ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)
------------------------
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ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการมอบรางวัล MOE AWARDS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ แ ละส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ มี ผ ลงานยอดเยี่ ย มและ
มี ค วามประพฤติ ในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี ก ารพั ฒ นาและสร้ า งสรรค์
กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทาหน้าที่จัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี ในการนี้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานรางวัล MOE AWARDS
ได้พิจารณาผลงานตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ปรากฏผลการประเมินดีเด่น ดังนี้
๑. สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๑.๑ ประเภทบุคคล
นายอธิชาต แก่นน้อย
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
นายภิญโญ อิ่มอุไร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
นายชวน สุขเจริญ
โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต
นายสามารถ รอดสาราญ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
นางสาวศรีนภา รังสิฤล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
นายสมสันต์ ลือกาลัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
นายภัคพล นามจิรโชติ
โรงเรียนวัดโคกอุดม
นางสาวลออ วิลัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
นางบุณณดา หรุ่นเลิศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
นายชะโลม เล็ดลอด
โรงเรียนวัดตากวน
นางสาวเสาวณีย์ พิมพ์ดี
โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
นางกฤตติกา เบญจมาลา
โรงเรียนบ้านค่าย
นายจิระพงศ์ ศุภศรี
โรงเรียนวัดรวก (สายราษฎร์รังสรรค์)
นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
นายอภิสิทธิ์ รอดบารอ
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
นางสาวสุพรรณี ดวงมรกต
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
นางศรีรัตน์ ดารามาศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
นายสมบัติ กาบแก้ว
โรงเรียนวัดจันทราวาส
นางอุบล วงศ์ทับแก้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
นายธนะชัย อุปริรัตน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
นายรังสัน พานเพ็ชร
โรงเรียนบ้านมะกอก
นายสุวรรณ ทวีผล
โรงเรียนสระแก้ว
นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
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นายภูมิชน วัฒนะ
พันจ่าเอกสมเจตน์ สวาศรี
นางสาวประภาพร สาเรียงจิตต์
นายศุภสิน ภูศรีโสม
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์
นางจาริยา ปารีพันธ์
นายนิติธร ทองภูบาล
นางรัชนี งามสวย
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์
นายเทพโกศล มูลไธสง
นายบุญสนอง พลมาตย์
นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง
นายเรืองยศ พลราชม
นายไพรวัลย์ จันทะนะ
นางสุพัชนิดา ตังวาย
นางวิไลวรรณ โง่นแน่น
นายโชติ บุญทน
นายวีรพล สารบรรณ
นายปัญญา จันทร์กอง
นายวิเศษ เชยกระรินทร์
นายสมดุลย์ เจริญสุข
นายเดช อนากาศ
นายประจักษ์ ทองแจ่ม
นายวัลลี ผิวหอม
นายพนิต ใหม่ประสิทธิกุล
นายสมรักษ์ ถวาย
นางพุฒชาด จันทร์ดา
นางบุญจันทร์ เครือคาหล่อ
นายวีระ สุขทอง
นายสมบูรณ์ สันชุมภู
นายจารุวัตร สุวานิช
นางขวัญเรือน โป้สูงเนิน
นายมงคล สายสูง
นายยุทธนา จินดา
นางพรรณี พงศ์ยี่ล่า
นางนวพร ผอมดา
นายมนูญ บุญชูวงศ์
นางลมัย สังขนิตย์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒๔
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอฆ้องชัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
โรงเรียนบ้านยางวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
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๑.๒ ประเภทหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
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๑.๓ ประเภทสถานศึกษา
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนวัดหนองรี
โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม
โรงเรียนบ้านวังเพลิง
โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)
โรงเรียนวัดหนองใยบัว
โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฏษดิ์
โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
โรงเรียนบ้านกุดไผ่
โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่

๔
๑๘. โรงเรียนบ้านสระพัง
๑๙. โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง
๒๐. โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา
๑.
๒.
๓.

๑.๔ ประเภทโครงการ
นางดารนี โพธิ์ศรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
นางอักษราภัค แก้วประเสริฐ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
นางแสงเดือน พิศไหว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑

๒. สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑ ประเภทบุคคล
๑. นายประทีป เมืองงาม
โรงเรียนบ้านหุบกะพง
๒. นายวีระ ทองทาบวงศ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
๓. นางอนงค์ สาระบาล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๔. นายบุญญศักดิ์ วโรตม์สุพรรณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๕. นางพิสมัย คาสาริรักษ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓
๖. นายเจริญ ราชโสภา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
๗. นายฉลาด สาโยธา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
๘. นายธนัญชัย สายสุด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
๙. นายขวัญเรือน แสบงบาล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒
๑๐. นายเพิ่มพูน สุทโธธรรมรัตน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
๑๑. นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
๑๒. นางสาวจิราพร ใจยืน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พะเยา
๒.๓ ประเภทสถานศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๑.

โรงเรียนวัดสวนส้ม
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนกะทู้วิทยา
โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ ๒)
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเลา
๒.๔ ประเภทโครงการ
นางวิลาวัณย์ จุดโต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒

๕

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

๓. สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๓.๑ ประเภทบุคคล
นายสมหมาย เทียนสมใจ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
นางจาเริญ สีมารัตน์
โรงเรียนวัดมะเกลือ
นายสุรชาติ เครือศรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
นายวินัย คุณวุฒิ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
นางราไพ โมกศรี
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
นายปริญญา จุฑาสงฆ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
นางสาวธันยพัฒน์ นูเร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอขอนแก่น
นายดิลก ศิรินาคดิลก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
นายสายทอง ไตรยะวิภาค
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
นายประสงค์ สุภา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
นายสังวาลย์ ศรีโคตร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
นายสาราญ ศรีจันทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
นายประมวล โหระสิงห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓
นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
นายเฉลียว มนัส
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
นางสาวทิพวรรณ เถาว์โท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
นายสุเขต สวยสม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
นายวรพงษ์ สันติวงค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
นายสมพงษ์ บุตรวัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
นางสาวประไพพร อุทธิยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
นายพิษณุ เส็งพานิช
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
นางสมจินตนา เกียรติพิริยะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
นายฉลอง พูลสุทธิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
นางพรรณี สกุณา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

๖
๑.
๒.

๓.๒ ประเภทหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑

๑.

๓.๓ ประเภทสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบารุง)

๑.
๒.

๓.๔ ประเภทโครงการ
นายเกษม เนียมสันเทียะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
นายจุฬา ชิณวงศ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๒

๑.
๒.
๓.

๔. สาขาอนุรักษ์มรดกไทย
๔.๑ ประเภทบุคคล
นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
นายมัธยม เรืองแสน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
นางศิริยนต์ ถาวร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

๑.
๒.
๓.
๔.

๔.๒ ประเภทหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑

๑.
๒.
๓.
๔.

๔.๓ ประเภทสถานศึกษา
โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
โรงเรียนบ้านบักจรัง
โรงเรียนศรีสุขวิทยา
๔.๔ ประเภทโครงการ

๑.
๒.
๓.

นายวินัย ธรรมเกื้อกูล
นางประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล
นางเพ็ญสุรีย์ เสงี่ยมวัฒนะ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
โรงเรียนนครขอนแก่น
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา

๗

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

๕. สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๕.๑ ประเภทบุคคล
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
นายบุญจักรวาล รอดบาเรอ
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
นางอุษา บุญรอด
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
นายวัชระธรรม จอมสืบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
นายยงยุทธ พรหม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓
นายปัญญา สาระกุมาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
นายสนธยา หลักทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
นายเสถียร แสนอุบล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
นายวันชัย คาพาวงศ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
นายปัญญา คลังกลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
นายจรัญ หวานคา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒
นายสุนัย วงศ์สุวคันธ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
นายจรูญ แสนวิจิตร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
นายวรินทร์ ชานาญผา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
นางอธิชา รจนะ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
นางปราณี สุวรรณะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

๑.
๒.

๕.๒ ประเภทหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๕.๓ ประเภทสถานศึกษา
โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์
โรงเรียนวัดทานบ
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนวัดสุทธิมงคล
โรงเรียนอานาจเจริญ
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

๘
๑.
๒.
๓.

๕.๔ ประเภทโครงการ
นายประชุม แรงกสิกรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
นายทศพร ถือพุดซา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์ กันทา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก
(ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

