญ 
๑๒๑ สพป.เลย เขต 2 บ้านซำพร้าว นายนภา ชาลี 
๑๒๒ สพป.เลย เขต 2 บ้านโนนปอแดง นายทิวานนท์ บุญเนา 
๑๒๓ สพป.เลย เขต 2 บ้านโนนป่าซาง นายปริญญา ศรีสมัย 
๑๒๔ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บ้านโพธ์ิลังกา นางสาวจริญญว์รธ กตัญญ ู
๑๒๕ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บ้านโพธ์ิโนนจานอีลอก นางวิจิตรา วันเลิศ 
๑๒๖ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านจานทองกวาววิทยา นางชิโนรส ดวงงอก 
๑๒๗ สพป.สกลนคร เขต 1 บ้านหลุบเลา นางนาตญา สัตถาผล 
๑๒๘ สพป.สกลนคร เขต 1 บ้านหลุบเลา นางสาวทราภรณ์ เทพเสนา 
๑๒๙ สพป.สกลนคร เขต 2 บ้านสีสุกห้วยโมง นายลิขิต พาลี 
๑๓๐ สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านท่างาม นายธีรพงศ์ อุปทุม 
๑๓๑ สพป.สงขลา เขต 2 วัดคูหาใน (พระครูยอดอุปถัมภ์) นางวุฒิตา จันทร์หนู 
๑๓๒ สพป.สงขลา เขต 3 บ้านนาม่วง นางสาวนัสรีหยะ หมู่เก็ม 
๑๓๓ สพป.สงขลา เขต 3 บ้านนาม่วง นางสาวเบ็ญจพรรณ จันต ิ
๑๓๔ สพป.สงขลา เขต 3 บ้านนาม่วง นายทนง มิตทะจันทร์ 
๑๓๕ สพป.สงขลา เขต 3 บ้านนาม่วง นายทรงกรต กิจจะเสน 
๑๓๖ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 วัดเสาธงนอก นางสาวอนุศิริ ชิณศรี 
๑๓๗ สพป.สมุทรสาคร บ้านดำเนินสะดวก(กิมลี้มณฉีาย) นางสาวปารมี สงิหเดโชชัย 
๑๓๘ สพป.สมุทรสาคร วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) นางสาวญาณิศา เช็งศรี 
๑๓๙ สพป.สมุทรสาคร วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) นางสาวสุกัญญา อินวิชัย 
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ท่ี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
๑๔๐ สพป.สมุทรสาคร วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) นางสาวสุดารัตน์ กลัดโภคา 
๑๔๑ สพป.สมุทรสาคร วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) นางสาวสุรีพร  ขาวฉลาด 
๑๔๒ สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านวังดารา นางสาวอภิรดี มะล ิ
๑๔๓ สพป.สระแก้ว เขต 1 มหาธิคุณวิทยา นางสาวไพลิน ยาสุขศร ี
๑๔๔ สพป.สระแก้ว เขต 2 บีกริม นางรานี รุนสีงาม 
๑๔๕ สพป.สุโขทัย เขต 2 บ้านบึงบอน นางธัญญาพัชญ์ สืบอ้าย 
๑๔๖ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วัดเขาแก้ว นางสาวพัชรินทร์ ผุดเพชรแก้ว 
๑๔๗ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์ 
๑๔๘ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสัน 
๑๔๙ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านหนองโสน นางสาวหัสนีย์ คงวุ่น 
๑๕๐ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านคลองโร นางสาวธันยาลักษณ์ มากคงแก้ว 
๑๕๑ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านบางรูป นางสาวขวัญหทัย แสงมณี 
๑๕๒ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านหนองโสน นางสาวปาริชาติ ทองขวิด 
๑๕๓ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 นางกาญจนา ภิรมย์ 
๑๕๔ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี217 นายกิตติพงศ์ ไหมแก้ว 
๑๕๕ สพป.สุรินทร์ เขต 1 บ้านดงเค็ง นางปิยาภรณ์ สกุลไพศาล 
๑๕๖ สพป.สุรินทร์ เขต 2 บ้านซาต(มงคลวิทยา) นางกมลรส สุรโิย 
๑๕๗ สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) นางสาววิชุดา อยู่นาน 
๑๕๘ สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านวังน้ำมอก นางสาววิลัยพร บุตรดี 
๑๕๙ สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านหนอง นางสาววิไลวรรณ ไชยรา 
๑๖๐ สพป.อ่างทอง วัดไชโย นางกฤษณา กลีบจำปา 
๑๖๑ สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ นางพรพิมล สาระคำ 
๑๖๒ สพป.อุดรธานี เขต 2 อนุบาลศรีธาตุ นายวราวัฒน์ โสภารัตน์ 
๑๖๓ สพป.อุดรธานี เขต 4 บริบาลภูมิเขตต์ นางสาวประกายแก้ว เฉลิมศรี 
๑๖๔ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ชุมชนบ้านหัวเรือ นางสาวบุญช่วย บุตรน้อย 
๑๖๕ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ชุมชนบ้านหัวเรือ นายณรณัฐ ผิวทอง 
๑๖๖ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 บ้านหนองมุก นางรัชณี พงษ์ศิริ 
๑๖๗ สพม. เขต 1 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล นางสาวฌุมพรี โพธิ์เจริญรักษ ์
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ท่ี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
๑๖๘ สพม. เขต 1 มัธยมวัดหนองแขม นางสาวเบญจวรรณ งามอุไรรัตน์ 
๑๖๙ สพม. เขต 4 สระบุรีวิทยาคม นางกรรณทิมา ก้อนทอง 
๑๗๐ สพม. เขต 4 สุธีวิทยา นางสาววิชชุพร ศรีรักษา 
๑๗๑ สพม. เขต 5 สรรพยาวิทยา นางนิศากร เก่งกสิกิจ 
๑๗๒ สพม. เขต 6 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ นางสาวพัชรินทร์ เสาวคนธ์ 
๑๗๓ สพม. เขต 6 มัธยมสิริวัณวร ี๓ ฉะเชิงเทรา นางสาวบุษยา ราศรีมิน 
๑๗๔ สพม. เขต 6 ราชวินิตบางแก้ว นางก่ิงเพชร ป้องแก้ว 
๑๗๕ สพม. เขต 6 ราชวินิตบางแก้ว นายปัญญา แซ่ลี ้
๑๗๖ สพม. เขต 6 ราชวินิตบางแก้ว นายอนุวัฒน์ เทียนพิบูล 
๑๗๗ สพม. เขต 6 วิสุทธิกษัตรี นายพงศ์นรินทร์ ภุมรินทร ์
๑๗๘ สพม. เขต 8 โพธาวัฒนาเสนี นางสาวปาณิสรา ขุมวัฒนา 
๑๗๙ สพม. เขต 9 สิรินธรราชวิทยาลัย นายอนุวัฒน์ สมัครรัฐกิจ 
๑๘๐ สพม. เขต 10 ทับสะแกวิทยา นางสาวเจนจิรา สีนาค 
๑๘๑ สพม. เขต 11 ทีปราษฎร์พิทยา นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ 
๑๘๒ สพม. เขต 12 คีรีราษฎร์พัฒนา นางสาวสาริยา ยอดวารี 
๑๘๓ สพม. เขต 14 ตะก่ัวป่าคีรีเขต นางลาวัลย์ ชูทอง 
๑๘๔ สพม. เขต 16 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา นายฟัฎลูดีน หมันเหม 
๑๘๕ สพม. เขต 17 ทุ่งขนานวิทยา นางสาววรรธนา หอมทิพย์ 
๑๘๖ สพม. เขต 18 บ้านบึง นางญาณกร คชินทรโรจน์ 
๑๘๗ สพม. เขต 20 ศรีธาตุพิทยาคม นางมลิวัลย์ เภาพาน 
๑๘๘ สพม. เขต 21 สังคมวิทยา นางรัตติมา เจริญสุข 
๑๘๙ สพม. เขต 22 ปลาปลาวิทยา นางจินตหรา แสนสุภา 
๑๙๐ สพม. เขต 24 ยางตลาดวิทยาคาร นางสาวพัชนีย์ ไชยทองยศ 
๑๙๑ สพม. เขต 25 กัลยาณวัตร นางศิริวรรณ ชาวแสน 
๑๙๒ สพม. เขต 26 มัธยมยางสีสุราข นางสาวอภิญญา แก้วใส 
๑๙๓ สพม. เขต 31 ภู่วิทยา นางสาวรัตติกาล กลึงกลาง 
๑๙๔ สพม. เขต 32 ถนนหักพิทยาคม นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์ 
๑๙๕ สพม. เขต 32 นาโพธิ์พิทยาคม นายปัญญา เอิบอ่ิม 
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ท่ี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
๑๙๖ สพม. เขต 32 ร่อนทองพิทยาคม นางสาวศิรประภา มีชัย 
๑๙๗ สพม. เขต 33 พนมดงรักวิทยา นางสาวณิชกานต์ ใจกล้า 
๑๙๘ สพม. เขต 33 พนมดงรักวิทยา นายบรรจง ทองกระจาย 
๑๙๙ สพม. เขต 33 สุรินทร์พิทยาคม นางสาวจุฬา สุภิมารส 
๒๐๐ สพม. เขต 34 ดอยเต่าวิทยาคม นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ 
๒๐๑ สพม. เขต 34 ปายวิทยาคาร นางศิริวัฒนา ยุ้งทอง 
๒๐๒ สพม. เขต 34 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ นางสาวอำภา พนาศิลาลาด 
๒๐๓ สพม. เขต 36 ขุนตาลวิทยาคม นางตรีนุช สมแก้ว 
๒๐๔ สพม. เขต 39 เนินกุ่มวิทยา นางสาวก่ิงดาว ดีใจงาม 
๒๐๕ สพม. เขต 40 ดงขุยวิทยาคม นางทองใส เขียวดี 
๒๐๖ สพม. เขต 41 ทุ่งทรายวิทยา นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์ 
๒๐๗ สพม. เขต 42 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ นางสาวพิมพ์วลัญช์ เทพกรณ ์
๒๐๘ เทศบาลนาดี เทศบาลนาดี นางสาวสินีรัตน์ แก้ววิชิต 
๒๐๙ เทศบาลเมืองโพธาราม เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณวีิทยา) นางสาววรัทยา นามคุณ 
๒๑๐ เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาล ๔ (วดัมหาธาตุวรวิหาร) นางสาวสรารัตน์ แซ่โง้ว 
๒๑๑ ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัดท่าบันเทิงธรรม นางสาวเฉลิมขวัญ กรุดอ่ำ 
๒๑๒ ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัดท่าบันเทิงธรรม นางสาวปภาวรินทร์ รุ่งแสง 
๒๑๓ ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัดท่าบันเทิงธรรม นายตรีคฑาวุฒิชัย สุทธิธรรมพาณิช 
๒๑๔ ภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวปวีณา นพนรินทร ์
๒๑๕ สพป.ปทุมธานี เขต1 วัดโกเมศรัตนาราม นายทินกร แปกระโทก 
๒๑๖ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาล1(บ้านหาดใหญ่) นางวาสนา ผาสุข 
๒๑๗ สำนักงานเขตประเวศ คลองปักหลัก นายพชร ภักตะไชย 
๒๑๘ สำนักงานเขตหนองแขม วัดศรีนวลธรรมวิมล นายธวัฒน์ชัย ศรีสังข์ 
๒๑๙ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สัมมาสิกขาราชธานีอโศก นางตรงเตือน นาวาบุญนิยม 
๒๒๐ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สัมมาสิกขาราชธานีอโศก นางพรตะวัน พร้อมจน 
๒๒๑ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สัมมาสิกขาราชธานีอโศก นางพรทิพย์ นามแสงผา 
๒๒๒ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สัมมาสิกขาราชธานีอโศก นางลดาศรี สุ่มมาตย์ 
๒๒๓ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ราชประชานุเคราะห์ นางสาวปนัดดา ศรีลาชัย 
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ท่ี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อ - สกุล 
๒๒๔ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ราชประชานุเคราะห์ 36  นางสาวสุกัญญา นาคสง่า 
๒๒๕ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ราชประชานุเคราะห์ ๕๐ นางณัฏฐณิชา พลดงนอก 
๒๒๖ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวรุ่งทิวา จันทาพูน 
๒๒๗ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย นายชาตรี บารมีมหาศาล 
๒๒๘ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศรีสังวาลย์เชียงใหม ่ นางสาวณัฐณิชา กองจันทร์ 
๒๒๙ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สุพรรณบุรีปัญญานุกูล นางสาวอุมาพร แก้วเมฆ 
๒๓๐ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โสตศึกษาเทพรัตน์ นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง 
๒๓๑ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นางสาวลฎาภา มาตผุย 
๒๓๒ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา7จังหวัดพิษณุโลก นายนพพล เล็กพันธ์ 
๒๓๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อนุบาลเทศบาลปราณบุรี(สอน ฤทธ์ิเดช) นางสาวจันทิพา จ้อยร่อย 
๒๓๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ขมิ้นพิทยาสรรพ์ นางปวันรัตน์ ดาบพิมพ์ศรี 
๒๓๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดงมูลวิทยาคม นางสาวปนัดดา ไชยะมะณี 
๒๓๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  บัวขาว นางสาวกรพินธุ์ ไชยะมะณี 
๒๓๗ อปท.เทศบาลเมืองพระพุทธบาท เทศบาลพระพุทธบาท นางสาวพีรีดา ซาวคำเขต 
๒๓๘ อปท.นนทบุรี ระด่ิงหินประชาสรรค์ นางสาวกุลธิดา อ่ิมศิลป์ 
๒๓๙ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสกิขาวิชชาราม นางสาวพลีขวัญ พูลลาภ 
 


