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การศึกษา
โรงเรียน ตําแหน่ง

1 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ นายกระจ่าง ประทาย ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายฉัตรชัย กัญญพิลา ครู

นายศิววงศ์ ปิตะบูรณ์ ครู

2 สพป. ระยอง เขต 2 บ้านยางเอน นายมนตรี คนเล ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายบุฤทธิ์ รักษาการ ครู

3 สพป. ลพบุรี เขต 2 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม นายสมนึก วัชรอาภาไพบูลย์ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายภาณุพงศ์ บูรณะ ครู

นางสาววราพรรณ พูลสุข ครู

4 สพป. ลําปาง เขต 1 ทุ่งหนองขามวิทยา นายสมชาย ธรรมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายนพดล ยอดวงศ์ ครู

นายสมเจตน์ ไปเร็ว ครู

5 สพป. ลําปาง เขต 2 บ้านอ้อวิทยา นายทวี ศรีธิ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางวรารัตน์ ศิริชุ่ม ครู

นางสาวปิยรัตน์ คงปัญญา ครู

6 สพป. ลําปาง เขต 3 บ้านหัวเมือง นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายจักริน สิงห์กันทา ครู

นางอุทุมพร คําเขียว ครู

7 สพป. ลําพูน เขต 2 ชุมชนบ้านป่าไผ่ นายมานิตย์ วงศ์คําตัน ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวกนิษฐา วงศ์ษายะ ครู

นายณัฐดนัย อุดหนุน ครู

8 สพป. เลย เขต 1 เมืองเลย นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายอนุศักด์ิ โสมพันธุ์ ครู

 School Management Support System) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รุ่นท่ี 2

ระหว่างวันท่ี 12 -13 พฤษภาคม  2559 ณ โรงแรมทองธารา ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร
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9 สพป. เลย เขต 2 ชุมชนบ้านหนองคัน นายกมลศักด์ิ ธาตุทาสี ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายสันติ จันทวงศ์ ครู

นายธีระยุทธ จิตกลาง ครู

10 สพป. เลย เขต 3 บ้านนาขามป้อม ว่าท่ี ร้อยตรี สุทิน ทองป้ัน ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสุภาภรณ์ นาราศรี ครู

นางสาวจิราภรณ์ สามิตร ครู

11 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 บ้านโต่งโต้น นายวิรัตน์ สุพล ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายอาธร วิมลสุข ครู

นายชัยวัฒน์ ศาลา ครู

12 สพป. สกลนคร เขต 3 อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บํารุง) นายสมศักด์ิ ต้นเจริญกิจ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายปกรณ์ ไปยะพรม ครู

นางสาวคชภรณ์ กํ่าจําปา ครู

13 สพป. สงขลา เขต 1 บ้านดอนข้ีเหล็ก นายชนาธิป ผลยะฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวสุนิศา คชหึงษ์ ครู

ว่าท่ีร้อยตรีศศิวิมล ลั่นคีรี ครู

14 สพป. สงขลา เขต 2 บ้านฉลุง นางจิตตรัตน์ อ่อนยะลา ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางปริศนา ศรีทองช่วย ครู

นางสาวฉัตรยุคล แก้วพิบูลย์ ครู

15 สพป. สตูล อนุบาลสตูล นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายบัชซูดิน มอลอ ครู

นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา ครู

16 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นายอิทธิพัฒน์ ธีระวรรณสาร ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายทศพร ธรรมประทีป ครู

นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี ครู
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17 สพป. สมุทรสาคร อนุบาลสมุทรสาคร นางน้ําผึ้ง เจริญขํา ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวกัญญาณัฐ มากเพ็ง ครู

นายชูศักด์ิ ทองสาสุข ครู

18 สพป. สระแก้ว เขต 1 อนุบาลวัดสระแก้ว นายประสาร พรหมณา ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายวีรวัฒน์ สิงขรอาจ ครู

นางสาวสุธาสินี บูรณะศิริศิลป์ ครู

19 สพป. สุโขทัย เขต 1 บ้านตลิ่งชัน นายโสรส รอดประดิษฐ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวเพ็ญนภา ใจดี ครูนางงสาวอัมพา
พรรณ จั่นจีน ครู

20 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 บ้านโป่งพรานอินทร์ นายประกอบ คงใจดี ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายประยงค์ สําราญสุข ครู

นายเสนอ กลิ่นหอมดี ครู

21 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 บ้านโพหวาย นายศุภชัย เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย ครู

นางสาวสุภาภรณ์ นิลเวช ครู

22 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านปากด่าน นายนิโรจน์ กุลศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายทนงศักด์ิ เพชรอาวุธ ครู

นางพรรณเพ็ญ แขดวง ครู

23 สพป. สุรินทร์ เขต 2 บ้านดู่ นายเมธี เชี่ยวนิกร ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายทวีศักด์ิ อินทร์ทอง ครู

นายบุรินทร์ ศิริมงคล ครู

24 สพป. หนองคาย เขต 2 บ้านนาตาล นายอิทธิวัตร วิเศษพงศ์ภัทร ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางอุไล สุโพธิ์ ครู

นางกัญญารัตน์ สะวิสัย ครู
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25 สพป. หนองบัวลําภู เขต 1 บ้านโนนอุดม นายนิคม โพธิบาย ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสมพรทวี ลักษณะจันทร์ ครู

กชพร ใสประเสริฐ ครู

26 สพป. หนองบัวลําภู เขต 2 บ้านกกค้อกกโพธิ์ นายวีรพรรณ์ บุษราคํา ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวทรรศยา ดวงชาคํา ครู

นางสาวตรีชฏา รัชชูวงษ์ ครู

27 สพป. อ่างทอง วัดสุวรรณราชหงษ์ นายมนู สุโธ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวพัชรี บัวอาจ ครู

นางวราภรณ์ นิลเลิศ ครู

28 สพป. อุดรธานี เขต 1 อนุบาลอุดรธานี นายสุชาติ เข็มทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายศุภฤกษ์ รัตนพลที ครู

นายสิทธิ แก้วรอด ครู

29 สพป. อุทัยธานี เขต 2 อนุบาลลานสัก นายอํานาจ เหลือน้อย ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสุภัทรา ทวีสิทธิโชคชัย ครู

นายไตรรงค์ ณ วิเชียร ครู

30 สพม. 1 มัธยมวัดดาวคนอง นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวเกษุฎา ธงศรี ครู

นางสาวจินตนา เพ่ิมทรัพย์ทวีผล ครู

31 สพม. 3 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นายสมศักด์ิ จี้เพ็ชร์ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางจําปี นิลอรุณ ครู

นางสาวกรรณิการ์ สาระชิต ครู

32 สพม. 5 ชัยนาทพิทยาคม นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวณัฐชา โพธิ์แหน ครู

นายอุเทน สุขสิงห์ ครู
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33 สพม. 14 ดีบุกพังงาวิทยายน นายกําจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายธันวิน ณ นคร ครู

นางพุทธิมา พลภักดี ครู

34 สพม. 15 นราสิกขาลัย นายกฤษฎา ปรีชาหาญ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางรูลฮายยะห์ บากา ครู

นางสาวปณิษตา สายแก้ว ครู

35 สพม. 18 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นายวิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายเชาวเลิศ พลรัตน์ ครู

นางเมลดา ท่าหลวง ครู

36 สพม. 26 ชื่นชมพิทยาคาร นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสาวภัทรดา จ่ายสอน ครู

นายวีระพงษ์ ตะโกนอก ครู

37 สพม. 30 ชัยภูมิภักดีชุมพล นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายสิทธิประสงค์ เรียบเจริญ ครู

นายวสันต์ เสี้ยมแหลม ครู

38 สพม. 36 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ นายอดุลย์ นันทบัญชา ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายวิรยุทธ จักรสุวรรณ์ ครู

นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์ ครู

39 สพม. 41 วัชรวิทยา นายจํานง อินทพงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายสุรศักด์ิ โพธิ์บัลลังค์ ครู

นางสาวนันทวัญ ใยยวง ครู

40 สพม. 42 ชุมแสงชนูทิศ นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม ผู้อํานวยการโรงเรียน

นางสุชญา เหล่าสมบูรณ์ ครู

นางสาวสุนันทา คชเถ่ือน ครู


