-ร่างประกาศสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
เรื่อง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี ๒๕๖4
สืบเนื่องจากสานักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการลูกเสือ กาหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี 2564
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๘) แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงออกประกาศสานักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี ๒๕๖4 ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร
ผู้สอน

นายไพรี หมวดคง
1. นายดุลยฤทธิ์ เฉี่ยหม่อง
2. นายณัฐพงศ์ ชูปาน
ผู้สนับสนุน
นายเทวัน พอใจ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านบางหอย
โรงเรียนอุตรกิจ
โรงเรียนบ้านร่าปู
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

นายณัฐพัชร ป้อมหิน
นายสมโพชน์ เหลื่อมล้า
นายสมเกียรติ นวลวันดี
นายมนตรี บัวมาก
นายอานุภาพ สุกรินทร์
นางสาวเปมิกา เตี่ยวขุ้ย
นายไพศาล ศุภปฐม
นายยุทธนา สาราญกิจ
นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)
โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ
โรงเรียนวัดด่าน(หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนพญาไท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

โรงเรียนพญาไท
/สานักงานเขตพื้น...

-2สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ผู้สนับสนุน 1.

นางศิริพร ชูทอง
นางสาวพรศิริ อารีวงษ์
นางสาวปัทมพรรณ ปรกแก้ว
นางรัตนาพร สาลี
นายอนุวัฒน์ กองจาปา
นายอานาจ เปรมปรีดิ์
นางสาวพนิดา สาเร็จ
นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร

2. นายจิระ ศรีสุขใส

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านพุประดู่
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
โรงเรียนหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
โรงเรียนดิศกุล
โรงเรียนบ้านพุประดู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์

2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.

นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์
นางสาวสุดา ไตรวิชชานันท์
นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์
นายธนวันต์ ภักดีวัน
นายธวัชชัย ภูวสิษฐ์พงศา
นางสาวชไมพร บุญประวัติ
นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกา
นางสาวราตรี ทองศรี
นายจิรศักดิ์ นิยมศักดิ์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านอ่างหิน
โรงเรียวัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร"
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
โรงเรียนวัดเบญพาด
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
โรงเรียนวัดสระลงเรือ
โรงเรียนบ้านตลุงใต้
โรงเรียนวัดคร้อพนัน
โรงเรียนบ้านหนองกรด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

ชื่อ - นามสกุล
1. นายอานนท์ สุทน
2. นายธนโชติ เจริญเกตุ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
โรงเรียนบ้านกุยแหย่
/ 3. นางสาวภัคศรัณย์...

-33.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.

นางสาวภัคศรัณย์ มิตรอารีย์
นางสาววิวรรณศา สมบุญดี
นางสุทธิดา เจริญสุข
นางดวงใจ ชัยสิทธิ์

2. นายประกิจ แฟมไธสง
3. นายวิฑูรย์ แก้วใหญ่
4. นายณัฐพล มิตรอารีย์

โรงเรียนวัดปรังกาสี
โรงเรียนวัดปรังกาสี
โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนคุรุสภา
โรงเรียนวัดหินดาด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.

ชื่อ - นามสกุล
นายพลาดิศัย โพธิจันทร์
นายวันชัย หมื่นบารุง
นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบธรรม
นางสาวศศิวรรณ หงส์ทอง
นางนิตยา สุดยอด
นางสาววรรณวิษา มณีวรรณ
นางสาวศรัญญาพัชญ์ โพธิ์ทอง
นายสุภชัย ปุริสาย
นายบรรพจน์ ทัพซ้าย
นายทวี กรายไทยสงค์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านหนองแสลบ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
โรงเรียนบ้านหนองเตียน
โรงเรียนบ้านหนองเตียน
โรงเรียนบ้านยางสูง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรี เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรี เขต 4

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ - นามสกุล
นายสิทธิกร จาปาอ่อน
นางบุญญา อุปนันท์
นางสินีพร วิระพันธ์
นายวิเศษ พลอาจทัน
นายอดุลย์ ภูปลื้ม
นายเสกสรรค์ เขียวไกร
นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร
นางเบญญาลักษณ์ ไชยหอม

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
โรงเรียนท่านาจานวิทยา
โรงเรียนท่านาจานวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
/ 6. นางรุง่ นภา...

-46. นางรุ่งนภา ปานะสุทธิ
7. นายขจรพงศ์ ต้นสีนนท์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ - นามสกุล
นางบังอร เทพบาท
นางสาวอัลดา กุลาสา
นายอุทัย โยมศรีเคน
นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ
นายเคน อาจดวงดี
นางปวีณ์กร ภูกาสอน
นายภัทรพิชญ์ เกตุคา
นางสาวสุธาสินี ประสานวงศ์
นายเฉลิมชัย หนูชื่น
นางสาวธัญพร เทพสิงห์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
โรงเรียนโนนสูงวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

โรงเรียนดอนยานางศึกษา
โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์
โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์
โรงเรียนหนองแสงวิทยา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นายสุชาติ เทียมทัน
นายกิติพงค์ ศรีคิรินทร์
ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทะเสนฮด
นางสุภาพร วงค์หนายโกด
นายอนุชิต วรชิน
นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ
นางสาวสัณห์สิตา เถื่อนสันเทียะ
นางบัวไข พันนาดี
นายกรชกร ชวติ
นางประไพภัทร บุญเรือน

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านขมิ้น
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านนาคู
โรงเรียนบ้านคาพิมูล
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม
โรงเรียนนาทันวิทยา
โรงเรียนหนองโพนสูง
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
/ นายสุริยา...

-5ผู้สอน
ผู้สนับสนุน

นายสุริยา ฉิมมั่น

โรงเรียนบ้านดงซ่อม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2
ชื่อ-นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.

นายศุภฤกษ์ ภู่ฤทธิ์
นายสุพจน์ เฉื่อยฉ่า
นายคมสันต์ ผลมั่ง
นายสนอง โพธิ์ทอง
นางสาวกฤศณา น้อยนวล
นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษา

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
โรงเรียนบ้านส่องตาแล
โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
โรงเรียนบ้านคลองน้าไหลใต้
โรงเรียนบ้านเพชรมงคล

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายสุวัฒน์ นามบิดา
นางอรสา นามบิดา
นายสาคร อุ่นผาง
นายธนากร เนื่องละมุล
นางเสาวคนธ์ บุตรโพธิ์
นายมานัส ยอดทอง
นายบุญเย็น โหว่สงคราม
นางประภาภรณ์ ภูขาว

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
โรงเรียนบ้านม่วงโป้
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

ผู้สอน

1.
2.
3.
1.
2.
3.

นายวีระชน นนทะเสน
นายอุดมพร กันทะใจ
นายวีระภาพ แพงไทย
นางภัทรา มูลน้อย
นางอภันตรี อ่อนแก้ว
นายนิติกร แสงลุน

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

โรงเรียนบัวเหลือง
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
/ 4. นายวสันต์...

-64.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายวสันต์ วงษ์พระจันทร์
นางจรรยา สุธัมมา
นายสุเนตร์ ทองโพธิ์
นางสาวดวงใจ ถวิลไพร

โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.
4.
5.

นายสุดใจ อ่อนฤาชา
นางสาวนาตยา ประเสริฐวงษา
นางจินตนา นางงามสาโรง
นางสาวแพรวา ตะวงษ์
นางศรัญญา แก้วพรม
นายชุติพนธ์ จะชาลี
นายภมร หลอดแพง
นางสาวรมณีย์ พงษ์สาลี
นางสาวศิริกานดา คงโพธิ์น้อย
นายชิราวุธ คาตันบุญ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด
โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นางศิริ เหล่าโคตร
นายชัยบรรจง โสกชาตรี
นายศุภสิน ภูศรีโสม
นายบัญชา เสนาคูณ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านผักหนาม
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.

นายสุปรีชา ถนอมเงิน
นายธัญ ชุมชัย
นางอังศุมารินทร์ ชุมชัย
นายกมล ต้นภูเขียว
นางสาวปนัดดา ศรีนวล

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"
โรงเรียนบ้านนาน้าซา
โรงเรียนบ้านธาตุ
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์
โรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"
/ 5. นายสุทธิพล...

-75. นายสุทธิพล ทองเทียม
ผู้สนับสนุน 1. นายยงยุทธ พรหมแก้ว
2. นายสุระพล สอนเสนา

โรงเรียนชุมแพศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวกัณณภัค นรากร
นายอธิพัชร์ รัตนภาค
นางสาวทัศนา วรรณประภา
นางวรการ คงช่วย
นางสาววรัชนิกร จันทรพิกุล

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ)์
โรงเรียนสฤษดิเดช
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองเคล้า(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์2)

ผู้สนับสนุน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

นางสาวนันทนิตย์ อริยสัจ
นายเทพพร อินทร์อ่อน
นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุล
นายพลพิพัฒน์ สิงหบวรชัย
นายธนพล นาเลาห์
นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส

1.
2.
3.
ผู้สอน 1
ผู้สนับสนุน 1.
2.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
โรงเรียนบ้านกระทิงทอง
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
โรงเรียนวัดมะทาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร
ผู้สอน

นางสลีลา ศรีสาราญ
นางเมธาพร เชื้อหอม
นายเมธี ศรีคโรจน์
นายอธิคม ทิมย้ายงาม
นางสาวธนัชญา แสงอรุณ
นางสาวปัทมา คงเงิน
นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร)
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1
/ 2. นายวุฒ.ิ ..
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โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1

นางสาวอัมพิกา สิริพรม
นางสาวขวัญศิริ บุญสรรค์
นางสาวนงค์นุช อังคะศิริ
นางลัดดา แสงทองล้วน
นายสัญญา ไทยประเสริฐ
นายฐาปนา ศรีหะ
ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชานาญนาค

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านหนองสทิต
โรงเรียนวัดชายเคืองวนนาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1. นายภัทร์กร ศรีเมือง
2. นางพรพรรณ การุณ

ผู้สอน
ผู้สนับสนุน

นางวนิดา ณ บางช้าง

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านหนองประดู่
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1. นายสราวุธ ทวีธิติมา
2. นายธรรมรงค์ เรืองขา
ผู้สนับสนุน
นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน
โรงเรียนวัดพานทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน
ผู้สนับสนุน

1.
2.
1.
2.

สิบเอกฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักดิ์
นางนริศรา ฉลองรัตน์
นางสาวปัณฑิตา กษิณศรี
นางสาวสโรชา ฤทธิรงค์
นางสาวชนาธิป เทียนวรรณ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนอนุบาลหันคา
โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ
โรงเรียนบ้านท่าไม้
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
โรงเรียนบ้านบ่อยยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
/ สานักงานเขต...

-9สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายธีรยุทธ สีเสน
นางสาวถาวร วันนา
นายสุธี เล็กอรินทร์
นางสาวกุหลาบ สิมาชัย
นายสุรชัย มรรควัน
นายวรัญญู นันทกุล
นายสมัต อาบสุวรรณ์
นายสันติ สีน้อยขาว

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านวังตะกู
โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ ตองติดรัมย์
นางวัชรา รูปชัยภูมิ
นายบรรพจน์ กาญจนสีมา
นางศิริรัตน์ เสือสาวะถี
นางศิริสุข ผดุงโชค
นางถาวร อินทจาปา
นางสาวจิรัชยา แสนพรม
นางสาวธารีฉัตร ศรีซุย
นายวิจิตร นารอง
นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์
นายจักรพันธ์ พวงสมบัติ

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านเรือ
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านเขวา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
1.
2.
3.

นายจิมมี่ ทองพิมพ์
นายสมศักดิ์ แก้วเพชร
ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล หงษ์มาลา
นางสาวจารุวรรณ ศิริคา

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
/ 4. นางสาวประภาวดี...
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5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.
4.

นางสาวประภาวดี แลบัว
นายภูธเนศ ม่วงราม
นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
นายพิสิษฐ์ ดงผดุง
นายดาเนิน ชาลีเครือ
นายวีระพงษ์ จันตรี

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยทราย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายวัชรินทร์ เอี่ยมสกุล
นางนวลศรี สุตราม
นางสาวดวงพรทิพย์ ยมโชติ
นางสาววริษฐา สุวรรณรักษา
นางสาวอรชร พรหมภินันท์
นายเลอศักดิ์ รัชณาการ
นางสาวสุธาทิพย์ เกิดเดช

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านบึงลัด
โรงเรียนบ้านปากน้า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
โรงเรียนบ้านสามเสียม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านนาแซะ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

ผู้สอน

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา รัตตะมาน
นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา
นางกรรณิการ์ จงจิตร
นางสุดารัตน์ ขันศิลา
นางสาวจินตนา อัตภิญโญ
นางสาวภคมน ชิตพูล
นางสาววรรณนิศา ทิพย์โยธา
นางสาววรกานต์ โสคะโน

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนชุนชนวัดท่าสุธาราม
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
โรงเรียนบ้านน้าฉา
โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม
โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม
โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม
โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม

ผู้สนับสนุน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

สถานศึกษา/หน่วยงาน

ผู้บริหาร
/ 1. นายเอกพงษ์...

-11ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.

นายเอกพงษ์ พิทักษ์กาพล
นายเสรี ภีระ
นายทรงพล กาณะรักษ์
นางรมิดา กาณะรักษ์
นายภูมรินทร์ คล่องแคล่ว
นางพัลลภา จันทร์กอง
นางชวนพิศ สักแกแก้ว
ว่าที่ร้อยตรีจารึก สมประสงค์

โรงเรียนบ้านเวียงเดิม
โรงเรียนดอยลานพิทยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
โรงเรียนผาขวางวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

โรงเรียนบ้านป่าก้อ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้สนับสนุน

นายพิสัณห์ อินลี
นายวีระศักดิ์ น้อยหมอ
นางวชิรา อินลี
นางสาวอวัฒฆ์ชฎา ศรีจันทร์
นายชานาญ นาปรัง
นายวสันต์ กุนา
นางกัลยา ทาสม
นางพิมพ์รดา ธิป้อ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านสันก้างปลา
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านดงมะดะ
โรงเรียนห้วยน้าขุ่นวิทยา
โรงเรียนห้วยน้าขุ่นวิทยา
โรงเรียนห้วยน้าขุ่นวิทยา
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นายสมบัติ ทุ่งพรวน
ว่าที่ร้อยตรีโชคดี ศรีอุดม
นายสงกรานต์ อินทะรังษี
นายกิตติพงศ์ ไสยวรรณ์
นายอิทธิพล แสงจันทร์
นางสาวสินีรัตน์ พันธ์วิไล
นายอรรถพล อินต๊ะสืบ
นายอภิเชียร ไชยติ๊บ
นายพรชัย นาชัยเวียง
นางจันทร์จิรา พิทักษ์กาพล

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนสามัคคีพัฒนา
โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
โรงเรียนบ้านป่าซางงาม
โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคา
โรงเรียนบ้านธารทอง
โรงเรียนสามัคคีพัฒนา
โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล
โรงเรียนบ้านผาเดื่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
/ 1. สานักงานเขต...

-12สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นายอภิปราย โสภายิ่ง
นายภัทรพงศ์ สิมงาม
นายศรายุทธ อินต๊ะราช
นายเกรียงศักดิ์ ช่วยแก้ไข
นางสาวมาลี วุฒิ
นายยงยุทธ วุฒิ
นางสาวพิชญ์สิริ ตั๊งวิบูลย์ชัย
นางจันทรา บุญเที่ยง
นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านดอนไชย
โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)์
โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
โรงเรียนบ้านชมภู
โรงเรียนปอวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร
ผู้สอน

นายจตุรงค์ ศรีเมืองมา
นายกวิน หยดย้อย
นายสันต์ ติ๊บจา
นายกริชชัย พรหมวรรณ
นางสาวชมพูพักตร์ นิลคง
นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
นายฉัตร์ณพัฒน์ กันทะวงค์
นายชูศักดิ์ เนียมทอง

1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านบวกค้าง
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
โรงเรียนวัดห้วยทราย
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

นางวนิดา พันธุราษฎร์
นายปิยพงศ์ เชาว์ประเสริฐ
นายวุฒิชัย ใยบัว
นางสาวมานิตา สิงห์คา
นางชลธิชา ชูเชื้อ
นายสุรพงษ์ ศิริเขตต์

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม
โรงเรียนบ้านต้นรุง
โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม
โรงเรียนวัดแม่กะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

โรงเรียนบ้านน้าริน
/ สานักงานเขต...
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ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
1.
2.
3.

ผู้สนับสนุน

ว่าที่ร้อยเอกเสกสันต์ ครองสมบัติ
นายณรงศักดิ์ โกเสนตอ
นางอาพร ยาวิลาศ
นายกิติพงษ์ อุดทัย
นายบัญชา วงษ์ถวิล
นางนุชสรา ปานทองคา

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านเวียงแหง
โรงเรียนวัดบ้านท่า
โรงเรียนบ้านแม่นะ
โรงเรียนบ้านแม่นะ
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร
ผู้สอน

นายบุญมี ศรีพิชยานันท์
นางทิวา วีระ
นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์
นายสมาน วิวัฒนาวิไล
นายสิงห์ทอง หมุ้นอินต๊ะ
นายวิโรจน์ เจริญกุล
นางแสงจันทร์ กันยะมูล
นายณัฐวัฒน์ บุญทวี

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ
โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านทรายมูล
โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

โรงเรียนวัดพญาชมภู

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร
ผู้สอน

นายชโยทิต น้าดอกไม้
นายถนอมศักดิ์ หลีทา
นางสาวยุพิน พรหมเสน
นายณัฏฐพัชร ตาคา
นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์
นายอานวย ธิการ
นายอภิชาติ ภูประเสริฐ
นางสาวกีรติ การะบูรณ์

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านแม่งูด
โรงเรียนบ้านแม่งูด
โรงเรียนบ้านสบลาน
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

/ สานักงานเขต...
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ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

1. ว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจ
2. นายชูโชค แนบสนิทธรรม
ผู้สอน
นายมีสุข วงษ์ชื่น
ผู้สนับสนุน
นายวรวัฒน์ ทองจันทร์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านกองแขก
โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์
โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
โรงเรียนบ้านแม่ซา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.
4.

ชื่อ - นามสกุล
นางเตือนใจ หะหมาน
นางเพ็ญแข พิพัฒนานนท์
นางสาวเบญญาดา มลิวัลย์
นางสุนันทา รัตตมณี
นางสาวชนัญธิดา ใจสมุทร
นายศุภพงค์ คงอ่อนศรี
นายกิตติ บุญศรี

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านลิพัง
โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย
โรงเรียนบ้านปะเหลียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม
โรงเรียนทุ่งไทรทอง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

นายสุวิชา ศีรีรัตน์
นายวิชิต เหล่าตระกูลงาม
นางสาวกัลยา บิลสะอาด
นายธีรพล ดิสโร
นายทศพร ชูจิตร
นายวุฒิชัย บุญขัน
นางสาวอัจจณี ทองใบ
นางรชฎนันท์ พระคง
นายอดิศร แก้วเซ่ง
นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
โรงเรียนบ้านน้าราบ
โรงเรียนวัดไม้ฝาด
โรงเรียนบ้านคลองมวน
โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
โรงเรียนบ้านโคกยาง
โรงเรียนบ้านหลังเขา
โรงเรียนบ้านบางสัก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ

/ สานักงานเขต...

-15สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ ทองก้านเหลือง
2. นางนลินี อาสารักไพร
ผู้สอน
นายองอาจ ธรรมศร
ผู้สนับสนุน 1. นางอรชร ปราจันทร์
2. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นายนพพร แก้วทอง
นายชนมงคล นอนา
นายคเชนทร์ ขัดสาย
นางสาวกชกร พุทธสอน
ว่าที่ร้อยตรีชิตณรงค์ วงษ์ปางมูล
นายภคภูมิ บุศย์คา
นายอาทิตย์ แสงโยจารย์
นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์
นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน
ผู้สนับสนุน

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวดัชนี แฝดกลาง

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บารุง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นายเอก เปลี่ยนขา
นายสรพจน์ วรประชา
นายวิวัฒน์ บุญยง
นางสาวงามทิพย์ ยอดบุญฤทธิ์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดบางแขม(จันทสรประชานุกูล)
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)
โรงเรียนวัดบางแขม(จันทสรประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
/ สานักงานเขต...

-16สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายสุทธิพงษ์ มะลินิล
นางสุมาลี เดชกาแหง
นางสาวภคพร อ่อนศิริ
นายธนะชน ทัศนะเกตุ
นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
โรงเรียนวัดตุ๊กตา
โรงเรียนวัดตุ๊กตา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายโกแมน คัดทะจันทร์
นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน
นายอนุลักษณ์ เครือคา
นางอัจฉรา คะษาวงค์
นางสาวฉวีวรรณ คาหาญ
นายยุทธศิลป์ จ้องสาระ
นายยุทธนา รัตโน
สิบตารวจเอกรวมมิตร อ่อนสี
นายนรงณ์ เห็นหลอด
นางสาวอรอนงค์ แสนคา

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านกุรุคุ
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
โรงเรียนบ้านนายอ
โรงเรียนบ้านกุรุคุ
โรงเรียนบ้านสาราญ
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

โรงเรียนบ้านเหล่าสาราญ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

ผู้สอน

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

นายวิศิษฎ์ เทียมม่วง
นางพิราพรรณ แสนเมืองชิน
นายลิขิต พิมพ์คา
นายธวัชชัย โสมี
นางสาวพิมพารัตน์ ยะภักดี
นายวีระเทพ พัดพรม
นางสาวประไพศรี ไพศาล
นางสาวสุนารี นุชสุ่ม

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม
โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ท่าอุเทน)
โรงเรียนบ้านป่าหว้าน
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านห้วยพระ
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองเทา
โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก
/ 1. นางอมรรัตน์...

-17ผู้สนับสนุน 1. นางอมรรัตน์ เชิงหอม
2. นายธนพัฒน์ อภัยโส

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

โรงเรียนบ้านนางัว

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.

จ่าสิบตรีชยันต์ อธิวาส
นางสาวณภาภรณ์ บุตรไทย
นางสาวสุณีรัตน์ เลื่อมไธสง
นางสาวอรพรรณ บุญทูล
นายธนะ สายศรีบัณฑิต
นางนัยนา ตันเจริญ

2. นางสาวอนงค์ อมรรัตนเศรษฐ์
3. นางมนต์อุมา สัตยาภรณ์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดสระแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองตาคง
โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
โรงเรียนบ้านพลจลก
โรงเรียนโพธารามพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1. นางสาวดวงนภา ขาวสุข

2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
6.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ว่าที่ร้อยตรีสัญญา เขียวปาน
นายเศรษฐเมธ พรมวัง
นายปราโมทย์ มดแสง
นางสาวสุประวีณ์ จุดาบุตร
นายนิรุติ ทรัพย์สินทวีคูณ
นางศศิธร ชิณศรี
นางสาวสุดารัตน์ ดีทองหลาง
นางสาวอุไรรัตน์ บุญเรือง
นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์
นายบัญชา ชิณศรี

สถานศึกษา/หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านละกอ
โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
โรงเรียนบ้านละลม
โรงเรียนบ้านหนองสาย
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม
โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม
โรงเรียนบ้านละลม
โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

/ สานักงานเขต...

-18สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นางสาวมะลิวัลย์ จรกิ่ง
นางจุไรรัตน์ วอนพรมราช
นางสาวกิตติยาพร สืบค้า
นางสาวเดือนนภา แสงจิต
นายก้องภพ ทองธรรมสิริ
นางสาวนิศากร ยอดสายออ
นางสาวกนกพัทธ์ เวียงสีมา
นางฐิตินันท์ นวลละออง

3. นางสาวพรพิมล เปล่งคงคม
4. นางสาวกาญจนา มีสุข

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)
โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)
โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)
โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)
โรงเรียนบ้านปางไม้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1. นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี

2.
3.
4.
ผู้สอน 1.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.

นายกฤษณชัย บุญยิ่ง
นางสาวสุนิสา กินนอน
นางสาวพักตรา อิสเรสรังสรรค์
นางเหรียญทอง แจ่มจารัส
นายวรเศรษฐ์ อรรถรวีวัฒน์
นางสุรีพร แพงแก้ว
นางนงนุช หงวนสูงเนิน

4. นางแวว ขาลฉนวน
5. นางสาววิเชียร สุรินทร์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองจอก
โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ(์ ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโนนประดู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
/ สานักงานเขต...

-19สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1. นายสมทบ แก่นจันทึก
2. นายวิชัย สิงห์ใหม่
ผู้สนับสนุน 1. นางนภาพรรณ นาดี
2. นายกิตติพล สนทองหลาง

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านหาญ
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.

นายสมุทร หมั่นกิจ
นายแทนไท กุดหินนอก
นายพูลศึกดิ์ บุตรแก้ว
นางสาวระเบียบ แก้วดวงเล็ก
นางสาวมยุรา เพิ่มพูน
นางสาวกนกวรรณ แต้สวัสดิ์
นายสุชาติ ปานาลาด
นางมัทติกา ไทยประเสริฐ
นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา

2. นายแสน กังประโคน
3. นายกฤษดา จาปามูล

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี
โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง
โรงเรียนปริยัติไพศาล
โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหนองโคบาล
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านปอบิด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองโคบาล

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

ผู้สอน

1.
2.
3.
1.

นางสาวปราณี พนารินทร์
นายตระกูล เสนานอก
นางศิวกานท์ ศักดานุศาสน์
นางวิมลศิริ ประกอบผล

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง
โรงเรียนบ้านชีวาน
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง
/ 2. นางสุธาวัลย์...

-202.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.

นางสุธาวัลย์ จันทร์เรือง
นายสุริยง เทียกมา
นายไพรัช วิริยะลัพภะ
นายมานะ เล่สิงห์
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์

2. นายสิทธิพร ผมงาม

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดา
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา
โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.

นางนวลใย สุทธิพิทักษ์
นายอนิรุทธิ์ อมรแก้ว
นางวีณา สอดจิตต์
นางวันเพ็ญ ยานพะโยม
นางมัยสุรี หยีมะเหร็ม
นางสาวเจิญศรี เชตุวัน
นางสาววนิษา ใจลือ
นางสาวอัญชลี นามสนธิ์

2. นายณฤทธิ์ หนูสมแก้ว

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านนาเคียน
โรงเรียนวัดมุขธารา
โรงเรียนวัดมุขธารา
โรงเรียนวัดมุขธารา
โรงเรียนบ้านนาเคียน
โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ
โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดเจดีย์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

นายวัชระ นามสนธิ์
นายสุริยา โนนเสนา
นายกฤษปการ เพียรดี
นายสนธยา อาจไพรินทร์
นางกาญจนา ช่วยรอด
นางจารุณี จันทร์มงคล
นางสาวณชนก คงด้วง
นางจอมขวัญ นครไธสง

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านหนองเจ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนบ้านพูน
โรงเรียนบ้านหนองเจ
โรงเรียนบ้านหนองเจ
โรงเรียนบ้านหนองเจ
โรงเรียนบ้านปากน้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2
/ 2. นางสกรีนรักษ์...

-212. นางสกรีนรักษ์ บุญมี
3. พันตารวจโทเขมณัฏฐ์ หนูชุม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ - นามสกุล
นางวิไลพร นาบุญ
นางพัชรี คงอุป
ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย ใหม่เมือง
ว่าที่ร้อยตรีชัย แก้วหนัน
นายมูหาหมัดซูลฮัลมี สะมะแอ
นางจันทร์พร ผาดศรี
นายสายันต์ มีปาล
นางสาวนภัทร นามสุข
จ่าสิบตรีอมฤต จันทรานนท์
นางสาวนิลวดี สงรักษ์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านกุมแป
โรงเรียนบ้านหัวปอ
โรงเรียนวัดจิกพนม
โรงเรียนบ้านชะอวด
โรงเรียนวัดป่าระกา
โรงเรียนวัดป่าระกา
โรงเรียนวัดสามัคยาราม
โรงเรียนบ้านโคกทราย
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นายสุวิท พรหมมา
นายธนูศิลป์ สุขแสนสุข
นางละไม ฝั่งชลจิตต์
นางวสุรัตน์ ส่งนวล
นางสาวสุจิรา แกล้วกล้า
นายตะวัน พันธุ์ชูศรี
นายมานะจิตต์ รัตนมณี

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
โรงเรียนวัดท้าวโทะ
โรงเรียนวัดท้าวโทะ
โรงเรียนเคียงศิริ
โรงเรียนท่าศาลา
โรงเรียนวัดสากเหล็ก
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร
ผู้สอน
นางสาวเบญญาภา น่วมอินทร์
ผู้สนับสนุน 1. นางสาวณัฐมนต์ พงษ์พิชญปัญญา

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดวังสวัสดี
โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา)
/ 2. นางณัฐชญาน์นันท์...

-222. นางณัฐชญาน์นันท์ วิชพัฒน์
3. นายจาเริญ อากาศสุภา
4. นางสาวนภัทร เลิศลักษณ์มีพันธ์

โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

ว่าที่ร้อยตรีธีระพล เพชรพิพัฒน์
1. นายวิทวัส ศาสกุล
2. นางสาววิมฤดี เรือนงาม
ผู้สนับสนุน 1. นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
2. นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1. นายเฉลิมชัย วงษ์โพธิ์
2. นายกวินตรา เทียนนาวา
3. นางสาวสุรีย์พร ถึงสุข
ผู้สนับสนุน
นางสุขศรี ลาถึงแสน

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง
โรงเรียนวัดเขาวง
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวีระพงษ์ พรรณโรจน์
นางศรณี คุปติปัทมกุล
นายศุภสัณห์ เรืองชิต
นางสาวพิกุล สีมาเพชร
นายนัฐพล ก๋าแก้ว
นางสาววีนาพร คงฉาย
นายพงศ์พิสิฐ รวมจิตร
นางเบ็ญจพร เทพสุวรรณ์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิร)ิ
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บารุง)
/ 1. นางวชิรนุช...

-23ผู้สนับสนุน 1. นางวชิรนุช พรหมภัทร์
2. นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์
นายปณต จตุพศ
นายวิมล บรรณะทอง
นางสาวสุภัค สุทธิชล
นายธงชัย ภัทราโสนอ่อน
นางศิริลักษณ์ บุตรครุฑ
นางภัทราพร ปริญญาจารย์
นางสาวนารี คุ้มขร
นางดุจดาว โตบางป่า
นายเกียงไกร รื่นเสือ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
โรงเรียนคลองเกลือ
โรงเรียนวัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บารุง)
โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค
โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดยอดพระพิมล

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน
ผู้สนับสนุน

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวนิตยา อาหมาด
นายอับดุลอาชิ ดอเล๊าะ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร
ผู้สอน

นายอนันต์ มณีฉาย
นายอับดุลรอฮิม ดอเล๊าะ
นายซุลกีพลี ดะแล
นางสาวจรรยมณฑน์ หนูชู
นายนูซี มะเด็ง
นางธรรมศญา หล่าอุดม

1.
2.
3.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนแหลมทองวิทยา
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ประเภท
ผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวนริณี กันคา

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนทุ่งศรีทอง
/ 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไรวรรณ...

-24ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.
4.

ว่าที่รัอยตรีหญิงอุไรวรรณ จันทร์ใส
นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณ
นายชัยยันต์ ช่วยพรม
นายกิตติโชติ เวียงนาค
นางสาวประภาพรรณ จันทร์ผง
นายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว
นางกวิสรา ศรีมูล
นางอัจฉรา สีโสภา
นางกัลยู วิศววงศ์พันธ์

โรงเรียนบ้านสาลี่
โรงเรียนบ้านน้าโค้ง
โรงเรียนบ้านน้าครกใหม่
โรงเรียนทุ่งศรีทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านน้าโค้ง
โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน
โรงเรียนบ้านชมพู
โรงเรียนบ้านสาลีก

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

นายพันธ์ยศ ศรีนเรศพงษ์
นายสมควร เชื้อเมืองพาน
นายนิพจน์ ป้อมทองแดง
นายหาญ จินดาสวัสดิ์
นายวทัญญู ปัญญาภู
นายโกศล ตามะทะ
นายอธิวัฒน์ สวิง
นายมานนท์ จันทร์เจียม
นางจุฬาลักษณ์ จิตอารี
นายสิทธิพล พรมมินทร์

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านปางปุก
โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร)
โรงเรียนวรนคร
โรงเรียนชุมชนศิลาแลง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)
โรงเรียนบ้านบ่อหยวก
โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ
โรงเรียนบ้านน้าพุร้อน
โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ
โรงเรียนภูคาวิทยาคม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

ผู้สอน

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

นายประสิทธิ์ พิเศษ
นายโพขัน ขุนาพรม
ว่าที่พันโทรัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์
นายประกาศิต รินไธสง
นางสาวมณีย์ ยวงรัมย์
นางสาวจุฑามาศ เหนือนวาจา
นายชาญวิทย์ สรงสระ
นายมรกต ทาประโคน

สถานศึกษา/หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
โรงเรียนบ้านพะไล
โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
/ 1. นายมานพ...

-25ผู้สนับสนุน 1. นายมานพ คงเสนา
2. นางสาวฐานิดา สุขรัมย์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายพยัพ สมานสารกิจ
นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม
นายณรงค์ นุแรมรัมย์
นางสาวเสงี่ยม อุไรรัมย์
นายเรืองศักดิ์ ทุกสุข
นายธีรพงษ์ ปุยะติ
นางสาววันเพ็ญ สยามประโคน
นายนาพล ศูนย์คา
นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน
นายบรรพต สรวนรัมย์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านตัวอย่าง
โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายเมธีนันท์ วันดี
นายมนัส ทัศนรงค์
นายกิตติพงษ์ ชะบัวรัมย์
นางสาวนพเก้า ขุนนามวงศ์
นางสาวศิริจรรยา พิกิจอาจ
นายวิชิต อ่อนน้าคา
นางพรนภัส ละประโคน
นางนฤบล กองทรัพย์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
1.
2.

นางเบญจวรรณ อุไรรัตน์
นางสาววราอินทร์ ปุผาลา
นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสง
นางสาวบานเย็น เดชโคบุตร

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านสระกุด
โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)
โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
โรงเรียนบ้านข่อย
/ 3. นายศิวานนท์...

-263.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.

นายศิวานนท์ สวยสว่าง
นายเพชรฎา พรไธสง
นางสาวทิพย์สุดา ฉวีวงศ์
นายวิทยา นนท์นภา
นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต
นางสาวสุพรรณี ภูแก้ว

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
โรงเรียนวัดศรีสุนทร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสตึก

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

นายเกียรติศักดิ์ นนทะสิทธิ์
นายนรินทร์ นาบารุง
นายอดิศร ถวิลคา
นายฉัตร อ่อนสี
นางสาวปริญญาณัฐ วิเลิศ
นายสุระศักดิ์ เพียสุระ
นายฐิตินันท์ นันทะศรี

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง
โรงเรียนบ้านโนน
โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้
โรงเรียนบ้านหาดแฮ่
โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวสุพชาต ชุ่มชื่น
นายกวี รักษ์พลอริยคุณ
นายมงคล อุบล
นางนิชุลฎา โอภาสสุริยะ
นางสาวอุทัย พรพมพิมาลย์
นายธวัชชัย ประมวล
นางสาวจิราพร ศาสนา
นางกาญจนา คล้ายพุฒ
นายวิเชียร วาพัดไทย
นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
โรงเรียนบุญคุ้มคุ้มราษฎร์บารุง
โรงเรียนบึงเขาย้อน
โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ
โรงเรียนวัดบางพูน
โรงเรียนวัดบางพูน
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

/ สานักงานเขต...

-27สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.

นายโยธิน ฉายแสง
นายมงคล กันเผือก
นางสาวสุพรรณีย์ เทียมขุนทด
นางวนิดา หวังวิวัฒนา

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดอัยยิการาม
โรงเรียนชุมชนวัดทาเลทอง
โรงเรียนชุมชนวัดทาเลทอง
โรงเรียนวัดเขียนเขต

ผู้สนับสนุน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1.

นางจุฑาทิพย์ อินธิศุภเศรษฐ์
นางทัศนีย์ พรมสอาด
นายศิลปิน พรหมมณี
นายจักร์กรี น้อยเอี่ยม
นางสาวนิตยา สายลอด
นางสาวปรางทิพย์ พรมสอาด
นายกีรติ เลื่อนสูงเนิน
นางสาววรลักษณ์ จันทน์ผา

2. นางกันยมาส ชูจีน

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดดอนยาง
โรงเรียนด่านสิงขร
โรงเรียนบ้านหินกอง
โรงเรียนมูลนิธิศึกษา
โรงเรียนบ้านทองมงคล
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
โรงเรียนบ้านหินกอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.

ชื่อ - นามสกุล
นางสุภรดา วรรณพันธุ์
นายวีระศักดิ์ ทองพร้อม
นายอาพร ทองบาง
นางสาวพชกร เด่นจารุกูล
นางสาวจินตนา แป้นด้วง
นายปัณณทัต ทองดี
นางสาวเฉลิมขวัญ ถือความสัตย์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านเนินพยอม
โรงเรียนบ้านหนองเหียง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
โรงเรียนบ้านหนองจิก
โรงเรียนบ้านหนองตะเภา
โรงเรียนบ้านรวมไทย
โรงเรียนวัดกุยบุรี
/ 2. นางสาวสิริมา...

-282. นางสาวสิริมา ทองใบ

โรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน
ผู้สนับสนุน

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวสุภัค ธีรัชสกุล

สถานศึกษา/หน่วยงาน

โรงเรียนบ้านโป่งไผ่

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน
ผู้สนับสนุน

ชื่อ - นามสกุล

นายนพดล ตลับแก้ว

สถานศึกษา/หน่วยงาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นางต่วนมารีนี เหล็มเด็น
นางอรุณี เพ็ชรหิน
นางสาวอารีนา ดาโอะ
นางสาวสุดฤทัย หมื่นคลิ้ง
นางสาวนูร์อัลวานี มอลอ
นายภิรมย์ จีนธาดา

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านกาฮง
โรงเรียนบ้านโคกโตนด
โรงเรียนบ้านตาหมน
โรงเรียนบ้านตาหมน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร
ผู้สอน

นายยาการียา อาหลี
นายอับดุลบาซิ เจ๊ะซอ
นายดลเลาะ ดาแม
นางสาวพรทิพย์ ณ พัทลุง
นางสาวจริยา นาวาทอง

1.
2.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรเงรียนบ้านกระหวะ
โรงเรียนบ้านน้าใส
โรงเรียนบ้านวังกว้าง
โรงเรียนบ้านต้นโตนด
โรงเรียนบ้านป่าไร่

/ สานักงานเขต...

-29สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1. นายดนยา กาเจร์
2. นายฮาแว สาแม
ผู้สนับสนุน
นายฟาอิส โดรอนิง

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านปายอ
โรงเรียนบ้นกะรุบี
โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.

นางสาวประภาภรณ์ พลรักษ์
นางสาวปัทมา โพธิ์ยั่งยืน
นางสาวสมเจตน์ เรืองฉาย
นางสาวจิราภรณ์ บูชา
นางชัชชญา ภานุรักษ์
นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ้มประเสริฐ
นางลักขณาวรรณ ศรีศุภพัชร
นายวรายุ ศรีบุบผา
นางสาวณัชญานุช สุดชาดี

2. นายไพรัช โตโสภณ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
โรงเรียนวัดปากคลอง(ประชามหาราช)
โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนประตูชัย
โรงเรียนวัดดอนพุดซา
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

ผู้สอน

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

นายโชค ปุยอ๊อด
นายบริรักษ์ เป็ดทอง
นายณัฐพงษ์ คนมั่ง
นายอนุวัฒน์ แสนธนู
นางสาวพรรณิษา ชาวหงษา
นายบุญเสริม ลอยลม
นายพลวัฒน์ เป็ดทอง
นายสมชัย มังคละ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนเชียงรากน้อย(ทรัพย์-สังเวียนเหราบัตถ์อนุสรณ์)
โรงเรียนวัดนกกระจาบ(ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดลาดชะโด(ประกาศวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดบ้านสร้าง
โรงเรียนราษฎร์นิรมิต
โรงเรียนวัดทางหลวง(เทพราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
โรงเรียนวัดไชยภูมิ

/ 1. ว่าที่ร้อยตรีสารวย...

-30ผู้สนับสนุน 1. ว่าที่ร้อยตรีสารวย นกงาม
2. นายยรรยง อรรถีโภค

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นายวสันต์ นาขยัน
นางพรรณทิพย์ วงศ์ช่างเงิน
นายวสันต์ ปัญญาดี
นางอัญญาพิมพ์ ศิริวิชชากุล
นายปิยะวุฒิ โนขัติมา
นางสาวรัตนาวรรณ พิชยาปรีชาพล
นางชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ
นางจิรพรรณ จารัส

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านดงบุญนาค
โรงเรียนบ้านแม่กา
โรงเรียนบ้านภูเงิน
โรงเรียนบ้านร่องห้า
โรงเรียนบ้านร่องห้า
โรงเรียนบ้านร่องห้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.
4.

ชื่อ - นามสกุล
นายณัฐกฤช ชัยชนะ
นายสราวุธ หอมนาน
นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์
นางสาวธนัญญา คาประเสริฐ
นางกรณิการ์ คาแจ้
นายเสมอ วงค์พุฒ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านเลี้ยว
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวพัชรพร อ่อนจิตต์
นายวีศักดิ์ชัย ภูพูล
นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล
ว่าที่ร้อยเอกณัฐพงศ์ วงศ์น้อย

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว
/ สานักงานเขต...

-31สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายภักดี จานงค์
นางสาวจุฑาทิพย์ อินทร์ช่วย
นางนันทิพิทย์ ไกรรัตน์
นายณฐิพงศ์ อินทร์อักษร
นายสมชาย โอนิกะ
นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว
นางสาวอุมาพร ดีสมุทร
นางสาวปาณิสรา สารรักษ์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
โรงเรียนบ้านเนินทราย
โรงเรียนวัดคลองใหญ่
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
โรงเรียนวัดทะเลน้อย(ลอยประชาคาร)
โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปผลิกประชาสรรค์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นางสาวอุราวรรณ พจนากนกกุล
นางสาวยุพาภัค อินนุ่น
นางเสาวนิตย์ แซ่หลิ้ม
นางอรอุมา พรหมจรรย์
นางวารี นวลสนอง
นางสุดา บุญจันทร์
นางสาวอารีย์ แกล้วทนงค์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านเกาะนางคา
โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์)
โรงเรียนวัดแหลมดินสอ
โรงเรียนบ้านด่านโลด
โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน
โรงเรียนบ้านด่านโลด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

ผู้สอน

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา
นางมะลิ เครือรัตน์
นายปรีชา นาครัตน์
นายหล่ม วิชัย
นายชัยชาญ กุฎมหาราช
นางสาวนภัสวรรณ ราตรีสวัสดิ์
นายเฉลิมพล แก้วเกตุ
นายวุฒิศักดิ์ คามา

สถานศึกษา/หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ
โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
/ 1. นายสิทธิศักดิ.์ ..

-32ผู้สนับสนุน 1. นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์
2. นางฉัตรชนก การเที่ยง
3. นางนิสสรณ์ กัณฑษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นายอธิปัตย์ อยู่สุข
นายนิมิตร พรหมอยู่
นางวรยา สายสุจริต
นายกิตติพงศ์ เกิดพิน
นางสาวพิจิตรา ศรีลา
นายประจักษ์ ทองแจ่ม
นายประเสริฐ เทพศร

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้
โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ
โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ"
โรงเรียนวัดวังแดง
โรงเรียนวัดวังแดง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
โรงเรียนวัดวังแดง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร
ผู้สอน

นางฐรินดา โตเขียว
1. นายสมบัติ มันตะสูตร
2. นางกมลลักษณ์ อิ้มอนงค์
ผู้สนับสนุน
นางไพทิพย์ โกทัน

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดกรมธรรม์
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.

ชื่อ - นามสกุล
ว่าที่พันตรีธีรพันธุ์ แสนบุญเลิง
นายศุภวัชญ์ บุญสวัสดิ์
นางสาววรติรัตน์ บัวผึ้ง
นายคณาธิป อันยงค์
นายนที ฉิมฉวี
นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ
นางสาววิจิตรา วงษ์ยะลา

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
โรงเรียนบ้านโป่งปะ
โรงเรียนบ้านซารัง
โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

รีงเรียนบ้านวังโพรง

/ สานักงานเขต...

-33สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร
ผู้สอน

นายอดุล โตเขียว
นางสาวนภาพร เพชรเขียว
นายสุลักษณ์ กุลเจ๊ก
นางสาวปุณยนุช มั่งแพร
นายณัฐพล บุญเนียม
นายรุ่ง จันทร์ทอง
นายสนิท ประหา
นายฉัตรชัย แก่นจรรยา
นายทนันชัย อินทนาชัย

1.
1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.
4.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านนาหล่ม
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1
โรงเรียนวัดน้าคบ
โรงเรียนวัดนาขาม
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนวัดวังมะด่าน
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายฉตัรชัย แสงจันทร์
นางสาวอรนลิน ไกรนาชนม์
นายรังสรรค์ คาขาย
นายสัญญา กุลสุวรรณ์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดสมุทรโคดม
โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร(สาตรราษฎร์บารุง)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นางชนาพร วัดน้อย
นายธรรมนูญ สมจิตร์
นางสาวสิริวรรณ ทองสมนึก
นางสาวอรวรรณ บุตรพุ่ม
นางสาวศุภวรรณ เครือแก้ว
นายอดิศร โยธะชัย
นายสิทธิชัย สารมาศ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดหนองศาลา
โรงเรียนบ้านวังนางนวล
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร
โรงเรียนบ้านหนองมะกอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

1. นางขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
/ 2. นางศุจิกา...

-342. นางศุจิกา จักคาม
3. นางกาญจนา สุกาญจนรักษ์
ผู้สอน
นางประเทียง ผันนภานุกุล
ผู้สนับสนุน 1. นายวิทยา เกษาอาจ
2. ร้อยตารวจโทวิสิทธิ์ สร้อยสุวรรณ

โรงเรียนบ้านขมวด
โรงเรียนบ้านน้าลัด ขาดวุฒิ 3 ท่อน
โรงเรียนบ้านปากน้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นายวิโรจน์ ก้านบัวแย่ง
นายปราโมช สนธยามาลย์
นางสาวจารุชา ธนัญชนกดุลธร
นางวรรณวรัทย์ ไชยา
นางสาวประดับ พลกลาง
นางวลัยพร ใจวงศ์
นางลายง แพงขะ
นายอรรถวิท อุตม์อ่าง
นายสุฤทธิ์ คาเครือ
สิบตารวจโทรจรัญ ชูชื่น
นางอมรรัตน์ ศรีทอง

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
โรงเรียนบ้านน้าก้อ
โรงเรียนบ้านซาภู
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
โรงเรียนบ้านดงขวาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

นางประภัสสร มีชาญเชี่ยว
นายฉัตรชัย ขันธะรี
นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
นายจาลักษณ์ เพชรน่าชม
นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
นายสุริยง ป้องศรี
นายวิเชียร แย้มจันทร์
นายต้องตา สนิทไทย
นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์
นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์
นางสุปัญญา โพธิ์หา

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านโคกสาราญ
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
โรงเรียนบ้านวังเหว
โรงเรียนบ้านบ่อรัง
โรงเรียนบ้านคลองทราย
โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์
โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ
โรงเรียนบ้านวังขอน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

/ สานักงานเขต...

-35สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ
นายวิทูรย์ สินธุวงศ์
นายคมสัน ธรรมสรางกูร
นายอุทัย ใจน้า
นายธนพล วงศ์สุวรรณ
นายดารงพล ปัญญามาก
นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล
นายธนะ ชมพู
นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนอนุบาลแพร่
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)
โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)
โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก
โรงเรียนอนุบาลแพร่
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายพรชัย จันทะสาร
นายไพศาล สุวรรณเกษม
นายไชยา ฟั่นเฟือย
นางสาวดวงกมล บุญประเสริฐ
นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว
นายอรรถพงศ์ ใจดี

สถานศึกษา/หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางนันทภัค สังข์เกื้อ
นางสาวฐิกาญภัศ สันติกุล
นางสาวอรทัย ไชยแก้ว
นางสาวอรุณี อิสระโชติ
นางสาวชนินทร์พร จันทร์แก้ว
นางสาวปิยะนันท์ จิตบารุง
นางสาวมุกดาพรรณ สุคันธรส

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านม่าหนิก
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านอ่าวน้าบ่อ
โรงเรียนเกาะสิเหร่
โรงเรียนเกาะสิเหร่
โรงเรียนเกาะสิเหร่
/ 1. นายวิรยุทธ...

-36ผู้สนับสนุน 1. นายวิรยุทธ ชัยดินี
2. นางสุคนธ์ สีนาเคน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

นายไชยา วิญญาสุข
นางสาวจิตติมา สุนทรรส
นางจิรนันท์ แก้วจันทา
นายฃัชนันท์ ดรชัย
นางสุนทรีย์ ไชยโคตร
นางเพ็ญศรี สาระกุมาร
นางอรอุมา เรืองสนาม
นายเศรษฐชัย วิสาทาโส
นางกัญจนา สัตตรัตนาพร
นางปราณีย์ ศรีแก้ว

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี
โรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้น
โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปปประชาบารุง
โรงเรียนบ้านนานกเขียน
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยายม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1. นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์

2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
ผู้สนับสนุน 1.

นายธงชัย ดาวยันต์
นายศรายุทธ เสนาสุธรรม
นายวิเชียร กุลธินี
นางราไพพรรณ โคตรไกรสร
นายสุชาติ พุทธลา

2. นายเอกศักดิ์ จันทะกา
3. นางผ่องพรรณ ปักกาโล
4. นางสาวเบญจวรรณ นุยภูเขียว
5. นางชไมพร ทิพย์สิงห์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนหนองหน่อง
โรงเรียนโคกเพิ่มโคกกลาง
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2
/ สานักงานเขต...

-37สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.

นายศริตวรรธน์ เวียงนนท์
นายบุญนา เพชรล้า
นายนิกสันต์ กลางพิมาย
นางเปรมปรีดิ์ เวียงนนท์
นายขจรศักดิ์ อาภรณ์
นางขวัญพัฒน์ ไกรศรีทุม
นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร
นายยุทธนากร แก้วกัลยา
นายชยานนท์ มูลพิมพ์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านโนนเนาว์
โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง
โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว
โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ
โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายอนุชา บุรัตน์
นายวีรชาติ บุตรดีวงศ์
นางอุบลรัตน์ จันทร์มณี
นายสุรินทร์ รูปดี
นางสาวยุภาพร ปาวงค์
นายปรัชญา มานะวงศ์
นายพิพัฒน์พล ปุริมานุรักษ์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านป่าแดง
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที3่
โรงเรียนบ้านขามป้อม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

ผู้สอน

1. นายสุรชาติ การสอาด
2.
3.
1.
2.
3.

นายสิงคม ปัญญาคา
นายมนัส จันทร์กุญชร
นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์
นายวรวิช ปัญญาเยาว์
นางสาวสุชาดา ทองเขียว

สถานศึกษา/หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม
โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล3แผนกประถมศึกษา)

โรงเรียนบ้านไม้สะเป่
โรงเรียนบ้านห้วยผา
/ 4. นายวีรชาติ...

-384. นายวีรชาติ วรรณมณี
ผู้สนับสนุน 1. นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา
2. นายเรืองยศ ปันศิริ

โรงเรียนขุนยวม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

นางกัญวรา วงศ์ธิดา
นายดารง ปันทวัง
นายสุทธิพงษ์ เจริญกุล
นางจตุพร อัยกร
นางราพึง มโนศักดิ์
นางสุกานดา ประยูร
นางสาวกิตติยา เขียวคา
นายวิทยา มูลไว
นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.

2. นายสมศักดิ์ วงศ์แปง

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
โรงเรียนบ้านหัวลา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ
โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นายบัณฑิต ทองประทุม
นายวิทยา จักรไชย
นางสาวยิ่งลักษณ์ บุญประสิทธิ์
นางสาวสุภานัน แสวงสาย
นางสุมัชฌิมา โยนากุล
นายทวี วรรณสิงห์
นายสวัสดิ์ ศิริพัฒน์
นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์
นายขจรศักดิ์ โฮมราช

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
โรงเรียนบ้านโพนทัน
โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านผือฮี
โรงเรียนบ้านผือฮี
โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง

/ สานักงานเขต...

-39สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวขนิษฐา คุณยะโคตร
นางบุญสุข ศิริสนธิ
นางลัดดาวรรณ์ แก้วหาญ
นางวาสนา สายจันดา
นายไกรทอง ผิวทอง
ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์
นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านคาสร้างช้าง
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
โรงเรียนบ้านโนนประทาย
โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

นางสาวอายีรีนา สะมะแอ
นายอาหามะ สะอะ
นางสาววิมลรัตน์ จินวรรณ์
นายนพเดช นวลละออง
นางชื่นกมล ยอดคง
นางสาวนุรฮูดา ดือราแม
นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่
นายหามิ เจ๊ะเต๊ะ

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านโฉลง
โรงเรียนบ้านพร่อน
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
โรงเรียนบ้านโฉลง
โรงเรียนบ้านเบอเส้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านเบอเส้ง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

ชื่อ - นามสกุล

นายอับดุลเลาะ เจ๊ะซอ
1. นายยูนุส์ กามา
2. นางกุลธิดา รัตนพันธ์
ผู้สนับสนุน
นางวาริน ชูสุวรรณ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ 16)
โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
โรงเรียนบ้านยะหา
โรงเรียนบ้านวังสาราญ

/ สานักงานเขต...

-40สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นางสาวนูรีซัน ดือเร๊ะ
นายสุชาติ แซ่ชั้น
นายบุญส่ง โซยรัมย์
นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านปะเด็ง
โรงเรียนบ้านโต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1. สิบเอกจักรรินทร์ จุลสม
2. นายรัชพงศ์ คนองมาก
3. นางนวนจันทร์ คาสาร
ผู้สอน
นางมุกดา ไสยสิทธิ์
ผู้สนับสนุน 1. นายสุกิจ กลางสุข
2. นายปิลันธน์ สระแก้ว

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อานวย)
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนสาราญ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายวิษณุพงค์ วิเศษสม
นางสาวอาทิติญาพร สุดาเดช
นายธนะศักดิ์ ชมเชย
นายจตุพล ทองเฟื่อง
นางสาวสิริวิมล จัตุจันทร์
นางอรอุมา สุดชารี
นายอาพร ชัยอาวุธ
นายสันติภาพ โชติขันธ์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด
โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านสาราญหนองบาก
โรงเรียนบ้านสระบัว
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 ฯ
โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนบ้านภูดิน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

ชื่อ - นามสกุล
1. นายยุทธนา เนินนิราช
2. นางพัชรี ศรีเวียง

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านหนองนกทา
โรงเรียนหนองหลวงประชาบารุง
/ 1. นายทวีศักดิ.์ ..

-41ผู้สนับสนุน 1. นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ
2. นายสกล ไชยธงรัตน์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.
4.

นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์
นายภาณุพงศ์ จินะทอง
ว่าที่ร้อยตรีธรรศกร สังข์ชุม
นางสุวรีย์ บุญนาค
นางสาวหนึ่งฤทัย ขาวเนียน
นางสาวชุติมันต์ ดามี
นางวันดี ละศรีจันทร์
นายภพเดชา บุญศรี
นายธีรวุฒิ บุญโสภาส
นางสาวกชธร เหมทานนท์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
โรงเรียนบ้านบางหิน
โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านสานัก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านปลายคลอง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายชะโลม เล็ดลอด
ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ สุทธิ
นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐ
นางสาวจารุวรรณ ศรีวรกุล
นางสาวธนาวดี พะไตรยะ
นายสุเทพ อาชาพล
นางสาววันเพ็ญ อุ่นหะวงค์
นายประสงค์ รอดคลองตัน
นายสมร หอมศรี
นายสุพิษ ศิริบุตร

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
โรงเรียนวัดปลวกเกตุ
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
โรงเรียนวัดบ้านฉาง
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประเภท
ผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล
1. นางรังษิยา อมาตยคง
2. นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
/ 1. นางสาวรจนา...

-42ผู้สอน

1. นางสาวรจนา พรหมชาติ
2. นายสุทธิพงศ์ คงพราหมณ์
3. นางสาวเวธกา เวสสุวรรณ์
ผู้สนับสนุน
นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร

โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์
นางสาวธนภรณ์ เข็มทอง
นายวิทวัส ทัศนสุวรรณ
นายปุณยวีร์ ริ้วเลิศศิริกุล
นายวรพจน์ ภู่ระหงษ์
นายศรุต สิงห์อุดม
นายธรรมนูญ เหมณี
นางละลิดา สาลีวัฒนผล
นางสาวลักขณา โตงาม
นางสาวอัญชลี พุทธะ
นางจุฑาทิพย์ ชื่นบุญมา

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.
4.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดเจริญธรรม
โรงเรียนวัดเขาส้ม
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนวัดช่องพราน
โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก
โรงเรียนวัดหนองเสือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนวัดโคกหม้อ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท

ผู้บริหาร
ผู้สอน
นายธวัช บุตรศรี
ผู้สนับสนุน 1. นางสาววิรัชฎาพร ภาคากิจ
2. นางสาวหฤทย์ชญา สิงห์โต

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนโคกลาพานวิทยา
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
โรงเรียนบ้านโคกตูม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.

นายประยงค์ สารภูมิ
นายดนัย เนื่องขันตรี
นายสุชานนท์ ใจธรรม
นายนัฐพล แสนทวีสุข
นายจักรกฤษ รื่นสด

สถานศึกษา/หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
โรงเรียนนิคมลานารายณ์
โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157
โรงเรียนวัดหนองนา
/ 5. นายพัฒนพงศ์...

-435. นายพัฒนพงศ์ ถนอมชาติ
ผู้สนับสนุน
นายคณวัฒน์ แก้วประไพ

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์
โรงเรียนบ้านเกาะรัง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายธนภณ คายิ่งเดชาภัทร
นางทิพยา เกศเกื้อวิริยะนนท์
นายสราวุธ โพธิจันทร์
ว่าที่ร้อยตรีคมสันต์ คาเทียม
นางรัชฎาภรณ์ ศิริสุทธิ์
นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง
นายอนุชิต บาตะศรี

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านบุฮม
โรงเรียนบ้านกกทอง
โรงเรียนบ้านสงาว
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ว่าที่ร้อยตรีมานิต พันธุ์โอภาส
นายทศพร เพ็งพุฒ
นายสุรินทร์ แก้วบุตรดี
นางสาวมะยุรา พิมพ์มหา
นายณัฏฐชัย ปานชะเล
นางสาวนิตยา ทองดี
นายวรณัฐ ชาญรัตนพิทักษ์
นางสาวประภัสรา จันทร์แป๊ะ
นางสรัญญา บุดดา
นางสาวนันทนา พงทะวงษ์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านปากปวน
โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
โรงเรียนโคกสง่า
โรงเรียนบ้านนาแปน
โรงเรียนโคกสง่า
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
โรงเรียนบ้านนาอ่างคา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.

นายชัยวัฒน์ บานเย็น
นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์
นายขจรเดช เสงี่ยมเฉย
นายนิธวัฒน์ คาทะเนตร
นางสมลักษณ์ วิบูลย์คา

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านนาทอง
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง
โรงเรียนด่านซ้าย
โรงเรียนบ้านทับกี่
โรงเรียนบ้านทับกี่
/ 5. นายพิเชษฐ์...

-445. นายพิเชษฐ์ วิบูลย์คา
ผู้สนับสนุน 1. นางญาณิศา อยู่งาน
2. นายณฐพรต เพ็งสาย

โรงเรียนบ้านทับกี่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
6.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นางกนิษฐา ศรีประดิษฐ์
นายมณฑล อินเจือจันทร์
นายเศกสรรค์ อิทธิผล
นายจักรชัย กลิ่นหอม
นางสาวสุวพิชญ์ จันทร์สุริยะ
นางหัทยา ศรีเพ็ญ
นางสาวณัฐสินี เตชะธิ
นางสาวพิชญา วงศ์แคะหล้า
นางอารีวรรณ ประสาน
นางสาวพลอยชมพู วงศ์อินทร์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย
โรงเรียนวัดบ้านแขม
โรงเรียนอนุบาลลาปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
โรงเรียนอนุบาลลาปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านบ่อห้อ
โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง
โรงเรียนอนุบาลลาปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
โรงเรียนอนุบาลลาปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร
ผู้สอน

นายปิยะพงค์ หมุดปิน
นายกิตติพงษ์ ถึงสุข
นางเพลินพิศ อิทธิผล
นางสาวศิริญญา สุวรรณ
นางโสภา สุภาสอน
นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร

1.
2.
3.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา
โรงเรียนบ้านเด่น
โรงเรียนบ้านแม่วะ
โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
1.
2.
3.

นายสมัย ดารงค์
นางปัทมาพร จันทร์ฝั้น
นางสาวชาลินี เชื่อนันไชย
นางสาวณัฐชาพิมญชุ์ เสียงกว้าง
นางสาวปิยะดา นาสี

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านแม่พริก
โรงเรียนบ้านหัวเมือง
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
โรงเรียนบ้านขาม
/ 4. นายรณชัย...

-454.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.
4.

นายรณชัย ปินใจ
นายพรหมนิมิตร ลอยสง
นายไพโรจน์ วิเศษ
นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์
นางสาววิมลวรรณ เมืองจันทร์
นายเมธี อ้วนล่า

โรงเรียนแจ้คอนวิทยา
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3
โรงเรียนวังทรายคาวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายสุรเชษฐ์ คาสุวัตร์
จ่าสิบตรีสุรัก เชื้อหลุมโพธิ์
นางสาวศิลาทิพย์ คาใจ
นายวิษุวัต ดวงจินา
นางทิพากร บุญสนอง
นายกฤตเมธ อุ่นโพธิ
นายวิทยา ไชยยาติ๊บ
นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดน้าดิบ
โรงเรียนบ้านศรีป้าน
โรงเรียนบ้านห้วยไซ
โรงเรียนบ้านป่าซาง
โรงเรียนวัดหนองซิว
โรงเรียนบ้านหนองเงือก
โรงเรียนบ้านห้วยไซ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

นายพิเชษฐ์ บุญสุ
นายศรีสมพร จาศรี
นายไตรภพ ทะนุพุทธคุณ
นายศุภชัย สุภากาศ
นายศุภชัย ปัดแก้ว
นายสุวัตร์ พร้อมสุภา
นายธวิทย์ ทอเตี้ย
นายชาญชิต ทัพหมี
นายสาเนียง อัตไพบูลย์

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านป่าจี้
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ประเภท
ผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล
1. นางวาสนา กันหาสุข

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนอนุบาลพยุห์
/ 2. นายสิทธิชัย...

-462.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.

นายสิทธิชัย อรรคบุตร
นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วธรรมศร
นางสาวอรุโณทัย ระหา
นางชัญญานุช พลชัย
นายสุภกร สิงห์วงศ์
นายติณน์พัฒน์ อสิพงษ์
นายวรเทพ พงษ์เกษ
นายสุรพัศ สาธุพันธ์
นางชินวงค์พงษ์ สีดาว

โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย
โรงเรียนบ้านหัวเหล่า
โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านดินดาเหล่าเสนไต้
โรงเรียนบ้านดินดาเหล่าเสนไต้
โรงเรียนอนุบาลพยุห์
โรงเรียนบ้านมะกรูด
โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง
โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1.

นายไพรัช ก้านเกษ
นายสุนันท์ แก้วใส
นางนิตยาภรณ์ คันศร
นายอาธร วิมลสุข
นางสาวเพ็ญนภา รักษาพันธ์
ว่าที่ร้อยตรีสัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ์

2. นายณัฐชัย เชิงหอม

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านปลาขาว
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวนัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์
นายชาญวิทย์ สันดอน
นายคมสัน ติดมา
นายประสาท สีหาบุญมาก
นายชัยอนันต์ ชัยสุวรรณ
นายชาญจักกริช บุ้งทอง
นางกานต์ติมา ติดมา
นายเจษฎา สิ้นภัย
นายทวี สอนคาเสน
นายบุญสม โสริโย

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านตาเจา
โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
โรงเรียนบ้านโสน
โรงเรียนบ้านตาอุด
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์ )
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
/ สานักงานเขต...

-47สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นางอรทัย อินวันนา
นางสาวกุสิสรา สาคาภีร์
นายเจริญสุข วงศ์แหวน
นางสาวนภสร ท่วงที
นายธนากร โยธิคาร์
นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์
ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
โรงเรียนบ้านนารังกา
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.
4.

ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ดาโอภา
นางจูรีรัตน์ คาเมือง
นายประภาส ไตรธิเลน
นางสาวอมรรัตน์ อุปพงษ์
นายชานนทร์ สุภายอง
นางเนาวรัตน์ แก้วก่า
นางชรินดา พิมพบุตร
นายสท้าน วารี
นางกษมน มังคละศีรี
นายอิสเรศ เสงี่ยมวัฒนะ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา
โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)
โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกุล
โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
โรงเรียนบ้านโคกม่วง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
1.
2.
3.
4.

นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์
นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์
นางสาววนิดา จันทรังษี
นายวรุตม์ โคตรคาหาญ
นางสาวสุกัญญา สัพโส

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
โรงเรียนบ้านนาถ่อน
/ 5. ว่าที่ร้อยโทไพโรจน์...

-485. ว่าที่ร้อยโทไพโรจน์ ก้อนตาล
6. นางนวลจันทร์ พันธะสา
ผู้สนับสนุน 1 นายสุรสิทธิ์ วรภาพ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
โรงเรียนบ้านขาว

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ - นามสกุล

สถานศึกษา/หน่วยงาน

นายปรัชวุฒิ คาผุย
นายชวลิต มินพิมาย
นายมนตรี นาคีย์
นายปกรณ์ ไปยะพรหม
นางฐิติพร ศรีถาพร
นางภัทรวรรณ พิมพา
นายพนาศักดิ์ ชาคาหลอย
นางทิพย์สุดา ธิศรี

โรงเรียนชุมชนบ้านมาย
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
โรงเรียนอนุบาลวานรนิราส(ราษฎร์บารุง)
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองสนม
โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81
(พระเทพญาณวิศิษฏิ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์)

ผู้สนับสนุน 1. นายสกุณ แก้วพิกุล
2. นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท

ผู้บริหาร
นางขวัญตา ประสานสงฆ์
ผู้สอน
นางสุณี สุวรรณบัณฑิตย์
ผู้สนับสนุน 1. นางขนิษฐา จันทรศรี
2. นางสาวฤทัยชนก แก้วคง

สถานศึกษา/หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านพร้าว
โรงเรียนวัดชะแล้
โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
1.
2.
3.
4.

นายมิตร ศิริธรรม
นายอานวย สุวรรณชาตรี
นางบุญร่วม เจษฎารมย์
นางสาวอุไรวรรณ เส้งคุ่ย
นางจิราวรรณ วิไลรัตน์
นางสาวิตรี เตโชชะ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านคลองคล้า
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
โรงเรียนบ้านเกาะหมี
โรงเรียนยางงาม
โรงเรียนบ้านคลองคล้า
โรงเรียนวัดหูแร่
/ 5. นางสาวศิรภัสสร์...

-495.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.

นางสาวศิรภัสสร์ เกนุ้ย
นายเอกศักดิ์ ดวงภักดี
นางสาวนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี
นางศศิพัชร สินสโมสร

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
โรงเรียนวัดควนเนียง
โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์
โรงเรียนบ้านหินผุด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นางสุวพร ทีปรักษพันธุ์
นายวิสูตร ไชยสุริยา
นายอรัญ กองบก
นายกรวิชญ์ คล้ายศรี
นางสาวปุณิกา บุญวิรัตน์
นางบุศรินทร์ นาคอุบล
นางศศิสุดา แก้วเอียด

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
โรงเรียนบ้านนาปรัง
โรงเรียนบ้านบ่อโชน
โรงเรียนบ้านมุนี
โรงเรียนบ้านบาโหย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกุล)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร
ผู้สอน

1. นายณรงค์เดช บัวบางกรูด
2. นายสมาน หวังผล
ผู้สนับสนุน
นางรัชนี ทองเงิน

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด "มิตรภาพที่114"
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว)
โรงเรียนบ้านห้วยน้าดา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ประเภท
ผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล

1. นายปิยสนธิ์ เชื้อทอง
2. นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
3. นางนิรัติกาล สารวมสุข
ผู้สอน
นายกมล อินทรประสงค์
ผู้สนับสนุน 1. นายพงศธร สงวนสิน

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดด่านสาโรง
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนวัดด่านสาโรง
โรงเรียนวัดด่านสาโรง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1
/ 2. ว่าที่ร้อยตรีทรัพสิทธิ...

-502. ว่าที่ร้อยตรีทรัพยสิทธิ วาระดี
3. นายสุรศักดิ์ คานู

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

1. นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี

2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นางสาวอนันต์ทิตา นาคทอง
นายวินัย บุญฤทธิ์
นางสาวศิริกัลยา ไชยมงคล
นายศิโรจน์ เล็กเส็ง
นางสาวอัมพิกา ลีสุวรรณ์
นายนครินทร์ เอกนิกร
นายวิรัตน์ เข็มศรี
นางสาวพรธิดา นาสงค์
นางสาวมณีรัตน์ มหาสวัสดิ์
นางศุกรรญา ทรัพย์สิน

สถานศึกษา/หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
โรงเรียนคลองลาดกระบัง
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บารุง
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายศุภัช โพธิ์ศรีทอง
นายธราพงษ์ หนูอินทร์
นางสาวอุษณีษ์ บุญเรือง
นายวิวรรธน์ โตเหมือน

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ประเภท
ผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล
1. นายศิริชัย พุ่มพันธุ์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดบางขุด(อุ่นพิทยาคาร)
/ 2. นางมนทกานติ...

-512.
ผู้สอน 1.
2.
3.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นางมนทกานติ ล้วนประเสริฐ
นางสาวเบ็ญจวรรณ สินณงค์
นายปรีดา ชื่นชนม์
นางสาวภทพร ชาวหญ้าแพรก
นางสาวพิยะภา ใจชื่อสมบูรณ์
นางสาวณัฐกาญจน์ นุชประเสริฐ

โรงเรียนวัดนาขวาง
โรงเรียนวัดบางขุด(อุ่นพิทยาคาร)
โรงเรียนราษฎร์บารุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบารุง)
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท

ผู้บริหาร
ผู้สอน
นายองอาจ ศรีเพ็ชร
ผู้สนับสนุน 1. นางประภัสสร สรวนรัมย์
2. นางสาวปรีเปรม เค้าอ้น
3. นายรักพงษ์ วงษ์ธานี

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.

นายวรเดช สุดสายเนตร
นายภาณุวัฒน์ จิตพริ้ง
นายบุญยืน พันธุ์ผ่าน
นางสาวเด่นนภา แปวประเสริฐ
นางภานุรังษี ทาประเสริฐ
นางสุมาลี ศรีสุคนธ์
ว่าที่ร้อยตรีบรรพต อินทร์พิมพ์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท
โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา
โรงเรียนวัฒนานคร
โรงเรียนวัฒนานคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

ผู้สอน

1.
2.
3.
1.
2.

นายวิจิตร์ พิกุลทอง
ว่าที่พันตรีวชิรโรจน์ โคตะคาม
นางเกศินีย์ จุลพันธ์
นายเจษฎา ลาลึก
นายพรชัย จั่นเพ็ชร

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
โรงเรียนบ้านท่าพลู
/ 3. นายชยันต์...

-523.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายชยันต์ กันสีเวียง
นายโกศล บุญสะกันต์
นางสาวรุ่งรัตน์ วงษ์เกตุ
นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง
นายวิรุต หนองหงอก

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บารุง)
โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นางสาวจันทิมา ปานหัวไผ่
นางสาวสุคนธ์ นัยวิรัตน์
นางสุกฤตา เอี่ยมกลั่น
นางสาววรินญา ภู่ปราง
นายวีระวัฒน์ ศรีวันทนาสกุล
นายธรรมสรณ์ สุศิริ
นายสุธีร์ เครือวรรณ์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม
โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม
โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
โรงเรียนวัดบางปูน
โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นางจิตรา คาเบิก
นายจักรกฤษณ์ ทะวงศ์
นางรุ่งอรุณ เปรมอ้น
นางสาวอัมภิกา โปต๊ะ
นางสาวศิริภาดา เอี่ยมเนตร
นายจีรยุทธ คาสูง
นายณัฐสิทธิ์ มายะ
นางกัลยา มาลัย
นายวีระ บัวผัน

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"
โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านดงเดือย
โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

ชื่อ - นามสกุล
นายเอกพันธ์ สารีบุตร
1. นายวิทูรย์ พระริต

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองรังสิต
/ 2. นางญาณิศา...

-532. นางญาณิศา แสนสุวรรณ
ผู้สนับสนุน 1. นายจณะศักดิ์ คาแสน
2. นางสาวธัญสินี สุวรรณรัตน์

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านดงคู่
โรงเรียนบ้านโซกเปือย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน
ผู้สนับสนุน

สถานศึกษา/หน่วยงาน

นางสาวทิวากร ดวงแก้ว

โรงเรียนวัดสามจุ่น

นางสาวสุวารินน์ รักลีลาวัฒน์

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นางสาวคณิดา พักตร์เพียงจันทร์
นางสาวปิยวรรณ ถาวรกูล
นางสาวพิศสมัย กิจเจริญ
นายพรเทพ ศรีสุข
นายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านยมเบือ
โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
โรงเรียนวัดสระพังลาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายศิริชัย คชวงษ์
นายวรรณชัย เอ็นดู
ว่าที่ร้อยตรีกิตตินันท์ เกตุทับทิม
นางสาวจันทิมา ปานหัวไผ่
นายวีระพงษ์ ถาวงษ์กลาง
นายณธัชพงศ์ ตรัยคนันธรณ์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
โรงเรียนบ้านหนองปลากระดี่
โรงเรียนบ้านหนองปลากระดี่
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
โรงเรียนวัดวังคัน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

ชื่อ - นามสกุล
1. นางสาวรัตน์ชนี เด็นหลี
2. นางสาวอรีญา ไชยเพส

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านหาดงาม
โรงเรียนชุมชนบ้านนางกา
/ 3. นางสุธนา...

-543.
4.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นางสุธนา ปรางเพ็ชร์
นางสาวพรสุดา เกษเพ็ชร
นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน
นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน

โรงเรียนคีรีวงการาม
โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นายธวัช เฮ่าหนู
นายสิทธิพล ลีแสน
นางปรียาสิณีเนตร เพลินแก้ว
นายณรงค์ศักดิ์ บุญเพียง
นางสาวสุดารัตน์ พรหมอินทร์
นางสาวฤทัยพร พาหะมาก
นางบุษรา ศักดา
นางสาวอัจฉราวดี เกศแก้ว
นางจุรีย์พร นิลสังข์
นางสาวศิราพร ช่วยชะนะ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ
โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง
โรงเรียนบ้านดอนมะกอก
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
โรงเรียนวัดพระพรหม
โรงเรียนวัดพระพรหม
โรงเรียนวัดขจรบารุง
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
4.
ผู้สอน 1.
2.
3.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.

ชื่อ - นามสกุล
นายนนทกร ชุมเทพ
นายธนากร คงช่วย
นางสาวฐิติวัลคุ์ พรมหมฤทธิ์
นางสาวนิตยา บุญญาธิการ
นางมนิตา หนูน้อย
ดาบตารวจสมจิตร แก้วศรีนวล
นางสาวอัมพวัลย์ แสงจันทร์
นายโอม รัตนพันธ์
นายสาทิตย์ จันทร์ศรีนวล
นางสาวมลฤดี บัวชุม

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านควนสระ
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านยูงงาม
โรงเรียนบ้านควนสระ
โรงเรียนบ้านควนนิยม
โรงเรียนบ้านห้วยมุด
โรงเรียนบ้านควนสระ
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217

/ สานักงานเขต...

-55สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร
ผู้สอน
ผู้สนับสนุน 1. นายประจักษ์ สระแก้ว
2. นางสาวฐิติรัตน์ จินพละ

สถานศึกษา/หน่วยงาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นายสมบัติ สวายชุม
นางวรภา ดนเสมอ
นางนิ่ม ศรีละออง
นายสิทธิพงษ์ เพียรมี
นางวงศ์เมือง ตั้งบุบผา
นางสาวสุเทียน ดาศรี
นายอภิชาติ สุวรรณไตรย์
นายอรรถพล ชาติรัมย์
นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านม่วงหวาน
โรงเรียนบ้านหม่วงหนองตาด
โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา)
โรงเรียนบ้านโพนม่วง
โรงเรียนบ้านโพนม่วง
โรงเรียนบ้านโพนม่วง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นายกิติพัฒน์ ดาทอง
นางอินทิรา พอใจ
นางบัวย้อย กันนิดา
นายประดิษฐ์ จุดาบุตร
นายยุทธศักดิ์ เสาเวียง
นางสาวสมจิตร จันศรี
นายอิสระ ปุยะติ
นายสุทธิเกียรติ นกพรม
นายเดชา การรัมย์
นายสนอง ดาทอง

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนเพียงหลวง๘
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด
โรงเรียนบ้านตาวร
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
/ สานักงานเขต...

-56สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายวันเฉลิม ไชยยงค์
นายพรเทพ รัตนติสร้อย
นางวิภาวดี สุริยะกมล
นายบัญชา รักษาเมือง
นางวิไลพร รักษาเมือง
นายมนูญ ภูมิประสาท
นายปรัชญาพล จาปากุล
นายพัชระ งามชัด
นางสาวรุ่งนภา ธิศรี

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านหนองหมื่น
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
โรงเรียนธนากรสงเคราะห์
โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้สนับสนุน

นายไพบูลย์ บูชาทิพย์
นายวีระ โพธิรุขา
นายวิทยา นาศถุงคาร
นางสาววิลาส นพเก้า
นายจักรพงษ์ เบ้ารักษา
นางเสาวณี คาหงษา
นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์
นางราเพย ทินกระโทก

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านผือ
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
โรงเรียนเวทีราษฎร์บารุง
โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
โรงเรียนบ้านผือ
โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.

นายมงคลชัย พรหมมาหล้า
นายพิจิตร ภูชมศรี
นายจักรพงษ์ พลชาย
นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์
นางดวงพร แก้วพวง
นายปรีชา สิงห์ชัย

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
โรงเรียนบ้านนาเลิง
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลาภู
โรงเรียนบ้านท่าลาด
โรงเรียนบ้านท่าลาด
/ 1. นายรุ่งอรุณ...

-57ผู้สนับสนุน 1. นายรุ่งอรุณ ป้องกัน
2. นายศุภกร วิแสง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายสุทัศน์ พูลเกษม
นายนพพร ผลธุระ
นางสาวปวีณา มูลกองศรี
นางสาวศรันยาพร ชมภูพื้น
นายชัยยะ ภูกงลี
นายเจนภพ ชัยวรรณ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านซาเสี้ยว
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นางสาวโอศฑี จังจริง
นางกานต์สินี เอี่ยมดี
นายพรพิพัฒน์ นาคประสงค์
ว่าที่ร้อยตรีศุภอรรถ ทัศนุรักษ์
นายเอนก คล้ายสังข์
นายจตุพล โตอนันต์
นางสุชาติ ทองมา
นายเกรียงศักดิ์ บุญเชิด

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
โรงเรียนวัดถนน
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
โรงเรียนวัดมหานาม
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
โรงเรียนวัดกาแพง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
โรงเรียนวัดมหานาม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

ผู้สอน

1.
2.
3.
1.

นางวิจิตรา ทัพซ้าย
นายโกมิน ทัพซ้าย
นายวัชร เสนสม
นายสมพร สมเจตนา

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ่อบุโปโล
โรงเรียนประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านชูชาติ
โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
/ 2. นายสุรกิต...

-582.
3.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายสุรกิต ก้อมสา
นายขวัญชัย บุษรากรณ์
นายณรงศักดิ์ จันทรังษี
นายพิศุทธิ์ กันยวิมล

โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
โรงเรียนบ้านคาโพน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.
3.

นางสาวกฤตติกา มาเวียง
นายฤทธิศักดิ์ ศรีราชสญไทย
นายมงคลชัย ยางชุม
นางสาววราพร สุภากิจ
นายสิทธิรักษ์ เต้านวม
นางสาวเพชร คาทาสี
นางณิชารีย์ เมาะราษี
นายพิจิตร พรหมจารีย์
นางกรรณิกา บุลสถาพร
นายสุภักษร พหลทัพ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
โรงเรียนบ้านพรานเหมือน
โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านดงปอ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

1.
2.
3.
4.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายไชยวัฒน์ ไกรราช
นายสุรชัย ไผ่ตง
นางสุพัตรา จันทร์โสม
นายพัฒนสิทธิ์ โสภารัตน์
นางอรวรรณ ไชยคา
นายไพรัช รินทร์วงศ์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านเมืองปัง
โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมป์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

ชื่อ - นามสกุล
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาราพร กุลพลเมือง
2. นายอภิวัฒน์ แก้ววิเชียร

สถานศึกษา/หน่วยงาน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

โรงเรียนบ้านศาลา
/ 3. นายธีรวัฒน์...

-593.
4.
5.
6.
ผู้สนับสนุน

นายธีรวัฒน์ อุไรสาย
นายสมภาร องอาจ
นายสวาท วงษ์ศรีงาม
นายศักดิ์สิทธิ์ อุต้น
นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

นางสุภารัตน์ ศิริธร
นายนิโรจน์ มะเสนา
นายอิทธิชัย นิตย์กุลกานต์
นางปรียาพร สาราญ
นายสัมฤทธิ์ ดอนจันลา
นายนิติศักดิ์ ศรีผาโคตร
นางชญาภา กัลยาบุตร
นายพร้อม บริบูรณ์มังสา
นางสนม เสริฐผล
นายสมพงษ์ แสนโคตร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านยางโกนวิทย์
โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านดงธาตุ
โรงเรียนบ้านสร้างก่อ
โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

ผู้สนับสนุน

1.
2.
3.
4.

นางสาวณัฐณิชานันท์ อัครานุรัตน์
นายสุบิน บางใจ
นางวาสนา ฐิตะวรรณ
นางสาวสกาวเดือน ติ๊บอาจ
นายวัลลภ วิบูลย์กูล

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
โรงเรียนวัดแม่เฉย
โรงเรียนบ้านกองโค
โรงเรียนชุมชนบ้านโคน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ประเภท
ผู้บริหาร
ผู้สอน

ชื่อ - นามสกุล
1. นายณัฏฐฌานนท์ ข้ามสาม
2. นางสาวสุนิสา หงษ์สมดี

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านน้าหมัน
โรงเรียนบ้านสีเสียดบารุง
/ 3. นายนิพิฐพนธ์...

-603.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายนิพิฐพนธ์ อุไรวรณ์
นายชรินทร์ เกิดพุ่ม
นายภูมิพัชร ภาคสุวรรณ
นายธีระศักดิ์ พลนาคู
นางสาววัชราภรณ์ ปาชัย

โรงเรียนบ้านน้าหมัน
โรงเรียนบ้านน้าหมัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ประเภท

ชื่อ - นามสกุล

ผู้บริหาร

นายบัณฑิตย์ อยู่คง
นายคมศักดิ์ ชื่นชม
นายพิเชษฐ์พันธ์ เชื้อแพ่ง
สิบเอกคูณมา จันทร์ผาย
นายอานาจ ใจบิดา
นายปัญญา อินทสิทธิ์
นางนิดาวัน ดอกพิกุล
นางแสงทิพย์ วิงวร
นางฟองจันทร์ กลิ่นสุคนธ์
นายอุทัย คาสีหา

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย
โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
โรงเรียนวัดโนนเหล็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

ชื่อ - นามสกุล
นายภานุวัฒน์ คลังสิน
นางสาวกัญญานัธร์ รอดพงษ์
นางสาวจันทนา สังข์เงิน
นางดวงรัตน์ อินทรีย์
นางสาวดาริกา รอดไผ่
นางสาวจันทร์เพ็ญ จั่นเจริญ
นางสาวณัฐวรรณ จันทร์สอน
นายอานาจ พันธุ์เขียน
นายประสาร มูลเดช

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง
โรงเรียนบ้านน้าพุ
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านน้าพุ
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ

/ สานักงานเขต...

-61สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายเฉลิมพล เกตุมาตย์
นายกฤติเดช สุขสาร
นางพิมพ์นภา พุ่มทอง
นางชวนพิศ แสงสวย
นางจิราภร ศรีสมภพ
นางสาวนันทิวา สมสกุลชัย
นายพงษ์ศักดิ์ ตรีรัตน์
นางสาวฤทัยรัตณ์ มีปัญญา
นายธนเสฏฐ์ ดาเหลาธิพัทธ์
นางสาวอัญชลี ไชยกาล

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
โรงเรียนบ้านชีทวน
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
โรงเรียนบ้านผาแก้ว
โรงเรียนบ้านหาด
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายสมหมาย ธิโกศรี
นายบุญทัย สุระมุล
นายไมตรี สมชัย
นางสาวนภาพร บุตรเพชร
นายเชิดชัย ลุยพิมพ์
ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์ เพ็ญพร
นางสาวพรพิมล ทารัตน์
นางสาวปัทมา แดงสะอาด
นางสาวอิสราภรณ์ ปานสิริวัฒน์
นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านตากแดด
โรงเรียนบ้านคาหาด
โรงเรียนบ้านโนนหอม
โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
โรงเรียนบ้านกองโพน
โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
โรงเรียนบ้านนาแมด
โรงเรียนบ้านดอนก่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ประเภท
ผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล
1. นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อน
2. นายวิทยา ใจบุญ

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
/ 3. นายกิตติพัทธ์...

-623.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.

นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียร
นางธิดารัตน์ สัมพันธ์
นางสาวจิตษ์สุดา สามารถ
นางสาวอรอุมา อุ่นท้าว
นายธีรัชตะวัน ทุมเที่ยง
นางสาวธัญภัทร์ ตรงกรณ์
นางสาวจันทัย แสนทวีสุข

2. นางสาวรัตนาภรณ์ สืบสนิท

โรงเรียนบ้านไร่ใต้
โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
โรงเรียนบ้านนาบัว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

1.
2.
3.
ผู้สอน 1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นางอนงนิตย์ จันทร์มณี
นายธนิตชาติ ทองมงคล
นางอรอนงค์ ดุมนิล
นายสัญญา งามดี
ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ รัฐิรมย์
นายยุทธการ ควรนาม
นางสุภาณี สิงห์ธีร์
นายสมนึก น้อมสูงเนิน
นายประสิทธิ์ สาริบูรณ์
นายวีระพล โทบุดดี

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านค้อน้อย
โรงเรียนบ้านสระสมิง
โรงเรียนบ้านคาข่า
โรงเรียนบ้านสาโรง (คุรุประชาสามัคคี)
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3)
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านนาแก

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ชื่อ - นามสกุล

ประเภท
ผู้บริหาร

ผู้สอน

1.
2.
3.
1.
2.
3.

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา วรัยศรี
นายคณิต เชื้อประทุม
นางอุตรี เชื้อประทุม
นายสาราญ หลวงพินิจ
นางทัศนียา ทองประเสริฐ์
นายศุภกิตติ์ ทองเรียง

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
โรงเรียนบ้านบัวงาม
โรงเรียนโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านฝั่งเพ
/ 4. นายสุรวิทยา...

-634.
5.
ผู้สนับสนุน 1.
2.

นายสุรวิทยา ละดาดก
นายเทียนชัย แก่นการ
ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ อินทะวงศ์
นายเชี่ยวชาญ โมฬีชาติ

โรงเรียนบ้านโนนขาม
โรงเรียนเวตวันวิทยา
โรงเรียนเจริญศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖4 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน ๒๕๖4

(นายสุทิน แก้วพนา)
เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ

เป็นผู้สอนปี63 รอติดต่อ

