ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปี ๒๕๕๘
-----------------------ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการมอบรางวัล MOE AWARDS โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้บุคลากรในสัง กัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีผ ลงานยอดเยี่ย มและ
มีความประพฤติ ในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็น แบบอย่ า งที่ ดี มีก ารพั ฒ นาและสร้า งสรรค์
กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทาหน้าที่จัด
การศึก ษาได้อ ย่ า งมีป ระสิทธิ ภ าพ และเป็ นตั วอย่ า งที่ดี เพื่ อให้การพิ จ ารณาผลงานเป็ นไปด้ว ยความ
เรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานรางวัล MOE AWARDS ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
ปรากฏผลการประเมินดีเด่น ดังนี้
๑. สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๑.๑ ประเภทบุคคล
๑. นางศรสวรรค์ แนบเนื้อ
โรงเรียนโพธิสารพิทยกร
๒. นางสมจิตร์ ขุนจันทึก
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
๓. นางสุนีย์ แก้วอุไร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
๔. นางศิลามล เทียนสมบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๕. นายนุภาพ ถาวรเจริญ
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
๖. นายนิวัติ พานทอง
โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
๗. นายสุชาติ ทองสมนึก
โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
๘. นางสุจิตตรา กาญจนสินธุ์
โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)
๙. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๑๐. นายประสงค์ แย้มศิริ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๑๑. นายวิรัตน์ มะโนวัฒนา
โรงเรียนวัดช่องพราน
๑๒. นายพงศ์ศิริ จันทิวาสน์
โรงเรียนบ้านหนองใยบัว
๑๓. นางนภา เกาสังข์
โรงเรียนวัดเขาพระ
๑๔. นายฉลอง เกาสังข์
โรงเรียนวัดหนองมะค่า
๑๕. นางเชาวนีย์ สายสุดใจ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๑๖. นางสาวพรสุรีย์ พงษ์เศวต
โรงเรียนราชโพธิกานุเคราะห์
๑๗. นายพีระ รวดเร็ว
โรงเรียนวัดหนองหอย
๑๘. นายพนม เปียสกุล
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
๑๙. นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
๒๐. นายประพจน์ แย้มทิม
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
๒๑. นายบุญเจริญ ระมั่งทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
๒๒. นางกฤตราพร ธรรมวงศา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑

๒
๒๓. นายชาญชัย รสจันทร์
๒๔. นายกรภัทร คาโส
๒๕. นายรัชพร วรรณคา
๒๖. นายพัฒนา อาท้าว
๒๗. นายสมใจ วิเศษทักษิณ
๒๘. นายจรุงเวทย์ ชูสกุล
๒๙. นายโอฬาร โสมคา
๓๐. นายอนันต์ ชัชชวพันธ์
๓๑. นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง
๓๒. นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค
๓๓. นายสุวิทย์ ศรีฉาย
๓๔. นายบุญศรี แสนคา
๓๕. นายวิวัฒน์ เฉลิมวรวงศ์
๓๖. นายสัญชัย ขวัญมา
๓๗. นายเรืองเดช ทองศรี
๓๘. นายถิร บุญสักดาพร
๓๙. นายจีรชัย วังคะฮาต
๔๐. นางบุญมา พันธะไชย
๔๑. นายปราณีต ศรีสร้อย
๔๒. นางจินตหรา ภูรัพพา
๔๓. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ
๔๔. นายไพศาล วุทฒิลานนท์
๔๕. นายจิรัฐติกาลพร ไกรแก้ว
๔๖. นายเกิดมี สอนเมือง
๔๗. นายรัฐอิสรา กงวงษ์
๔๘. นางสาวอ้อทิพย์ พูนนาก
๔๙. นายสมาน บุญจะนะ
๕๐. นางเนตรชนก ชมภูธร
๕๑. นางรัตติกร ทองเนตร
๕๒. นายสุกิจ จันทบาล
๕๓. นางกมลพรรณ วีระชาติ
๕๔. นายสังวาฬ เหล็กเพ็ชร
๕๕. นายวลงกรณ์ บุญเต็ม
๕๖. นางสมทรง สารธิยากุล
๕๗. นางนารี บดีรัฐ
๕๘. นายสุขเกษม สุวรรณไตรย์
๕๙. นายสุทัด จันทะสินธุ์
๖๐. นายกมล ดาระสุวรรณ์
๖๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติชญา หนูนแปง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒
โรงเรียนบ้านวังแคน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอชุมแพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
โรงเรียนบ้านหนองจาน
โรงเรียนชุมชนลาทะเมนชัยศึกษา
โรงเรียนบ้านยางวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
โรงเรียนดงหลวงวิทยา
โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๒
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒
โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์
โรงเรียนบ้านรังแร้ง
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
โรงเรียนมารีย์นิรมล อุบลราชธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
โรงเรียนวัดห้วยทราย

๓
๖๒. นายกฤตธัช ศรีเมือง
๖๓. นางดาวเรือง กินาวงศ์
๖๔. นางจุฑานันท์ ก้อนแก้ว
๖๕. นายวรรณพงษ์ เมืองเล็น
๖๖. นางนงนุช ชุมภูเทพ
๖๗. นายโกมล อุฤทธิ์
๖๘. นายสมหมาย ถาวรกูล
๖๙. นายวงศกร บุญคง
๗๐. นางศรัณยา พฤกษกุลทล
๗๑. นายอินสอน อินตาวงษ์
๗๒. นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง
๗๓. นางดวงกมล สมสมัย
๗๔. นางสาววาสนา แสงจันทร์
๗๕. นายไพโรจน์ วิเศษ
๗๖. นางยุพิน บัวคอม
๗๗. นางอรทัย จินดาประสาน
๗๘. นางสาวรจนา จิระเดชประไพ
๗๙. นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง
๘๐. นายวันชาติ อ่วนแจง
๘๑. นายสืบศักดิ์ ปฏิสนธิ์
๘๒. ภราดาประภาส ศรีเจริญ
๘๓. นายสันติภัทร โคจีจุล
๘๔. นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์
๘๕. จารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์
๘๖. นางสาวสายฝน แสนยนต์
๘๗. นายภานุวัชร แก้วลาหัด
๘๘. นายสุนทร เกิดณรงค์
๘๙. นายยุทธนา ศรีวิโรจน์
๙๐. นายมนตรี อารีราษฎร์
๙๑. นางสาวลลินทิพย์ ศุภพฤกษ์
๙๒. นายวิทยาศิลป์ สะอา
๙๓. นางสัญญา กวั้งซ้วน
๙๔. นางสาวสุมัยย๊ะห์ สามารถ
๙๕. ว่าที่ร้อยตรีอนุชาติ จูวัตร์
๙๖. นายประดิษฐ์ รังสรรค์

โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
โรงเรียนบ้านร่องน้า
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ)
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ (รัฐราษฎร์อนุกูล)
โรงเรียนล้อมแรดวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๓
สานักงาน ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดลาพูน
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
โรงเรียนหนองบัว
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
โรงเรียนบ้านแหลม
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอเมืองภูเก็ต
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
โรงเรียนกาแพงวิทยา

๔
๑.๒ ประเภทหน่วยงาน
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๘. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
๑๐. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒
๑๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
๑๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
๑๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
๑๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
๑๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
๑๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
๑๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
๑๘. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
๒๐. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
๒๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
๒๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
๒๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
๒๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
๒๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
๒๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๒๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๒๘. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
๒๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๓๐. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
๓๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
๓๒. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
๓๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
๓๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
๓๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
๓๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
๓๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
๓๘. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

๕
๓๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
๔๐. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
๔๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
๔๒. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต
๔๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
๔๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษร์ฎธานี เขต ๒
๔๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

๑.๓ ประเภทสถานศึกษา
๑. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
๒. โรงเรียนวัดตะคร้าเอน
๓. โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
๔. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)
๕. โรงเรียนศรีราชา
๖. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
๗. โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ
๘. โรงเรียนบ้านท่าดินดา
๙. โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
๑๐. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยบาดาล
๑๑. โรงเรียนวัดเขากระโดน
๑๒. โรงเรียนวัดหนองมะค่า
๑๓. โรงเรียนวัดเขาพระ
๑๔. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสมุทรปราการ
๑๕. โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บารุง)
๑๖. โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
๑๗. โรงเรียนวังน้าเย็นวิทยาคม
๑๘. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
๑๙. โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร
๒๐. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
๒๑. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
๒๒. โรงเรียนบ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา
๒๓. โรงเรียนชุมชนน้าอ้อม
๒๔. โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
๒๕. โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
๒๖. โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๗. โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์
๒๘. โรงเรียนบ้านประสุข
๒๙. โรงเรียนบุญวัฒนา
๓๐. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน

๖
๓๑. โรงเรียนกระสังพิทยาคม
๓๒. โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)
๓๓. โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง
๓๔. โรงเรียนขุขันธ์
๓๕. โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
๓๖. โรงเรียนบ้านกันเตรียง
๓๗. โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)
๓๘. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
๓๙. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
๔๐. โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
๔๑. โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์
๔๒. โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๔๓. โรงเรียนปทุมพิทยาคม
๔๔. โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
๔๕. โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
๔๖. โรงเรียนเชียงรุ้งวิทยาคม
๔๗. โรงเรียนวัดห้วยทราย
๔๘. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
๔๙. โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
๕๐. โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่
๕๑. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
๕๒. โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
๕๓. โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
๕๔. โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
๕๕. โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
๕๖. โรงเรียนแม่สะเรียง"บริบัตรศึกษา"
๕๗. โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
๕๘. โรงเรียนนายางวิทยา
๕๙. โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
๖๐. โรงเรียนบ้านม่วงโตน
๖๑. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
๖๒. โรงเรียนอุตรดิตถ์
๖๓. โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
๖๔. โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
๖๕. โรงเรียนหนองบัว
๖๖. โรงเรียนบ้านท่ามงคล
๖๗. โรงเรียนวัดนานอน
๖๘. โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง
๖๙. โรงเรียนวัดปากควน

๗
๗๐. โรงเรียนวัดยางทอง
๗๑. โรงเรียนควนขนุน
๗๒. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
๗๓. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองภูเก็ต
๗๔. วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
๗๕. โรงเรียนวัดสมหวัง
๗๖. โรงเรียนบ้านนาใหญ่
๗๗. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
๗๘. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

๑.๔ ประเภทโครงการ
๑. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
๒. นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงกระโทก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
๓. โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
๔. นายสรรนภา แน่นหนา
โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
๕. นางสาวโสภิต จิรัญดร
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
๖. โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕
๗. นายนพพร เสนีย์คุปต์
โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
๘. นายพีรวัส ก้องกาไก
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า
๙. นายณรงค์ วิริยกิจ
โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
๑๐. นางสุจิตตรา กาญจนสินธุ์
โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)
๑๑. โรงเรียนวัดทรงธรรม
โรงเรียนวัดทรงธรรม
๑๒. โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
๑๓. นายประพจน์ แย้มทิม
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
๑๔. นายบุญเจริญ ระมั่งทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
๑๕. สิบเอกอภิชาติ มั่งเมืองชาวนา
โรงเรียนวังน้าเย็นวิทยาคม
๑๖. นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
๑๗. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
๑๘. นายสิทธิพล พหลทัพ
โรงเรียนบ้านหนองแปน
๑๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
๒๐. นางจันทร์หอม เบ้าลี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
๒๑. นางวิไลวรรณ คุ้มบัว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
๒๒. นางกนกพร ด้วงคาภา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
๒๓. นางสาวดาวัลย์ ชาญสูงเนิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
๒๔. จ่าสิบเอกชัยยงค์ จันทร์โสดา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
๒๕. นายโสธร บุญเลิศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
๒๖. นายกันตธี เนื่องศรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑
๒๗. โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
๒๘. นายสุริยันต์ แก้วพวง
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

๘
๒๙. โรงเรียนบัวเชควิทยา
๓๐. ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศีขรภูมิ
๓๑. โรงเรียนบ้านโนนสาราญ
๓๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๓๓. นางสาวชรินภรณ์ ดอกดวง
๓๔. นางจานง อินทพงษ์
๓๕. นางอรัญญา วงศ์ดาว
๓๖. นางธิติลดา มหาพรหม
๓๗. นางสาวเพียรทอง ไชยวงศ์คา
๓๘. นางอรุณศรี ศรีเมือง
๓๙. นายทวี บุญมี
๔๐. นางวัลยา ปุกมณี
๔๑. นายวิบูลย์ ทานุชิต
๔๒. นางอมรา อนุวงค์
๔๓. นายสุเทพ ตากัน
๔๔. นางสุภาภรณ์ เข็มสะอาด
๔๕. นายสรวีย์ อินทร์เมรี
๔๖. โรงเรียนหนองบัว
๔๗. นางอุไร นบนุ่น
๔๘. โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
๔๙. โรงเรียนกันตังพิทยากร
๕๐. นายสมปอง อนุศิริ
๕๑. โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
๕๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต ๒
๕๓. นายเอกลักษณ์ แซ่ด่าน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

โรงเรียนบัวเชควิทยา
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอศีขรภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
โรงเรียนวัชรวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
โรงเรียนบ้านแม่ข่า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
โรงเรียนบ้านรังย้อย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต ๑
โรงเรียนบ้านนาขอม
โรงเรียนหนองบัว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชุมพร เขต ๒
โรงเรียนกันตังพิทยากร
โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต ๒
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีนา

๒. สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑ ประเภทบุคคล
นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
โรงเรียนประถมนนทรี
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
นางอมรรัตน์ ศิริมิตรตระกูล
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
นางวิมล ยะก๊บ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธารง
โรงเรียนนนทรีวิทยา
นางจริยา จินตวรรณ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายเกษม เกตุดี
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา
นายปรีชา สวนสาราญ
โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร"
นางสาวปัทมา วิญญกูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

๙
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นายสุรชัย สุขเข
นายหัสชัย สะอาด
นายสมนึก จันทวงษ์วาณิชย์
นางบังอร ควรประสงค์
นายอันเร ไชยเผือก
นายอนันต์ ตันไล้

๑๖. นายพลธาวิน วัชรทรธารงค์
๑๗. นางสาวสวรรค์ สมสาย
๑๘. นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.

นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี
นางวันดี เณรบารุง
นางสุนันท์ ประสพผล
นางอมรรัตน์ เถื่อนทอง
นางมารศรี เหล่าบุญชัย
นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์
นายไพล๊อต บุศราคา
นางยุวนิตย์ เชื้อนิล
นางมาลี สืบกระแส
นายเผด็จ สุพันธนา
นางช่อชะบา ชื่นบาน
นางสาวฮุสนา เงินเจริญ
นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์
นางวริษฐา เอี่ยมอินทร์
นายชูชาติ แก้วนอก
นางสาววิราภรณ์ ส่งแสง
นายศักดาวุฒิ พิมพะปะตัง
นางทิพวรรณ มีรักษา
นายวีระ ทวีสุข
นายไพศาล ปันแดน
นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ
นายวิฑูรย์ ทวีสุข
นางกัลยา มาลัย
นายบุญสม ทองทา
นายชนาธิป สาเริง
นางนภาวรรณ โนนทึง
นายวันชาติ บัวสิงห์
นายกัณฑ์รักษ์ พลตื้อ

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
โรงเรียนวัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอแปลงยาว
โรงเรียนวัดหนองบอนแดง
โรงเรียนบ้านคลอง ๑
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอบ้านนา
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุถัมภ์"
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
โรงเรียนลาสนธิวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
โรงเรียนบ้านค่าย
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
โรงเรียนวัดปากบ่อ (เหลืองราษฎร์บารุง)
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
โรงเรียนดอนขีวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

๑๐
๔๗. นายสัญญา ยุบลชิต
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.

นางสาวสุกัญญา มาชานิ
นายวุช ถาวงษ์กลาง
นางนันทิยา นนท์อาสา
นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์
นายบุญส่ง ทองเชื่อม

๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.

นางวัชรา รูปชัยภูมิ
นายโชติพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง
นายศักดา ชัยภัย
นายสมาน สุวรรณอาไพ
นายสุพจน์ ชะพินใจ
นายประวิทย์ โพธิ์กลาง
นายอเนกพงศ์ สิริตระกูลศักดิ์
นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล
นายประจวบ ผดุงโชค
นายปราโมทย์ แสนกล้า
นางจวงจันทร์ อาจจุฬา
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจานงค์
นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์
นางอัญชลี อินอ่อน
นางสาวธนวัน จันทศักดิ์
นายเอกลักษณ์ บุญท้าว
นายสง่า โทผาวงษ์
นางนภาพร เดชบุรัมย์
นางวราภา สามาอาพัฒน์
นางเรณู ประดิษฐบุญ
นายสุทัศน์ อนุพันธ์
นายชานาญ ระดารุต
นายฉลาด ปาโส
นางปวีณา ไชยแสง
นายประภาส ไชยมี
นางพิมพ์บุญปภา ธัญศุภเกียรติ
นายอารีชน สอนผึ้ง
นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ
นายประสิทธิ์ จันทร์ไทย
นายโมคะรา จิตรปรีดา

ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอร่องคา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
โรงเรียนบ้านคาน้อย
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอเมืองขอนแก่น
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
โรงเรียนบ้านโคกสี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑
โรงเรียนบ้านตาแย (ประชานุเคราะห์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
โรงเรียนกันทรวิชัย
โรงเรียนมุกดาลัย
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจาปา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร
โรงเรียนบ้านโคกมน
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

๑๑
๘๔. นางพรพิมล แก้ววิเศษ
๘๕. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
๘๖. นายอุดมศักดิ์ เพชรผา
๘๗. นายโกมินทร์ ปานขาว
๘๘. นางวิชุดา ชัยชาญ
๘๙. นายเจริญ ราชโสภา
๙๐. นายสุทัศน์ เดชมา
๙๑. นางภานิชา อินทร์ช้าง
๙๒. นายสาเริง บุญโต
๙๓. นางพัชรียา สีจันทร์ฮด
๙๔. นายสุเมธ ปานะถึก
๙๕. นายประยุทธ จันทร์ห้างหว้า
๙๖. นายชูวิทย์ สิงห์โท
๙๗. นายคาไพ ทาชาติ
๙๘. นางบุษบา ช่วยแสง
๙๙. นางสาวแสงสุรีย์ โภคทรัพย์
๑๐๐. นายธีรนนท์ ศรีชัย
๑๐๑. นายประสงค์ สิทธิวงค์
๑๐๒. นายราชัย มานะกิจ
๑๐๓. นายนิคม ผัดแสน
๑๐๔. นายโสภณ ธิพึง
๑๐๕. นางสาวสมจิต ตาคาแสง
๑๐๖. นางพรพิมล บุญโคตร
๑๐๗. นางอรุณี สิโรรส
๑๐๘. นางอรชร ปราจันทร์
๑๐๙. นายวณัฐพงศ์ ทองคา
๑๑๐. นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ
๑๑๑. นางนงลักษณ์ ทาสาย
๑๑๒. นางชนตระการ ลีลา
๑๑๓. นางมณฑกาญจน์ ธาราสุข
๑๑๔. นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคา
๑๑๕. นายประจวบ ลังกาวงศ์
๑๑๖. นายไพรัช ไกรเกรียงศรี
๑๑๗. นายมานพ วรรณภิละ
๑๑๘. นายภัควัฒน์ สุปินโน
๑๑๙. นายชานาญ แสงจันทร์
๑๒๐. นางอ้อมทิพย์ ท่าจันทร์
๑๒๑. นางสาวอาภรณ์ ช่างเกวียน

โรงเรียนอนุบาลบ้านโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
โรงเรียนสวัสดีวิทยา
โรงเรียนบ้านดอนข่า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเพ็กคาบากหายโศก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต ๒๐
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยางนา
โรงเรียนอานาจเจริญพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ้านสันติวัน
โรงเรียนบ้านศรีงาม
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
โรงเรียนบ้านจันทร์
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
โรงเรียนบ้านคลองสาร
โรงเรียนบ้านป่าบง
โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘ (บ้านมะขามสูง)
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
โรงเรียนบ้านคะปวง
โรงเรียนวัดเสด็จ
โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอหนองแจ้ห่ม

๑๒
๑๒๒. นางสาวเสาวภา ประพันธ์
๑๒๓. นายประสิทธิ์ ภูมาศ
๑๒๔. นายทวีศักดิ์ วงศ์มาตร
๑๒๕. สิบเอกฐิติพันธ์ สินธนาวรากุล
๑๒๖. นายธีรวัฒน์ ทักษิณ
๑๒๗. นางเรวดี รัตนพันธ์
๑๒๘. นางทับทิม ปานคะเชนทร์
๑๒๙. นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม
๑๓๐. นางสุภาพ รัตนประภา
๑๓๑. นางณัฏฐนิช รัตนนนท์ไชย

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๒
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านปากคะยาง
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
สานักงานศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน
๑๓๒. นางสาวจตุพร ระดาขันธ์
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
๑๓๓. นายสุชาติ มีสมบัติ
โรงเรียนวัดราษฎร์บารุง
๑๓๔. นายสุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
๑๓๕. นางนงคราญ ตันธนกุล
โรงเรียนบ้านไร่พรุ
๑๓๖. นางชุลีกร ยิ้มสุด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
๑๓๗. นายบุญพฤกษ์ มะศิริ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
๑๓๘. นางจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง
โรงเรียนห้วยยอด
๑๓๙. นางเรณู จุลผดุง
โรงเรียนบ้านบางกระบือ
๑๔๐. นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
๑๔๑. นางณษรา ยินเจริญ
โรงเรียนบ้านลาคลอง
๑๔๒. นางกรกมล ผ่อนผัน
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
๑๔๓. นายสุรศักดิ์ อนันต์
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภทปากพนัง
๑๔๔. นายจร ประสงค์สุข
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๑๔๕. นางสาววันเพ็ญ จิวัฒนาชวลิตกุล โรงการบ้านลูโบ๊ะลือชง
๑๔๖. นายรุซดี วาแฉะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๑๔๗. นางสมจิต ทองเกตุ
โรงเรียนบ้านอ่างทอง
๑๔๘. นายอัครพล คาคง
โรงเรียนบ้านพรุนายขาว
๑๔๙. นายวรวุฒิ จริยภัครติกร
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อาเภอบางแก้ว
๑๕๐. นางดวงพร กุลวรางกูร
โรงเรียนกะทู้วิทยา
๑๕๑. นายสมชาย จันทร์อยู่
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อาเภอถลาง
๑๕๒. นายอุดร สายสิงห์
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
๑๕๓. นางเรณา ประสิทธิ์
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระนอง
๑๕๔. นางพรพิมล คานวณศิลป์
โรงเรียนสตรีระนอง
๑๕๕. นางกมลวรรณ รอดทองอ่อน
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๑๕๖. นางสุธิดา หลีขาว
โรงเรียนคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ ๒)

๑๓
๑๕๗. นางสุดคะนึง ทองศรีนวล
๑๕๘. นายประกอบ หาญณรงค์
๑๕๙. นางสุวานี มั่นเรืองเดช
๑๖๐. นางสุปราณี ไกรสิทธิ์
๑๖๑. นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนบ้านวังบวบ
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
โรงเรียนวัดสมหวัง
โรงเรียนบ้านนาใหญ่
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

๒.๒ ประเภทหน่วยงาน
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
๓. สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
๘. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
๑๐. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
๑๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
๑๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๑๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
๑๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
๑๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
๑๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
๑๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒
๑๘. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
๑๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
๒๐. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
๒๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
๒๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
๒๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
๒๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
๒๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๒๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓
๒๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
๒๘. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๒๙. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๓๐. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
๓๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
๓๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

๑๔
๓๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
๓๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
๓๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
๓๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒
๓๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒
๓๘. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
๓๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒
๔๐. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
๔๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
๔๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
๔๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๔๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
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.

๒.๓ ประเภทสถานศึกษา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี
โรงเรียนบ้านหนองขอน
โรงเรียนบ้านช่องด่าน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
โรงเรียนบ้านท่าจาม
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บารุง)
โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอองครักษ์
โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์)
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
โรงเรียนบ้านคอกช้าง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอธัญบุรี
โรงเรียนชุมชนวัดระโสม
โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแก่งกระจาน
โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
โรงเรียนบ้านเขากวาง
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓

๑๕
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง
โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฏร์บารุง)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอวิหารแดง
โรงเรียนวัดไผ่ดา (มิตรภาพที่ ๑๘๓)
โรงเรียนสิงห์บุรี
โรงเรียนบ้านหัววัง
โรงเรียนบ้านทัพตาแทน
โรงเรียนดอนคาวิทยา
โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
โรงเรียนดอนขีวิทยา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอร่องคา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี
โรงเรียนบ้านจาปาหัวบึง
โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี
โรงเรียนหนองเมยสามัคคี
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนชุมชนบ้านคาพอกท่าดอกแก้ว
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
โรงเรียนบ้านหนองนกกวัด
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๓
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านประดู่
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา
โรงเรียนบ้านโสกกาว
โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้าสร้าง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอหว้านใหญ่
โรงเรียนเมืองใหญ่สุวรรณภูมิ

๑๖
๖๕. โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม
๖๖. โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
๖๗. โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๖๘. โรงเรียนหนองแวงวิทยา
๖๙. โรงเรียนสวัสดีวิทยา
๗๐. โรงเรียนบ้านสาโรงเกียรติ
๗๑. โรงเรียนน้าเกลี้ยงวิทยา
๗๒. โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
๗๓. โรงเรียนไตรคามวิทยา
๗๔. โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
๗๕. โรงเรียนอาโอยาม่า ๒
๗๖. โรงเรียนโนนคูณวิทยา
๗๗. โรงเรียนบ้านนามั่ง
๗๘. โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม
๗๙. โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม
๘๐. โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
๘๑. โรงเรียนบ้านปะอาว
๘๒. โรงเรียนบ้านเตย
๘๓. โรงเรียนศรีน้าคาศึกษา
๘๔. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
๘๕. โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
๘๖. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
๘๗. โรงเรียนบ้านจันทร์
๘๘. โรงเรียนอนุบาลสุมาลี
๘๙. โรงเรียนบ้านวังประจบ
๙๐. โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้
๙๑. โรงเรียน้านถ้าน้าบัง
๙๒. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
๙๓. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์
๙๔. โรงเรียนโสตศึกษา
๙๕. โรงเรียนวัดแตน
๙๖. โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์
๙๗. โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
๙๘. โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
๙๙. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอลอง
๑๐๐. โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี
๑๐๑. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแจ้ห่ม
๑๐๒. โรงเรียนวัดหนองซิว
๑๐๓. โรงเรียนบ้านดอยแดน

๑๗
๑๐๔. โรงเรียน้านนาสระลอย
๑๐๕. โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
๑๐๖. โรงเรียนวัดทัพหมัน
๑๐๗. โรงเรียนบ้านนาขอม
๑๐๘. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอทุ่งช้าง
๑๐๙. โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
๑๑๐. โรงเรียนบ้านวังปลา
๑๑๑. โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
๑๑๒. โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
๑๑๓. โรงเรียนรัษฎา
๑๑๔. โรงเรียนวัดโบสถ์
๑๑๕. โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗
๑๑๖. โรงเรียนวัดควนใส
๑๑๗. โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๑๘. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอไทร
๑๑๙. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๐
๑๒๐. โรงเรียนบ้านศาลาอูมา
๑๒๑. โรงเรียนตันหยงมัส
๑๒๒. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
๑๒๓. โรงเรียนวัดโอ่ (ปิปผลิกประชาสรรค์)
๑๒๔. โรงเรียนบ้านเกาะทองสม
๑๒๕. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอถลาง
๑๒๖. โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา
๑๒๗. โรงเรียนบ้านสานัก
๑๒๘. โรงเรียนสตรีระนอง
๑๒๙. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอกระบุรี
๑๓๐. โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่
๑๓๑. โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
๑๓๒. โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
๑๓๓. โรงเรียนสุราษร์ฎธานี ๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๒.๔ ประเภทโครงการ
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา
โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์
โรงเรียนบ้านวังใหญ่
นายพลธาวิน วัชรทรธารงค์
โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔

โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
โรงเรียนบ้านพุเลียบ
โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร"
โรงเรียนบ้านห้วยกบ
โรงเรียนบ้านวังใหญ่
โรงเรียนวัดหนองบอนแดง
โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔

๑๘
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.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
โรงเรียนวัดผึ่งแดด
โรงเรียนวัดผึ่งแดด
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอบางซ้าย
ตามอัธยาศัยอาเภอบางซ้าย
นางเครือชุลี เรืองแก้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
นางเสนาะ สุขสงวน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
นางชลธิชา กัณฐโรจน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
นายสกุลศักดิ์ ทิพย์ไชย
โรงเรียนวัดยายดา
นายกิฎฎิลาภ มีลาภ
โรงเรียนวัดวังหว้า
นางสุรีรัตน์ เจริญศรี
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
นายวริทธิ์ชานนท์ พันธุ์หิรัญ
โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง
นายสุรสีห์ จันทร์สังสา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท
โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท
โรงเรียนวัดดอนประดู่
โรงเรียนวัดดอนประดู่
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
นางกัญญาภา ขอดทอง
โรงเรียนบ้านพระเพลิง
นายประยูร มังสังคา
โรงเรียนโคกดาวิทยา
นางดาราพร บุตรสุวรรณ์
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสัญญา ยุบลชิต
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอร่องคา
นายเพชรสมทรง บารุงบ้านทุ่ม
โรงเรียนบ้านเหล่าป่ามะนาว
นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
นางสาวฉลาด เสริมปัญญา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
นางสาวอรวรรณ สุวรรณเพ็ง
โรงเรียนสวนกวางวิทยานุกูล
นายสมชาย อนันต์สุวรรณชัย
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอพระยืน
นางวัชรา รูปชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
นายวิเชียร บุตรชา
โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล
นางอมรรัตน์ หาญณรงค์
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม
นายบัญชา มุ่งอิงกลาง
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
นายนัฐพงศ์ เถาะสูงเนิน
โรงเรียนบ้านใหม่สาโรง
นายมานะ กอสูงเนิน
โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข
นายประดิษฐ์ ไชยสงคราม
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
นายบุญลือ เทียนศิริ
โรงเรียนบ้านยายคา
นางพูนศรี ผ่านสาแดง
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

๑๙
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.

นางยิ้มรมัย พลศรี
ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์
นายชินพันธ์ บุตรรักษา
โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์
นางอภิศญารัศมิ์ ประราศรี
นางเกษราภรณ์ ไชยมาตย์
นางสราญจิต สรรพาวุธ
นางวนิดา น้อยมะลิวัน
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
นายวิเชียร บุญมาก
โรงเรียนบ้านจารพัต
นางวิลาวัลย์ จุดโต
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
โรงเรียนอาโอยาม่า ๒
โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
นางภัทราภรณ์ จุทานันท์
นายฉัตรชัย เหลาเกลี้ยงดี
นายสมพงษ์ สุรารักษ์
นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์
โรงเรียนบ้านป่าข่า
นายเสมา ศรีดา
โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่า
นางสาววรรณา เอกตะ
นางกชกร ยอดเมือง
นายอภิชาฏ พงษ์ภู่
นายอดิศักดิ์ คงคาใส
นางประมวล เตชวงศ์
โรงเรียนบ้านแม่แปง
โรงเรียนบ้านหมากหัววัง
นางผ่องศรี รัตนงาม
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์

โรงเรียนกันทรวิชัย
โรงเรียนบ้านหนองแอก
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
โรงเรียนบ้านดินฮี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านจารพัต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
โรงเรียนอาโอยาม่า ๒
โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
โรงเรียนบ้านทับไฮ
โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านป่าข่า
โรงเรียนบ้านท่อก่อ
โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่า
โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง
โรงเรียนบ้านแม่คามี(รัตนปัญญา)
โรงเรียนบ้านแม่แปง
โรงเรียนบ้านหมากหัววัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒

๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.

นายปฐพี อินทรีย์
โรงเรียนวัดทัพหมัน
นางสุภาพ รัตนประภา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
โรงเรียนวิเชียรมาตุ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

๒๐
๘๒. นางพุทธชาติ ทวี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๒

๘๓. โรงเรียนวัดควนใส
๘๔. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอจุฬาภรณ์
๘๕. โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร
๘๖. ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอเมืองปัตตานี
ตามอัธยาศัยอาเภอเมืองปัตตานี
๘๗. นายประจิม ศิริทัพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
๘๘. นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร
โรงเรียนทุ่งยางเปล
๘๙. นายสนอง ศรีเกตุ
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
๙๐. นายวรวุฒิ จริยภัครติกร
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอบางแก้ว
๙๑. นายสุภพ โพชนุกูล
โรงเรียนบ้านสานัก
๙๒. นางปาลีวรรณ สิทธิการ
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่
๙๓. นายจันทแสน วงศ์ชนะ
โรงเรียนบ้านทุ่งตาเสา
๙๔. นางมารศรี ศรีสมบัติ
โรงเรียนวัดสมหวัง
๙๕. นายมนูญ ศิลปรัศมี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

๓. สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๓.๑ ประเภทบุคคล
๑. นางจิมารัตน์ ปุญญปัญญา
โรงเรียนสตรีวิทยา
๒. นางสาวศรีสุดา ลิขิตวงศ์
โรงเรียนราชดาริ
๓. นางปัทมา รุ่งสว่าง
โรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
๔. นางบานชื่น มังกร
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
๕. นางพรพรรณ การุณ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
๖. นางจรรยา เสมา
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร
๗. นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน
โรงเรียนศรีราชา
๘. นายภัทรวุฒิ กันศิริ
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
๙. นายจาเนียร อัญญโพธิ์
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก
๑๐. นางศิวิไล ทีคา
โรงเรียนวัดลานคา
๑๑. นายสาธิต นะวาระ
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
๑๒. นางประภาศิลป์ ญาติเจริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
๑๓. นางรัตนา หิรัญโรจน์
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
๑๔. นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบารุง)
๑๕. นางสาวมาลี หล่อประเสริฐ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
๑๖. นางมณี สุขศรี
โรงเรียนวัดสามเพลง
๑๗. นางสาวประภาศรี วิลาสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

๒๑
๑๘. นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ
๑๙. นางพนัชกร แก้ววิมล
๒๐. นายศุภกร มรกต
๒๑. นางจันทิมา แสกงทรัพย์
๒๒. นายสมชัย ชวลิตธาดา
๒๓. นางถวีรัตน์ บัวใหญ่
๒๔. นางสาวดรุณี ญาณวัฒนา
๒๕. นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล
๒๖. นายไพบูลย์ ปรากฎผล
๒๗. นางมณี มั่งคั่ง
๒๘. นางสาวภาณี บุญเกื้อ
๒๙. ว่าที่ร้อยตรีสุภาพ ถิตย์สมบูรณ์
๓๐. นายภวัฒน์ มูลสาร
๓๑. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
๓๒. นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว
๓๓. นายวสันต์ สัตยคุณ
๓๔. นายสุขสันต์ คุ้มบัว
๓๕. นายนพภา นิสสัยพันธุ์
๓๖. นางสาวอัจฉรา สากระจาย
๓๗. นายขันทอง เด่นพันธ์
๓๘. นางอรวรรณ กลิ่นสุต
๓๙. นายศักดา จันทร์ฝอย
๔๐. นายวิจิตร สร้อยทองดี
๔๑. นายยอดยิ่ง ราชิวงศ์
๔๒. นางสาวสัญทิตย์ ชอนบุรี
๔๓. นายปณิพล นานา
๔๔. นายกิตติ บุญเชิด
๔๕. นางผกากรอง ใจเอื้อ
๔๖. นางวรทิพ จันทรา
๔๗. นางนิตยา ศรีปัดถา
๔๘. นางรจนา ธานี
๔๙. นายอุบล แก้วปิ่น
๕๐. นายพิทยา นามบุญลือ
๕๑. นางสมลักษณ์ ทองนวล
๕๒. นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์
๕๓. นางประยงค์ ร่วมจิตร
๕๔. นางเกษร เสี่ยงตรง
๕๕. นายกิตติภัทร์ ไกรเพชร

โรงเรียนวัดชาฆ้อ
โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
โรงเรียนวัดบางบอน
โรงเรียนเอกชัย
โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่๒
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
โรงเรียนบ้านพระเพลิง
โรงเรียนอรัญประเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนหนองเมยสามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑
โรงเรียนกิติยา
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
โรงเรียนบ้านยางน้อย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
โรงเรียนบ้านดอนข่า
โรงเรียนบ้านสวาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒

๒๒
๕๖. นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต
๕๗. นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ
๕๘. นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
๕๙. นางวงเดือน กุดทิง
๖๐. นางสาวบังอร ดวงดุษดี
๖๑. ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี
๖๒. นายจิตติ เสือสา
๖๓. นายสุริยะ พุทธิผล
๖๔. นายสนธิชัย สมเกต
๖๕. นางอุดมลักษณ์ ตินตะชาติ
๖๖. นางสาวกิรณา โนนสินชัย
๖๗. นายสุขุม พรหมเสน
๖๘. นายประหยัด รอดแสน
๖๙. นางสุภาพร อินทร์ทอง
๗๐. นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
๗๑. นายเกษม กันทาหอม
๗๒. นางวาสนา วรรณารักษ์
๗๓. นางศุภิสรา ไวสิทธิ์
๗๔. นายณรงค์ศักดิ์ จารูญหิน
๗๕. นายชวลิต ทะยะ
๗๖. นายสุรพล เพ่งน้อย
๗๗. นายชาญชิต ทัพหมี
๗๘. นายสมคิด วรรณภพ
๗๙. นายรัตน์ จันทโคตร
๘๐. นายสมจิต รื่นเริง
๘๑. นางวิชชุลดา โชคคณาพิทักษ์
๘๒. นายเอกคณิต รัตนบุรี
๘๓. นายณรงค์ เบ็ญจศักดิ์
๘๔. นางสุพิศ เจริญรูป
๘๕. นางประไพพรรณ บุญคง
๘๖. นางสาวผาสุข ณุวงศ์ศรี
๘๗. นางอรอุมา สุวรรณรัตน์
๘๘. นางวิไล ยศกิจ
๘๙. นางนุชรี ศิริสุวรรณ
๙๐. นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี
๙๑. นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนพนาศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
โรงเรียนวัดศรีล้อม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
โรงเรียนร่มเกล้าปางตองฯ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
โรงเรียนแม่สันวิทยา
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
โรงเรียนบ้านไร่
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่
สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒
สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอทุ่งสง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๕
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนบ้านในวัง
โรงเรียนวัดประดู่หอม
โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

๒๓
๙๒. นางศรันญา รุ่งเรือง
๙๓. นายไพฑูรย์ ทองมณี
๙๔. นางสาววินิจ ชัยหาญ
๙๕. นางพรรณพิศ จันทสุวรรณ
๙๖. นายสมควร จันทรวงษ์
๙๗. นางจุฬาลักษณ์ โสภาผล
๙๘. นายมนูญ ศิลปรัศมี

ตามอัธยาศัยอาเภอเมืองยะลา
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดระนอง
โรงเรียนวัดปะโอ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
โรงเรียนวัดหูแร่
โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกุล)
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

๓.๒ ประเภทหน่วยงาน
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
๔. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก
๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
๘. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๑๐. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๑๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๑๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
๑๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒
๑๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
๑๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
๑๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
๑๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
๑๘. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕
๑๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
๒๐. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
๒๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
๒๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
๒๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๒๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓
๒๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
๒๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๒๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
๒๘. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

๒๔
๒๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๓๐. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒
๓๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
๓๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒
๓๓. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน
๓๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
๓๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
๓๖. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง
๓๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

๑.
๒.
๓.
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๖.
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๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

๓.๓ ประเภทสถานศึกษา
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
โรงเรียนสฤษดิเดช
โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ๒๔ ถนนโรมันคาทอลิก
โรงเรียนวัดสบกเขียว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอปากพลี
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
โรงเรียนสังข์อ่าวิทยา
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์
โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
โรงเรียนวัดลาดระโหง
โรงเรียนวัดท่าคอย(สกุณอุปถัมภ์)
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า(สุวรรณโพธาประชานุกูล)
โรงเรียนวัดบางบอน
โรงเรียนบ้านคลองแค
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี

๒๕
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
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๔๐.
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๔๗.
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๔๙.
๕๐.
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๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
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๖๔.
๖๕.
๖๖.

โรงเรียนบ้านพุน้าร้อน
โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
โรงเรียนหันคาวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา
โรงเรียนคาม่วงจรัสวิทย์
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอคาม่วง
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
โรงเรียนบ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา
โรงเรียนนครขอนแก่น
โรงเรียนภูมิวิทยา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดนครพนม
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
โรงเรียนวัดหนองนา
โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย
โรงเรียนบ้านน้าสร้างหนองบะ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอนาเชือก
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโนนแท่น
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเกษตรวิสัย
โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖
โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
โรงเรียนบ้านดอนข่า
โรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนบ้านเสกกอง

๒๖
๖๗. โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
๖๘. โรงเรียนบ้านหนองผือ
๖๙. โรงเรียนบ้านโคกกุง
๗๐. โรงเรียนโนนเมือง
๗๑. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
๗๒. โรงเรียนบ้านกอก
๗๓. โรงเรียนบ้านยา
๗๔. โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
๗๕. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
๗๖. โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา
๗๗. โรงเรียนมารีย์นิรมล
๗๘. โรงเรียนบ้านอ่างหิน
๗๙. โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม
๘๐. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
๘๑. โรงเรียนบ้านหนองหม้อ
๘๒. โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทานุประชา)
๘๓. โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
๘๔. โรงเรียนพุทธิโสภน
๘๕. โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
๘๖. โรงเรียนธีระวัธน์บาเพ็ญ
๘๗. โรงเรียนบ้านแม่คะ
๘๘. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
๘๙. โรงเรียนวัดศรีล้อม
๙๐. โรงเรียนบ้านแม่แตง
๙๑. โรงเรียนอนุบาลตาก
๙๒. โรงเรียนบางมูลขนากภูมิวิทยาคม
๙๓. โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
๙๔. โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
๙๕. โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดาริ
๙๖. โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
๙๗. โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
๙๘. โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
๙๙. โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
๑๐๐. โรงเรียนบ้านป่าตาล
๑๐๑. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
๑๐๒. โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
๑๐๓. โรงเรียนบ้านปากคะยาง
๑๐๔. โรงเรียนวัดบรมธาตุ
๑๐๕. โรงเรียนการุ้งวิทยาคม

๒๗
๑๐๖. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอทัพทัน
๑๐๗. โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
๑๐๘. โรงเรียนนาน้อย
๑๐๙. โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
๑๑๐. โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด
๑๑๑. โรงเรียนวัดปากปรน
๑๑๒. โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
๑๑๓. โรงเรียนห้วยยอด
๑๑๔. โรงเรียนบ้านจาปา
๑๑๕. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอช้างกลาง
๑๑๖. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย)
๑๑๗. โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ
๑๑๘. โรงเรียนวัดเขาแดง
๑๑๙. โรงเรียนบ้านบ่อทราย
๑๒๐. โรงเรียนบ้านควนนกหว้า
๑๒๑. โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
๑๒๒. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอกระบุรี
๑๒๓. โรงเรียนวัดปะโอ(พรพิทยาคม)
๑๒๔. โรงเรียนบ้านวังบวบ
๑๒๕. โรงเรียนวัดสมหวัง
๑๒๖. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

๓.๔ ประเภทโครงการ
๑. นางวรินธร กัลปะ
๒. นายเศรษฐา เสนะวงศ์
๓. นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์
๔. นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร
๕. นางวัฒนา เมืองงาม
๖. นางวนิดา เอี่ยมสอาด
๗. นางขาจิตร วุฒิศักดิ์
๘. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
๙. นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล
๑๐. นายบัญชา ประเสริฐสุข
๑๑. นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์
๑๒. นายไพโรจน์ อักษรเสือ
๑๓. นายอนุศาสตร์ สอนศิลป์พงศ์
๑๔. นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม
๑๕. นางสาวประภาศิริ สมวงศ์ษา

โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
โรงเรียนวัดดอนขนาก
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
โรงเรียนบ้านสีระมัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
โรงเรียนบ้านโคกไพล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น

๒๘
๑๖. นางอมรรัตน์ เชิงหอม
๑๗. นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล
๑๘. นายพงษ์พันธุ์ ไชยพันธ์
๑๙. โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๐. นางจิตจา ที่หนองสังข์
๒๑. นางสาวผ่องศรี ปราณีตพลกรัง
๒๒. นางสาวฉัฐกาญจน์ กิติธนาสุทธิภูมิ
๒๓. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
๒๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต ๓
๒๕. นายประยูร ตั้งจิต
๒๖. นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ
๒๗. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี
๒๘. นางนุพิศ อัคพิน
๒๙. นางสาวสุกัญญา ภูมิโยธา
๓๐. โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
๓๑. นางกมลพรรณ แข่งขัน
๓๒. นายชูชาติ ศิดดี
๓๓. นางจินตวีร์ จันทามี
๓๔. นายนิคม บุญเรืองศรี
๓๕. นางวารณี ทิวาพัฒน์
๓๖. นายสุริยา โทนุการ
๓๗. นางปวีณา ปาระมี
๓๘. นางวนิดา จรัสวิชญ์
๓๙. นางกรศิริ กรองสุดยอด
๔๐. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง
๔๑. นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์
๔๒. นางสาวกาญจนา เหล่ามา
๔๓. นางสาวบุญครอง กุลดี
๔๔. นางอัญชลี นากแก้ว
๔๕. นายสุรินทร์ จาดเปรม
๔๖. นางสาวนัยน์ปพร ปิ่นทอง
๔๗. นางชมกฎ อินทัศน์
๔๘. นายธีระวิทย์ ภิญโญ
๔๙. นางธีระพร ทองรอบ
๕๐. นางวรรณภา ไกลวัลอาภรณ์
๕๑. นางสุชาดา เสนาะดนตรี
๕๒. นายสมศักดิ์ คาแสน
๕๓. นายสมคิด วรรณภพ

โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครพนม
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์ผดุง)
โรงเรียนบ้านวังโปร่ง
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓
โรงเรียนประชาสงเคราะห์
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
โรงเรียนบ้านถ่อน
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
โรงเรียนบ้านระเภาว์
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
โรงเรียนบ้านเมืองบาง
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
โรงเรียนบ้านยา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
โรงเรียนบ้านคลองเตย
โรงเรียนบ้านนาพร้าว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒
โรงเรียนบ้านแม่เทิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

๒๙
๕๔. นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์
๕๕. โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด
๕๖. นายสุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
๕๗. นางสาวปัทมา ทรงสง่า
๕๘. นางสาวนวพร จุทอง
๕๙. นางสาวิตรี ผกามาศ

โรงเรียนประชานิคม ๔
โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
โรงเรียนวัดสมหวัง

๔. สาขาอนุรักษ์มรดกไทย
๔.๑ ประเภทบุคคล
๑. นางเมตตา ศิริรัตน์
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
๒. นางนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
๓. นางณัฏฐกัญญา เดชชนาพรสิทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
๔. นายไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
๕. นางพรชนก เตียวเจริญกิจ
โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา
๖. นางบุญเรือน บุญคุ้มเกล้า
โรงเรียนวัดหัวสาโรง (ศรีราษฎร์บารุง)
๗. นางประภร พูลศิลป์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
๘. นางสาววันดี พุทธคุณรักษา
โรงเรียนราชินีบูรณะ
๙. นางกนกวรรณ บุญปลูก
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
๑๐. นางขนิษฐา เพียรเสมอ
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
๑๑. นายนฤภพ ขันทับไทย
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
๑๒. นายกนก คล้ายมุข
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุทธยา เขต ๒
๑๓. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
๑๔. นายเฉลียว ราชบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
๑๕. นางอาพัย อุดมพฤกษชาติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
๑๖. นางชนัญญา ลักษณะวีระ
โรงเรียนวัดน้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๔)
๑๗. นายรัตนสินทร์ พ่อค้า
โรงเรียนวัดทรงธรรม
๑๘. นางสวรินทร์ สุขาบูรณ์
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์
๑๙. นายสิงหา ช้างขวัญยืน
โรงเรียนเอกชัย
๒๐. นายธันวา ดีช่วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
๒๑. นางวาสนา แก้วเขียว
โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
๒๒. นางวัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์
โรงเรียนวัดด่านช้าง
๒๓. นายประสงค์ บาลลา
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
๒๔. นางฉวีวรรณ พลธรรม
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
๒๕. นายชานาญ ศรีวงษ์
โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่
๒๖. นายกิตติ มูลธิยะ
โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา
๒๗. นายณรงค์ ครองเคหา
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)
๒๘. นายธีระศักดิ์ พลนาคู
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
๒๙. นายสุเทพ ทิพโชติ
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
๓๐. นางวิจิตร ศรีทองทา
โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา

๓๐
๓๑. นายนิรันดร์ อ้วนแก้ว
๓๒. นายกมล พุมรินทร์
๓๓. นายสมัชชา เจียรณัย
๓๔. นางวริษา สะอาดรัมย์
๓๕. นายประยูร จันทร์โสดา
๓๖. นายมานัส เวียงวิเศษ
๓๗. นางนิตยวรรณ เอนกแสน
๓๘. นางวาสนา มูลเกษร
๓๙. นายอนันต์ มีชัย
๔๐. นายพิษณุ ทาจาปา
๔๑. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์
๔๒. นายสุธี ชินชัย
๔๓. นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์
๔๔. นายพิชิต หอมนวล
๔๕. นายประจักษ์ ประจิมทิศ
๔๖. นางณัฐชยา พรหมสิงห์
๔๗. นายเจียมรัตน์ เรืองเจริญ
๔๘. นางวันวิสาข์ รื่นนุสาน
๔๙. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์
๕๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
๕๑. นายทศพร เมฆอากาศ
๕๒. นางเยาวลักษณ์ ศรีนวล
๕๓. นายสาโรจน์ มาหมื่น
๕๔. นางสรรพคุณ ชินารักษ์
๕๕. นางไพจิตรี ถาวงษ์กลาง
๕๖. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์
๕๗. นายเอกสิทธิ์ ทองยอด
๕๘. นายสาเนาว์ หมื่นชนะ
๕๙. นางสาวฟ้าลดา ปาละวงศ์
๖๐. นายทินกร สถิตเจริญกุล
๖๑. นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ
๖๒. นางศรีสกุล วิหก
๖๓. นายชาลี ตังเยาว์
๖๔. นายสุขุม เทียนสุข
๖๕. นายบุญชุม มีรัตน์
๖๖. นางจันทร์ตรา ดีมูล
๖๗. นางพรพิมล พิชญกุล
๖๘. นายเสรี บุญประเทือง
๖๙. นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุ

โรงเรียนบ้านโคกพะธาย
โรงเรียนวัดสระแก้ว
โรงเรียนบ้านบิง
โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์)
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
โรงเรียนบ้านบาก
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บารุง)
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
โรงเรียนธาตุศรีนคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
โรงเรียนบ้านหงษาวดี
โรงเรียนบ้านเหล่าแค
โรงเรียนบ้านคาหนามแท่ง
โรงเรียนบ้านกวางดีด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
โรงเรียนบ้านร่องกะถิน
โรงเรียนบ้านคลองกรวด
โรงเรียนวัดคุยม่วง
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
โรงเรียนเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่า)
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โรงเรียนหนองบัว
โรงเรียนอนุบาลกระบี่

๓๑
๗๐. นายสมชาย คิดรอบ
๗๑. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์
๗๒. นายประหยัด ศรีคง
๗๓. นางฉวีวรรณ เจริญพานิช
๗๔. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์
๗๕. นางอัจฉรา หิรัญสาย
๗๖. นางสาวภคพร พวงแก้ว
๗๗. นายยุพยง ใจกว้าง
๗๘. นางสาวสุพรรณี เพียรจัด

โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.) อุปถัมภ์
โรงเรียนวัดพังยอม
โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
โรงเรียนบ้านควนเนียง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

๔.๒ ประเภทหน่วยงาน
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุทธยา เขต๒
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
๘. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
๑๐. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
๑๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
๑๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
๑๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
๔.๓ ประเภทสถานศึกษา
๑. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๒. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
๓. โรงเรียนบ้านพุเลียบ
๔. โรงเรียนบ้านวังด้ง
๕. โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
๖. โรงเรียนบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร)
๗. โรงเรียนวัดหัวสาโรง (ศรีราษฎร์อารุง)
๘. โรงเรียนบ้านเนินกรวด
๙. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
๑๐. โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
๑๑. โรงเรียนวัดน้าพุ (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๔)
๑๒. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

๓๒
๑๓. โรงเรียนวัดทรงธรรม
๑๔. โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)
๑๕. โรงเรียนเอกชัย
๑๖. โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)
๑๗. โรงเรียนวัดดอนประดู่
๑๘. โรงเรียนสนามบิน
๑๙. โรงเรียนกัลยาณวัตร
๒๐. โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา
๒๑. โรงเรียนบ้านสามัคคี
๒๒. โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร
๒๓. โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๔. โรงเรียนบ้านหนองบึง
๒๕. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
๒๖. โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๗. โรงเรียนบ้านวังสะพุง
๒๘. โรงเรียนบ้านโคกม่วง
๒๙. โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บารุง)
๓๐. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองอุดรธานี
๓๑. โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
๓๒. โรงเรียนเมืองอานาจเจริญ
๓๓. โรงเรียนบ้านยาง (สารกิจราษฎร์วิทยา)
๓๔. โรงเรียนบ้านห้วยแดง
๓๕. โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
๓๖. โรงเรียนบ้านคลองกรวด
๓๗. โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
๓๘. โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
๓๙. โรงเรียนบ้านห้วยหละ
๔๐. โรงเรียนบ้านท่าชะอม
๔๑. โรงเรียนหนองบัว
๔๒. โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
๔๓. โรงเรียนบ้านหนองผุก
๔๔. โรงเรียนบ้านจันทึง
๔๕. โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
๔๖. โรงเรียนปากพนัง
๔๗. โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
๔๘. โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์"
๔๙. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

๓๓
๔.๔ ประเภทโครงการ
๑. นายชัยณลิตย์ พรมมี
๒. นางอรทัย กันศิริ
๓. นางสาวอรยุพา พลโสดา
๔. โรงเรียนคาเม็กวิทยา
๕. นางสาวถนอมจิตร์ ตั้งนารี
๖. นางวิไลพร อุ่นอกพันธุ์
๗. นางสมคิด การถาง
๘. โรงเรียนบ้านบิง
๙. นางอาทร ด่านกระโทก
๑๐. นายจรัส พรดีมา
๑๑. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์
๑๒. นายอนุรักษ์ อุปพงษ์
๑๓. นางพูนสวัสดิ์ ทีอุปมา
๑๔. นายทิศ ซ่อนจันทร์
๑๕. นายไพชยนต์ จันทเขต
๑๖. นางสาวิตรี กาญจนกัณห์
๑๗. นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์
๑๘. นางสาวอรุณรัตน์ ศักดิ์ภิรมย์
๑๙. นางศรีวรรณ์ กาญจนรุ่ง
๒๐. นางสมศรี ตัมปัณณะ
๕. สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ
๕.๑ ประเภทบุคคล
๑. นางณภัทรภัค ธัญญณิชกุล
๒. นายสุรจิต สุขกันตะ
๓. นายอาคม สมพามา
๔. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์
๕. นายชลิต เพ็ชรรัตน์
๖. นางบังอร มั่นปาน
๗. นางกัณหา ภูชมศรี
๘. นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก
๙. นายครรชิต วรรณชา
๑๐. นางสุวารี บุญปัญญา
๑๑. นายสุริยา อินร์จันทร์
๑๒. นายนพดล ธุลีจันทร์
๑๓. นายสมศักดิ์ ชอบทาดี
๑๔. นายกาญจนพงษ์ ตราชู

โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น
โรงเรียนคลองป่าไม้
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
โรงเรียนคาเม็กวิทยา
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
โรงเรียนวัดสระแก้ว
โรงเรียนบ้านบิง
โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม
โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
โรงเรียนบ้านจารย์
โรงเรียนไพลอานวยวิทย์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนอานาจเจริญพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
โรงเรียนบ้านจันทึง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)
โรงเรียนบ้านควนเนียง

ศาสนา และพระมหากษัตริย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม
โรงเรียนบ้านพระเพลิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

๓๔
๑๕. นายปติมา กาญจนากาศ
๑๖. นายทวิกานต์ ผดุงสันต์
๑๗. นางสาวอัชราภรณ์ สาริบูรณ์
๑๘. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน
๑๙. นายจาลอง ผู้สมเก่า
๒๐. นางเบญจมาตย์ ฦาชา
๒๑. นายวัชรพล วิทยากร
๒๒. นายกิติ ครองบุญ
๒๓. นายบูรพา พรหมสิงห์
๒๔. นางสาวแสงจันทร์ แสงแก้ว
๒๕. นายวัลลภ ไม้จาปา
๒๖. นายเจษฎาภรณ์ รอบคอบ
๒๗. นายสุเนต รักแก้ว
๒๘. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
๒๙. นางศิริลักษณ์ กุลศิลารักษ์
๓๐. นายชัยนาท กันทาแก้ว
๓๑. นางจันทกานต์ ดวงมาลา
๓๒. นายวสันต์ อินทร์กลั่น
๓๓. นายศักดา แสงทอง
๓๔. นายวินิจ กลิ่นเฟื่อง
๓๕. นางกันยมาส ชูจีน
๓๖. นางอธิชา รจนะ
๓๗. นายชูศักดิ์ ชูช่วย
๓๘. นางณิชกานต์ เพชรรักษา
๓๙. ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี
๔๐. นายชัชกรณ์ บุญเชิด
๔๑. นางเกษณิศา บุญไกร
๔๒. นายนูซี มะเด็ง
๔๓. นางสุคนธ์ เทพณรงค์
๔๔. นายกฤษฎา แดงมา
๔๕. นายเกรียงศักดิ์ บุญสุข
๔๖. นางสาววินิจ ชัยหาญ
๔๗. นางสาวญาณิศา บุญจิตร์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
โรงเรียนบ้านโคกนาโก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
โรงเรียนร่มเกล้า ๒
โรงเรียนอานาจเจริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
โรเรียนรวมไทยพัฒนา ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
โรงเรียนเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนแม่สันวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
โรงเรียนบ้านกลาง
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
โรงเรียนวัดสมอ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
โรงเรียนบ้านทอนตรน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

๓๕
๕.๒ ประเภทหน่วยงาน
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
๘. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
๑๐. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒
๑๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
๕.๓ ประเภทสถานศึกษา
๑. โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย)
๒. โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔
๓. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)
๔. โรงเรียนรอตเสวกวิทยา
๕. โรงเรียนสหกรณ์บารุงวิทย์
๖. โรงเรียนบ้านหนองประดู่
๗. โรงเรียนอุดมวิทยา
๘. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยาในราพระบรมราชานุเคราะห์
๙. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
๑๐. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสมุทรปราการ
๑๑. โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)
๑๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
๑๓. โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)
๑๔. โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม
๑๕. โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
๑๖. โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
๑๗. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอฆ้องชัย
๑๘. โรงเรียนบ้านขามเรียน
๑๙. โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรค์
๒๐. โรงเรียนกัลยาณวัตร
๒๑. โรงเรียนบ้านหนองขาม
๒๒. โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๒๓. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
๒๔. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม
๒๕. โรงเรียนบ้านสามัคคี

๓๖
๒๖. โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๗. โรงเรียนบ้านสระเพลง
๒๘. โรงเรียนอนุบาลสะเดา
๒๙. โรงเรียนมุกดาลัย
๓๐. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภออาจสามารถ
๓๑. โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
๓๒. โรงเรียนบ้านสีเสียด
๓๓. โรงเรียนบ้านสะแนน (สามัคคีวิทยา)
๓๔. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
๓๕. โรงเรียนบ้านท่าลาด
๓๖. โรงเรียนร่มเกล้า ๒
๓๗. โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
๓๘. มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
๓๙. โรงเรียนบ้านสวนแตง
๔๐. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
๔๑. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
๔๒. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
๔๓. โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย
๔๔. โรงเรียนน้าริดวิทยา
๔๕. โรงเรียนบ้านท่าชะอม
๔๖. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแม่วงก์
๔๗. โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
๔๘. โรงเรียนบ้านลาภูรา
๔๙. โรงเรียนพรรณราชลเขต
๕๐. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘
๕๑. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙
๕๒. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
๕๓. โรงเรียนบ้านโคกเมา
๕๔. โรงรียนวัดช่องเขา
๕๕. โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

๓๗
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๕.๔ ประเภทโครงการ
นางสาวจิตตกาญจน์ เอี่ยมอนงค์ โรงเรียนบัวแก้วเกษร
นางรุ่งรัตน์ ชาติชานิ
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
นางจารุมาศ คณารักษ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
นายวิโรจน์ ทองเรือง
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
นายพิศิษย์ ไพรสินธุ์
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ภารดาประภาส ศรีเจริญ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก
(ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

