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1 สพป. กระบ่ี บ้านทุ่งปรือ
ว่าท่ีพันตรี
ประเทือง สินทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายชัยรัตน์ รักษาพันธุ์ ครู

ว่าท่ีร้อยตรีพรชัย ช่วยเอียด ครู

2 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 วัดดอนแสลบ นางสาวพจนา กาญจนบุรางกูร ครู

นางสาวมานิตย์ แดงเพ็ชร ครู

นางสาวอรทัย รัตนฤทธิยาภรณ์ ครู

3 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 นาเชือกวิทยาสรรพ์ นายจรัส อินทะพุฒ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวนภาวรรณ หอมชื่น ครู

นางจุฑาวรรณ ภูบัวเพชร ครู

4 สพป. กําแพงเพชร เขต 2 ประชารักษ์ศึกษา ว่าท่ีร้อยตรีทวิชาติ สิบรัมย์ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายวุฒิชัย นันทวงษ์ ครู

นายทรงศักด์ิ นิมิตธรรมโสภณ ครู

5 สพป. ขอนแก่น เขต 3 ไตรมิตรพัฒนศึกษา นายจํารัส ปัตตานัง ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายวิศรุต เพ็ชรสีม่วง ครู

นางศิริพร เสาวรส ครู

6 สพป. ขอนแก่น เขต 4 ชุมชนดูนสาด นายประจักษ์ จันทร์ทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายศุภวัฒน์ อินทรคําแหง ครู

นางสาวยุวดี พลมณี ครู

7 สพป. ขอนแก่น เขต 5 บ้านหนองปลาซิว นานเฉลิมชัย สมท่า ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวเนตรนภา ครองยศ ครู

นางสาวกนกวัลย์ เทียบกว้าง ครู

8 สพป. ชลบุรี เขต 2 ชุมชนวัดโบสถ์ นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางวิไล ปรีดาพรพันธุ์ ครู

นางสาววราภรณ์ สุรกิจบวร ครู
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9 สพป. เชียงราย เขต 3 บ้านพญาไพร นายสุขสันต์ สอนนวล ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายกฤษฎา จันทร์ประเสริฐ ครู

นายชานนท์ จันต๊ะคาด ครู

10 สพป. เชียงราย เขต 4 เวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) นายบุญมี ท่าดีสม ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาววิไลวรรณ ธะขัด ครู

นางกุลจิรา ฝุ่นวัง ครู

11 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 สันทรายหลวง นายมานพ กัณโท ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสุพิน สาลักษณ์ ครู

นางสาวภาวินี สิงคราช ครู

12 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 วัดบวกครกเหนือ นายสงัด ดุษฎีวิทิต ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางชรินทร์ทิพย์ วาณิชประดิษฐ์ ครู

นายนิเวช สมเกตุ ครู

13 สพป. ตรัง เขต 1 บ้านย่านตาขาว นางอุไรวรรณ จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวพัทธยา คีรีรัตน์ ครู

นางรัตนา หล่อสุพรรณพร ครู

14 สพป. ตราด บ้านคลองประทุน นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวปิยวรรณ กระทงยาม ครู

นายฎีกา สุภาสัย ครู

15 สพป. นครนายก อนุบาลองครักษ์ นายวินัย อํ่าประเวทย์ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ ครู

นางสาวจีรวรรณ เศวตพงษ์ ครู

16 สพป. นครปฐม เขต 1 วัดสระสี่มุม นายธนะชน ทัศนเกตุ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ครู

นางสาวปารุดา สระทองจันทร์ ครู
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17 สพป. นครปฐม เขต 2 วัดหอมเกร็ด นางสาวชยาภรณ์ ศฤงคารทวีกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางรัตนา สิงห์เจริญ ครู

นายหนึ่ง ภุมมาลา ครู

18 สพป. นครพนม เขต 1 บ้านหนองปลาดุก นายอภิเชษฐ์ บุตรวร ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวสุพัตรา คําวงษ์ ครู

นายธัมรงค์ ทรงพุฒิ ครู

19 สพป. นครราชสีมา เขต 5 ด่านขุนทด นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน
นายอนุสรณ์ หงษ์ขุนทด ครู
นางสาวนันทวัน เหิดขุนทด ครู

20 สพป. นครราชสีมา เขต 6 บ้านหนองขามนาดี นายกนก จําปามูล ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายชยพล จําชาติ ครู

นายฤทธิเดช พลอยสุวรรณ์ ครู

21 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 วัดควนชะลิก นายประพนธ์ อัฒจักร์ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายกิตติมนต์ อัมพุกานน ครู

นายสุชาติ ทองมี ครู

22 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว นายชาตรี นิลวัชราภรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายมงคล อู๋สูงเนิน ครู

นายพรชัย สุภาตา ครู

23 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 อนุบาลท่าตะโก นายชูชาติ โพธิเพ็ชร ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ ครู

นางสาวพิมพ์ชนก นาคจํารูญ ครู

24 สพป. นราธิวาส เขต 1 อนุบาลนราธิวาส นายสมชาย สุวรรณราช ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายฟูอารดี ดอเลาะ ครู

นายกิติกร สะกานดา ครู
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25 สพป. นราธิวาส เขต 3 บ้านสะโล นายซูฮัยมี ปาแนแจกะ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสุไหลา เสริมศาสน์ ครู

นางนูรีซัน บูละ ครู

26 สพป. น่าน เขต 1 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นายศักด์ิชาย รินนาศักด์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายกิตติศักด์ิ โนกัน ครู

นางนิภา อุ่นถา ครู

27 สพป. น่าน เขต 2 วรนคร นายเสถียร คํารังษี ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายเฉลิมพล กวาวสิบสอง ครู

นางสาวกรรณิกา คําอ้ัน ผู้อํานวยการโรงเรียน

28 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บ้านขามน้อย นายเพ่ิมวุธ บุบผามาตะนัง ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายธีรกุล แสนม่ัน ครู

นางสายรุ้ง สุวะโจ ครู

29 สพป. ปทุมธานี เขต 1 คลองบ้านพร้าว นายสําเริง ทองมอญ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวนฤมล ขันทริโย ครู

นางสาววิไลวรรณ์ ตรีวาสน์ ครู

30 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 อนุบาลปราจีนบุรี นายสงวน พรหมศรี ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางนฤมล พงษ์สวัสด์ิ ครู

นางรัชติรถ รัตนมงคล ครู

31 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 บ่อทองวิทยา นายพรชัย ไพรหาญ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายทรงชัย คงเงิน ครู

นายนราศักด์ิ กองทอง ครู
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32 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดบางซ้ายใน นายธงชาติ ป้องกันประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวอรณี สวนทะโชติ ครู

นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา ครู

33 สพป. พัทลุง เขต 1 อนุบาลป่าพะยอม นายกฤษฎา แดงมา ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวจรีวรรณ ฤทธิ์ทอง ครู

นางกนกอร ทองศรี ครู

34 สพป. พิจิตร เขต 1 อนุบาลพิจิตร นายประสาร เมืองเหลือ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายจักรพันธ์ ศรีภิรมย์ ครู

นายชนินทร์ เป่ียมงาม ครู

35 สพป. พิจิตร เขต 2 วัดเขารวก นายพิพัฒน์ ตลับเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายธนกฤษณ์ อินกองงาม ครู

นางประทุม สุขศึกพ่าย ครู

36 สพป. เพชรบุรี เขต 1 บ้านพุพลู นายสหชัย แสงอินทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียน

ว่าท่ีร้อยตรีสุเมธ เคลือบสุวรรณ ครู

37 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองน่ิมวิทยา) นายวีรพล ธิกะ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางผกากาญจน์ ทะสวัสด์ิ ครู

นางสาวลัดดาวัลย์ โชคหิรัณยรัศมี ครุ

38 สพป. มหาสารคาม เขต 1 บ้านบรบือ นายสุทธิพงษ์ นาชัยสินธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวจารุณี พลพิมพ์ ครู

นางสาวหยกศญา โคตรอาสา ครู

39 สพป. ยโสธร เขต 1 อนุบาลค้อวัง นายบุญเลิศ บุญโญ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวธนาภรณ์ ทวีศรีศักด์ิ ครู

นายเชิด แสงกล้า ครู

40 สพป. ยะลา เขต 3 บ้านวังใหม่(ประชาอุทิศ 2519) นายมารุต รามแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน
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นางสาวปิยนุช แซ่หลี ครู

นายอภิสิทธิ์ กุลโรจนสิริ ครู


