
วันท่ี พืน้ท่ี ล ำดับท่ี

1 038 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม วิชาการ นางสุภาพ กันยายน บ้านละกอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7 เช้า A 1 1 2.26

2 038 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม วิชาการ นางรมิดา จงหม่ืนไวย์ บ้านหนุก สพป.นครราชสีมา เขต 5 7 เช้า A 2 2 2.26

3 038 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม วิชาการ นางรักษ์มณี ผลแก้ว บ้านโชคกราด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 7 เช้า A 3 3 2.26

4 038 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม วิชาการ นางสุมาลี พรมชาติ บ้านโคกก่องดอนนกชุมฯ สพป.ยโสธร เขต 2 7 เช้า A 4 4 2.26

5 038 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม วิชาการ นางวันเพ็ญ วงษ์นิล อนุบาลวัดพระโต สพป.ศรีษะเกษ เขต 1 7 เช้า A 5 5 2.26

6 038 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม วิชาการ นางภัชราภรณ์ โพธิสาร บ้านสด า สพป.ศรีษะเกษ เขต 4 7 บ่าย A 1 1 2.26

7 038 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม วิชาการ นางเครือมาศ แสนตรี บ้านดอนศาลา สพป.นครพนม เขต 2 7 บ่าย A 2 2 2.26

8 038 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม วิชาการ นางสาวดารณี มีแก้ว บ้านหม่ืนศรีน้อย สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 บ่าย A 3 3 2.26

9 038 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม วิชาการ นางเจนจิรา ศิริเลขอนันต์ อนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 7 บ่าย A 4 4 2.26

10 038 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม วิชาการ นางฉวีวรรณ ไชยชนะ อนุบาลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 7 บ่าย A5 5 2.26

11 038 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม วิชาการ นางเกษร สวนบุรี อนุบาลโนนดินแดง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 7 บ่าย A6 6 2.26

12 038 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม วิชาการ นางศิริพร แหลมคม ดงหวัเรือป่าม่วงวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย A7 7 2.26

13 121 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม บริหารจัดการ นางกมลทพิย์ ลบแย้ม บ้านเมืองปักสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3 8 เช้า A 1 1 2.26

14 121 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม บริหารจัดการ นางศรัญญาภรณ์ เฝ้าทรัพย์ บ้านดอนขวาง สพป.นครราชสีมา เขต 5 8 เช้า A 2 2 2.26

15 121 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม บริหารจัดการ นางอริยพร จ าเริญดี ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 8 เช้า A 3 3 2.26

16 121 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม บริหารจัดการ นางกษมาพร เข็มสันเทยีะ ชุมชนบ้านไผ่ย่ิงยงอุทิศ ขอนแก่น เขต 2 8 เช้า A 4 4 2.26

17 121 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม บริหารจัดการ นางสราญจิต สรรพาวุธ บ้านดอนฮี สพป.ยโสธร เขต 2 8 เช้า A 5 5 2.26

18 121 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม บริหารจัดการ นางอุบลวรรณ พันธ์งาม บ้านน  าค า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 8 เช้า A 6 6 2.26

19 121 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม บริหารจัดการ นางค าแดง แถลงการณ์ บ้านดงจงอาง สพป.ยโสธร เขต 1 8 บ่าย A 1 1 2.26

20 121 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม บริหารจัดการ นายพัชรพงษ์ กุลอาจศรี สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 8 บ่าย A 2 2 2.26

21 121 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม บริหารจัดการ นางอรพินท ์สมใจชนะ บ้านตร าดม สพป.สุรินทร์ เขต 1 8 บ่าย A 3 3 2.26

รำยช่ือ ผงั วัน ล ำดับท่ีน ำเสนอของผูเ้ข้ำประกวดรำงวัลทรงคณุคำ่ สพฐ. (Obec Awards) ภำคตะวันออกฉยีงเหนอื  

วันท่ี 7 - 9 ธันวำคม 2557  ณ วิทยำลัยเทคโนโลยภีำคตะวันออกเฉยีงเหนอื (อำคำรเอนกประสงค)์

สพป./สพม.
รำยละเอยีดกำรประกวด กก.ชุดท่ี

ท่ี รหัส รำยกำร ด้ำน ช่ือ - สกลุ โรงเรียน 



วันท่ี พืน้ท่ี ล ำดับท่ี

รำยช่ือ ผงั วัน ล ำดับท่ีน ำเสนอของผูเ้ข้ำประกวดรำงวัลทรงคณุคำ่ สพฐ. (Obec Awards) ภำคตะวันออกฉยีงเหนอื  

วันท่ี 7 - 9 ธันวำคม 2557  ณ วิทยำลัยเทคโนโลยภีำคตะวันออกเฉยีงเหนอื (อำคำรเอนกประสงค)์

สพป./สพม.
รำยละเอยีดกำรประกวด กก.ชุดท่ี

ท่ี รหัส รำยกำร ด้ำน ช่ือ - สกลุ โรงเรียน 

22 121 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม บริหารจัดการ นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์ อนุบาลล าปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 8 บ่าย A 4 4 2.26

23 121 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม บริหารจัดการ นางณิชาภัทร เครือคุณ สมสะอาดสวนฝ้าย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 8 บ่าย A 5 5 2.26

24 121 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม บริหารจัดการ นางราตรี พวงช้อย อนุบาลเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8 บ่าย A 6 6 2.26

25 204 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม นวัตกรรมฯ นางค าเพียร นามอาษา บ้านคูขาด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7 เช้า A 6 1 2.27

26 204 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม นวัตกรรมฯ นางเทระวรรณ เสนารักษ์ เมืองสกลนครฯ สพป.สกลนคร เขต 1 7 เช้า A 7 2 2.27

27 204 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม นวัตกรรมฯ นางรุ่งนะภาพร สีทะ  สพป.บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ 7 เช้า A 8 3 2.27

28 204 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม นวัตกรรมฯ นางจิดาภา บุญพิริยากร บ้านคูเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 5 7 เช้า A 9 4 2.27

29 204 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม นวัตกรรมฯ นางกรรณิกา ฦๅก าลัง บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) สพป.ชัยภูมิ เขต 2 7 เช้า A 10 5 2.27

30 204 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม นวัตกรรมฯ นางยุพิน บุตรน  าเพชร ครูเมืองร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 7 เช้า A 11 6 2.27

31 204 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม นวัตกรรมฯ นางเทยีนทอง ส่งสุข อนุบาลกุดชุมพัฒนาฯ สพป.ยโสธร เขต 2 7 เช้า A 12 7 2.27

32 204 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม นวัตกรรมฯ นางบังอร จันล่องค า บ้านกุดเมืองฮาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 7 บ่าย A 8 1 2.27

33 204 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม นวัตกรรมฯ นางประภัสสร ยะณะโชติ บ้านค้อราษฎร์บ ารุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7 บ่าย A 9 2 2.27

34 204 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม นวัตกรรมฯ นางนิ่มนวล เรืองเจริญ บ้านหนองหานวันคร(ู2502) สพป.อุดรธานี เขต 3 7 บ่าย A 10 3 2.27

35 204 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม นวัตกรรมฯ นางสาวสุวารี สิงหชัย ไตรคามสามัคคีวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 7 บ่าย A 11 4 2.27

36 204 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม นวัตกรรมฯ นางสังวาล ปะมุสะกะ บ้านโนนกุง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 7 บ่าย A 12 5 2.27

37 204 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม นวัตกรรมฯ นางรัดดาวัน จันทศรี อนุบาลสว่างแดนดิน สพป.สกลนคร เขต 2 7 บ่าย A 13 6 2.27

38 204 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม นวัตกรรมฯ นายรวีรัตน์ อาธิเวท บ้านค าไฮใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 7 บ่าย A 14 7 2.27

39 204 ครูยอดเย่ียม ก่อนประถม นวัตกรรมฯ นางสุภา บ ารุงเอื อ บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย A15 8 2.27

40 039 ครู ประถม สาระภาษาไทย วิชาการ นางทบัทมิ โคตะมี ทา่ยม สพป.อุดรธานี เขต 2 7 เช้า A 13 1 2.28

41 039 ครู ประถม สาระภาษาไทย วิชาการ นางพัชนิดา ผิวสุข อนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 7 เช้า A 14 2 2.28

42 039 ครู ประถม สาระภาษาไทย วิชาการ นายทรงวุฒิ โยคะสิงห์ ค าโพนทองราษฎร์นิยม  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 7 เช้า A 15 3 2.28



วันท่ี พืน้ท่ี ล ำดับท่ี

รำยช่ือ ผงั วัน ล ำดับท่ีน ำเสนอของผูเ้ข้ำประกวดรำงวัลทรงคณุคำ่ สพฐ. (Obec Awards) ภำคตะวันออกฉยีงเหนอื  

วันท่ี 7 - 9 ธันวำคม 2557  ณ วิทยำลัยเทคโนโลยภีำคตะวันออกเฉยีงเหนอื (อำคำรเอนกประสงค)์

สพป./สพม.
รำยละเอยีดกำรประกวด กก.ชุดท่ี

ท่ี รหัส รำยกำร ด้ำน ช่ือ - สกลุ โรงเรียน 

43 039 ครู ประถม สาระภาษาไทย วิชาการ นางชัชฎาภร ภารา บ้านหนองคู  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 7 เช้า B 15 4 2.28

44 039 ครู ประถม สาระภาษาไทย วิชาการ นางวิจิตรา ภูผายาง ชุมชนหนองหินวิทยาคาร  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 7 เช้า B 14 5 2.28

45 039 ครู ประถม สาระภาษาไทย วิชาการ นางกาญจนา ไชยชาติ บ้านหนองไฮขามเป้ีย สพป.ขอนแก่น เขต 2 7 เช้า B 13 6 2.28

46 039 ครู ประถม สาระภาษาไทย วิชาการ นางจินดา ก่อบุญ บ้านบะนกทา  สพป.สกลนคร เขต 3 7 เช้า B 12 7 2.28

47 039 ครู ประถม สาระภาษาไทย วิชาการ นางสาวแจ่มใส กรมรินทร์ ครูบ้านเล้าวิทยาคาร  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 7 เช้า B 11 8 2.28

48 039 ครู ประถม สาระภาษาไทย วิชาการ นางปราณี พาโส เฝ้าไร่วิทยา  สพป.หนองคาย เขต 2 7 บ่าย B15 1 2.28

49 039 ครู ประถม สาระภาษาไทย วิชาการ นางสาวทองมี สามารถ บ้านหนองแคนน้อย สพป.ยโสธร เขต 2 7 บ่าย B14 2 2.28

50 039 ครู ประถม สาระภาษาไทย วิชาการ นางสุพรรณี ธงชัย บ้านบ่อบึงโพนจาน สพป.ยโสธร เขต 1 7 บ่าย B13 3 2.28

51 039 ครู ประถม สาระภาษาไทย วิชาการ นางสมจิตร อาษาศรี บ้านบะ  สพป.มุกดาหาร 7 บ่าย B12 4 2.28

52 039 ครู ประถม สาระภาษาไทย วิชาการ นายชาญศักด์ิ ลาหาญ บ้านหนองแสง  สพป.อ านาจเจริญ 7 บ่าย B11 5 2.28

53 039 ครู ประถม สาระภาษาไทย วิชาการ นางวีณา วารี บ้านละหุ่งหนองกก สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 บ่าย B10 6 2.28

54 039 ครู ประถม สาระภาษาไทย วิชาการ นางอริศรา ศรีงาน ไตรภูมิวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 7 บ่าย B9 7 2.28

55 039 ครู ประถม สาระภาษาไทย วิชาการ นางนิภา ทองเสนา อนุบาลเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย B8 8 2.28

56 122 ครู ประถม สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นายค ามี ลุงนาม บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์

บ ารุง

สพป.ขอนแก่น เขต 1 7 เช้า B 10 1 2.29

57 122 ครู ประถม สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางชมนาด วิเชียรสาร ชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 7 เช้า B 9 2 2.29

58 122 ครู ประถม สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางดวงเด่น พันจ าปา ประสานมิตรวิทยา สพป.บึงกาฬ 7 เช้า B 8 3 2.29

59 122 ครู ประถม สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางอรวรรณ กลิ่นสุต หนองเมยสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2 7 เช้า B 7 4 2.29

60 122 ครู ประถม สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางอนงค์ ศรีรับขวา ครูบ้านหวายหลึม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 7 เช้า B 6 5 2.29

61 122 ครู ประถม สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางมนัญญา ลาหาญ บ้านนาผาง สพป.อ านาจเจริญ 7 บ่าย B7 1 2.29

62 122 ครู ประถม สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางสาวสุจิตรา สิงคเสลิต บ้านหนองขนาด สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 บ่าย B6 2 2.29

63 122 ครู ประถม สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางนิระมัย นิทสันะศาสตร์ บ้านง่อนหนองพะเนาว์

มิตรภาพที่ 126

 สพป.สกลนคร เขต 2 7 บ่าย B4 4 2.29



วันท่ี พืน้ท่ี ล ำดับท่ี

รำยช่ือ ผงั วัน ล ำดับท่ีน ำเสนอของผูเ้ข้ำประกวดรำงวัลทรงคณุคำ่ สพฐ. (Obec Awards) ภำคตะวันออกฉยีงเหนอื  

วันท่ี 7 - 9 ธันวำคม 2557  ณ วิทยำลัยเทคโนโลยภีำคตะวันออกเฉยีงเหนอื (อำคำรเอนกประสงค)์

สพป./สพม.
รำยละเอยีดกำรประกวด กก.ชุดท่ี

ท่ี รหัส รำยกำร ด้ำน ช่ือ - สกลุ โรงเรียน 

64 122 ครู ประถม สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นายสัมพันธ์ หอมขจร บ้านนางเตี ยไศลทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย B3 5 2.29

65 205 ครู ประถม สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อย อนุบาลหนองแสง  สพป.อุดรธานี เขต 2 8 เช้า A 7 1 2.29

66 205 ครู ประถม สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางสุชาดา กมลเรือง ค าโพนทองราษฎร์นิยม  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 8 เช้า A 8 2 2.29

67 205 ครู ประถม สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางขนิษฐา ภูชมศรี อนุบาลโซ่พิสัย  สพป.บึงกาฬ 8 เช้า A 9 3 2.29

68 205 ครู ประถม สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางสาวเรไร เจิมขุนทด บ้านกุดสระแก้ว  สพป.นครราชสีมา เขต 5 8 เช้า A 10 4 2.29

69 205 ครู ประถม สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางมยุรา โคตรมา ชุมชนบ้านหนั  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 8 เช้า A 11 5 2.29

70 205 ครู ประถม สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางสรารัตน์ ทพัพันธ์ จินดาสินธวานนท์  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 8 เช้า A 12 6 2.29

71 205 ครู ประถม สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางสุนิดา เกษกัน บ้านดวนบากน้อย  สพป.ยโสธร เขต 1 8 เช้า A 13 7 2.29

72 205 ครู ประถม สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางจงกลนี บูระวัฒน์ บ้านบัวขาว(วันคร2ู500)  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 8 บ่าย A7 1 2.29

73 205 ครู ประถม สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางจิราพร รองเมือง บ้านค าป่าหลาย  สพป.มุกดาหาร 8 บ่าย A8 2 2.29

74 205 ครู ประถม สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางพรพัฒน์ ชินโชติ เมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 8 บ่าย A9 3 2.29

75 205 ครู ประถม สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางจิรันธนิน ขันติโชติบริบูรณ์ วัดหนองกระทุ่ม  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 8 บ่าย A10 4 2.29

76 205 ครู ประถม สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางวิไล มณีเรืองฤทธิ์ บ้านด้ามพร้า  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 8 บ่าย A11 5 2.29

77 205 ครู ประถม สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางเพ็ญแข ภัยพิทกัษ์ บ้านโนนจิก สพป.อุบลราชธานี เขต 5 8 บ่าย A12 6 2.29

78 205 ครู ประถม สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางเพลินจิต วรรณสุทธิ์ บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8 บ่าย A13 7 2.29

79 040 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นายอนุภาพ บุญซ้าย เชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป.สกลนคร เขต 1 7 เช้า B 1 1 2.30

80 040 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นางฐิฆัมพร ม่ิงขวัญ บ้านปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3 7 เช้า B 2 2 2.30

81 040 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นางทองร้อย ดิษเจริญ ครูบ้านป่านหนองอ้อ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 7 เช้า B 3 3 2.30

82 040 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นายเด่นศักด์ิ ตุดถีนนท์ อนุบาลลุมพุก (วันครู 2503)  สพป.ยโสธร เขต 1 7 เช้า B 4 4 2.30

83 040 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นางจุฬาภรณ์ บุญศรี บ้านโคกหนิช้าง  สพป.นครราชสีมา เขต 7 7 บ่าย B 5 5 2.30

84 040 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นางวิไลพร อุ่นอกพันธุ์ อุเทนวิทยาคาร  สพป.นครพนม เขต 2 7 บ่าย B2 1 2.30
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85 040 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นางบุษราวรรณ ศิลากุล สูงเนินวิทยาคม  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7 บ่าย B 1 2 2.30

86 040 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นางจันทร์เพ็ญ พ่อชมภู อนุบาลนาแกผดุงราชกิจ

เจริญ

 สพป.นครพนม เขต 1 7 บ่าย C1 3 2.30

87 040 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นางบังอร ค ามา บ้านโพนหนิ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย C2 4 2.30

88 123 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นางสุปรียา พันอุสาห์ บ้านม่วงวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 7 บ่าย C1 1 2.31

89 123 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นางอุ่นเรือน ค าภาพันธุ์ บ้านถนนโพธิ์  สพป.นครราชสีมา เขต 5 7 บ่าย C 2 2 2.31

90 123 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นางประภาพร บุราณ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 7 บ่าย C 3 3 2.31

91 123 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นายวีระ แพรวงศ์ ครูบ้านวังปากบุ่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 7 บ่าย C 4 4 2.31

92 123 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นางภาวนา แง่มสุราช บ้านดอนศาลา สพป.นครพนม เขต 2 7 บ่าย C 5 5 2.31

93 123 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นายอภิวัฒน์ ศรีก าพล บ้านบัวขาว(วันคร2ู500)  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7 บ่าย C3 1 2.31

94 123 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นางประเสริฐ บริโปร อนุบาลนาแกผดุงราชกิจ

เจริญ

 สพป.นครพนม เขต 1 7 บ่าย C4 2 2.31

95 123 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นางสาวจิตติมา บุตรดี หนองโตง"สุรวิทยาคม"  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 บ่าย C5 3 2.31

96 123 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นายบุญอนันต์ โตไทยะ บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย C6 4 2.31

97 206 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางสาวกัลยา สนิทไทย ชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์

วิทยากร)

 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 8 เช้า B 1 1 2.31

98 206 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางธนพร ค าป้อง ไตรมิตรพิทยา  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 8 เช้า B 2 2 2.31

99 206 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นายจักรพันธ์ นาทองไชย จินดาสินธวานนท์  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 8 เช้า B 3 3 2.31

100 206 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางสุดาจิต ป้านภูมิ ครูบ้านมะอึ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 8 เช้า B 4 4 2.31

101 206 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นายอนันท ์บุตรศรีเมือง บ้านถนนโคกใหญ่  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 8 เช้า B 5 5 2.31

102 206 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางนงนุช แก้วค าชาติ อนุบาลลุมพุก (วันครู 2503)  สพป.ยโสธร เขต 1 8 เช้า B 6 6 2.31

103 206 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นายวัชรากร มณีไพร บ้านหนองอ้อน้อย  สพป.อุดรธานี เขต 1 8 บ่าย B 1 1 2.31

104 206 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางลดาวัลย์ ไชยเทพา ค าเม็กวิทยา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 8 บ่าย B 2 2 2.31

105 206 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางตติยา เรืองแสง บ้านหนองหญ้าไซย์  สพป.มุกดาหาร 8 บ่าย B 3 3 2.31
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106 206 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางนพดา น้อยค าสิงห์ ยอดชาดวิทยา  สพป.นครพนม เขต 1 8 บ่าย B 4 4 2.31

107 206 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางกรรณิการ์ รัตนวงกต บ้านก้านเหลือง  สพป.สุรินทร์ เขต 1 8 บ่าย B 5 5 2.31

108 206 ครู ประถม สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางสุปัน มืดทพัไทย เมืองใหม่สุวรรณภูมิ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8 บ่าย B 6 6 2.31

109 041 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ วิชาการ นางรัตนา พึง่สว่าง บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง  สพป.อุดรธานี เขต 2 7 เช้า C 7 1 2.32

110 041 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ วิชาการ นายสิทธิพล ใจเย็น บ้านหว้ยหนองจันทิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 7 เช้า C 8 2 2.32

111 041 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ วิชาการ นายอุดมลักษณ์ บุญซ้าย เชิงชุมราษฏร์นุกูล สพป.สกลนคร เขต 1 7 เช้า C 9 3 2.32

112 041 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ วิชาการ นายจ ารัส จ้องสาระ สูงเนินวิทยาคม  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7 เช้า C 10 4 2.32

113 041 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ วิชาการ นางยุวนิษฐา เจริญผล บ้านโคกกรวด  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 เช้า C 11 5 2.32

114 041 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ วิชาการ นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์ บ้านสมสนุก  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 7 เช้า C 12 6 2.32

115 041 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ วิชาการ นางสุปรียา แสงสุมาศ เมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 เช้า C 13 7 2.32

116 124 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ นางเพ็ญประภา ศรีทอนสุทธิ์ ชุมชนวัดป่าทรงธรรม  สพป.อุดรธานี เขต 2 7 บ่าย C7 1 2.32

117 124 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ นายพรชัย มีทอง อนุบาลชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 7 บ่าย C8 2 2.32

118 124 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ นางระพีพรรณ ทองพันธ์ เชิงชุมราษฏร์นุกูล  สพป.สกลนคร เขต 1 7 บ่าย C 9 3 2.32

119 124 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ นางเรณู ประดิษฐ์บุญ ครูไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิม

พระเกียรติ

 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 7 บ่าย C 10 4 2.32

120 124 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ นางธนพร คงขุนทด ชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา  สพป.ยโสธร เขต 1 7 บ่าย C 11 5 2.32

121 124 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ นางบุญนาค ภูก่ิงหนิ บ้านโพน สพป.นครพนม เขต 2 7 บ่าย C 12 6 2.32

122 124 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ นางวนิดา คนกล้า บ้านหว้ยม่วง  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7 บ่าย C 13 7 2.32

123 124 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ นางวิลาพร จักษุมา บ้านป่าไร่  สพป.มุกดาหาร 7 บ่าย C 14 8 2.32

124 124 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ นางสาวก่อกุล โสดา บ้านตร าดม  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 บ่าย C 15 9 2.32

125 124 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ นางสายทอง เชื อพงษ์ บ้านโนนจิก  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 7 บ่าย D 15 10 2.32

126 124 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ นางสาวอรนุช ธรรมวิเศษ เมืองใหม่สุวรรณภูมิ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย D14 11 2.32
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127 207 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นายวิทยา เสนาไทย หนองตาไก้วิทยากร  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 7 เช้า C14 1 2.33

128 207 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางสุพรรษา หนองทองทา บ้านระเริง  สพป.นครราชสีมา เขต 3 7 เช้า C15 2 2.33

129 207 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางพิสมัย พูลเจริญ กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 7 เช้า D15 3 2.33

130 207 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางล าปาง ฉายชูวงษ์ บ้านแปรง  สพป.นครราชสีมา เขต 5 7 เช้า D14 4 2.33

131 207 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางไพวรรณ แกะมา บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 7 เช้า D13 5 2.33

132 207 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางสมถวิล มิลภา บ้านบุ่งหวาย สพป.ยโสธร เขต 1 7 เช้า D12 6 2.33

133 207 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางครองสุข วดีศิริศักด์ิ อุเทนวิทยาคาร  สพป.นครพนม เขต 2 7 เช้า D11 7 2.33

134 207 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นายวิชรุต อัคติ กุดปลาค้าวราษฎร์บ ารุง  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7 บ่าย D8 1 2.33

135 207 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ ว่าที่พันตรีชวรวย หลงมีวงศ์ อนุบาลหนองหานวิทยายน  สพป.อุดรธานี เขต 3 7 บ่าย D9 2 2.33

136 207 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางศิริลักษณ์ สุบินดี เมืองสุรินทร์  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 บ่าย D10 3 2.33

137 207 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางมาลินี ค าศรีแก้ว ไชยบัง บ้านกุดรู  สพป.ขอนแก่น เขต 3 7 บ่าย D11 4 2.33

138 207 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางสาวอัญชลี รากวงศ์ บ้านนาหว้ยแคน  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 7 บ่าย D12 5 2.33

139 207 ครู ประถม สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางนวลสิริ ชาญอุไร บ้านหนิกอง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย D13 6 2.33

140 042 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา วิชาการ นายจันทร์ดี สีทา บ้านหนองหญ้าปล้อง  สพป.นครราชสีมา เขต 6 7 เช้า D1 1 2.34

141 042 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา วิชาการ นางนิดประกร ชานนตรี บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง  สพป.อุดรธานี เขต 2 7 เช้า D2 2 2.34

142 042 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา วิชาการ นายคณพิชญ์ พงษ์ศิลา บ้านหนองม่วง(ระเหว)  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 7 เช้า D3 3 2.34

143 042 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา วิชาการ นางค าภู สีหะวงศ์ ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูระ

พา

 สพป.ยโสธร เขต 1 7 เช้า D4 4 2.34

144 042 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา วิชาการ นายอัศเรศร รีรมย์ บ้านนาแอง  สพป.อุดรธานี เขต 1 7 เช้า D5 5 2.34

145 042 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา วิชาการ นางสาวนรากร รูปเหมาะ บ้านนาหลัก  สพป.มุกดาหาร 7 เช้า D6 6 2.34

146 042 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา วิชาการ นางเพ็ญประภา ทองบ่อ บ้านกะทม (คุณรสนิมิต)  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 เช้า D7 7 2.34

147 042 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา วิชาการ นางพยงค์ จิระพงษ์ บ้านหนองผือ  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 7 เช้า D8 8 2.34
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148 042 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา วิชาการ นางปาริชาติ บุญกอง ชุมชนบ้านหนองฮี  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 เช้า D9 9 2.34

149 125 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา บริหารจัดการ นางสาวกาหลง โคตรบึงแก บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์  สพป.อุดรธานี เขต 2 8 เช้า B 7 1 2.34

150 125 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา บริหารจัดการ นางสุดถนอม อัครประชะ บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 8 เช้า B 8 2 2.34

151 125 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา บริหารจัดการ นางอุษา ศรีโพธิ์ บ้านคูเมือง  สพป.นครราชสีมา เขต 5 8 เช้า B 9 3 2.34

152 125 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา บริหารจัดการ นางน  าทพิย์ สมขุนทด บ้านสะพานยาว  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 8 เช้า B 10 4 2.34

153 125 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา บริหารจัดการ นางขวัญใจ ใจจง อนุบาลศรีสะเกษ  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 8 เช้า B 11 5 2.34

154 125 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา บริหารจัดการ นางสุปราณี ชมศิริ หนองหา้งฉวีวิทย์  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 8 บ่าย B7 1 2.34

155 125 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา บริหารจัดการ นางกันยา โพธารินทร์ บ้านโนนงาม สพป.อ านาจเจริญ 8 บ่าย B8 2 2.34

156 125 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา บริหารจัดการ นางสาวปิยะมาศ ยินดีสุข อนุบาลล าดวนฯ  สพป.สุรินทร์ เขต 1 8 บ่าย B9 3 2.34

157 125 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา บริหารจัดการ นางพรรณี อรุณพันธุ์ ชุมชนบ้านระเว  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 8 บ่าย B10 4 2.34

158 125 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา บริหารจัดการ นางรุ่งเรือง พนิกรณ์ อนุบาลเมืองพนมไพร  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8 บ่าย B11 5 2.34

159 208 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางสุวรรณี ชินภา บ้านละกอ  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7 บ่าย D 1 1 2.34

160 208 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางสาวนุชจิรา ศรีสุภา ไตรมิตรพิทยา  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 7 บ่าย D 2 2 2.34

161 208 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางอภิญญา เจริญศิริ ประโคนชัยวิทยา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 7 บ่าย D 3 3 2.34

162 208 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นายกิตติศักด์ิ พงษ์ไทยสงค์ บ้านดงแดง  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 7 บ่าย D 4 4 2.34

163 208 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางปริตา ทะเสนฮด บ้านวังมน  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7 บ่าย D 5 5 2.34

164 208 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางบังอร ชาววัง บ้านโนนเมือง  สพป.อ านาจเจริญ 7 บ่าย D 6 6 2.34

165 208 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางเดือนเพ็ญ ภูเขียว บ้านจารย์  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 บ่าย D 7 7 2.34

166 208 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางนิษฐารัชต์ ภัทร์สินธัญพร บ้านนาโพธิ์  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 7 บ่าย E1 8 2.34

167 208 ครู ประถม สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางนันทกานต์ ฤทธาพรม บ้านคูเมือง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย E2 9 2.34

168 043 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี วิชาการ นางนงเยาว์ เจริญเกียรติ บ้านโนนสมบูรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7 บ่าย E3 1 2.35
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169 043 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี วิชาการ นางจิราพร จันทะรัง วันคร2ู502  สพป.นครราชสีมา เขต 6 7 บ่าย E4 3 2.35

170 043 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี วิชาการ นายดุษฎีธร บุญเริ่ม บ้านบ่อบึงโพนจาน สพป.ยโสธร เขต 1 7 บ่าย E5 4 2.35

171 043 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี วิชาการ นายนิคม ชมช่ืน เมืองที สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 บ่าย E6 5 2.35

172 043 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี วิชาการ นางเสน่ห ์ค ามณี อนุบาลโนนดินแดง  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 7 บ่าย E7 6 2.35

173 043 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี วิชาการ นางภาวนา เศรษฐไตรรัตน์ บ้านหนองอีเข็ม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย E8 7 2.35

174 043 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี วิชาการ นายปัญญา เสนภูวา สร้างม่ิงประสิทธิ์ผล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 7 บ่าย E9 8

175 126 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี บริหารจัดการ นางอุไร พรมมงคล ครูบ้านบากหนองแดง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 7 เช้า E1 1 2.35

176 126 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี บริหารจัดการ นางสาวบุญหลาย วันทอง บ้านวังไหโนนสมบูรณ์  สพป.เลย เขต 2 7 เช้า E2 2 2.35

177 126 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี บริหารจัดการ นายเริงชัย ตั งม่ัน บ้านดงจงอาง  สพป.ยโสธร เขต 1 7 เช้า E3 3 2.35

178 126 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี บริหารจัดการ นายวิเชียร สังข์ชาตรี สยามกลการ สพป.มุกดาหาร 7 เช้า E4 4 2.35

179 126 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี บริหารจัดการ นางอุไรวรรณ เจือจันทร์ เมืองสุรินทร์  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 เช้า E5 5 2.35

180 126 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี บริหารจัดการ นางจิราภรณ์ พละพงศ์ บ้านภูมะหรี่  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 7 เช้า E6 6 2.35

181 126 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี บริหารจัดการ นางช่อเอื อง โพธิ์แสง บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 เช้า E7 7 2.35

182 209 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี นวัตกรรมฯ นางกิตติมา โพธิ์ราม บ้านซาดหวัหนองแคน  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 8 เช้า B12 1 2.35

183 209 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี นวัตกรรมฯ นางบุษบา พึง่สว่าง บ้านโนนแสวง  สพป.อุดรธานี เขต 2 8 เช้า B13 2 2.35

184 209 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี นวัตกรรมฯ นายมานพ เต้าป้ัน บ้านครึมม่วง  สพป.นครราชสีมา เขต 5 8 เช้า B14 3 2.35

185 209 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี นวัตกรรมฯ นายประเสริฐ กองสุข ครูบ้านมะอึ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 8 เช้า C15 5 2.35

186 209 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี นวัตกรรมฯ นายสมเกียรติ บูรณพงษ์ อนุบาลนครราชสีมา  สพป.นครราชสีมา เขต 1 8 เช้า C14 6 2.35

187 209 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี นวัตกรรมฯ นางปวีณา ไชยแสง บ้านสามเพียแสนจ าปา  สพป.ยโสธร เขต 1 8 เช้า C13 7 2.35

188 209 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี นวัตกรรมฯ นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด เมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 8 เช้า C12 8 2.35

189 209 คร ูประถม สาระศิลปะ ดนตรฯี นวัตกรรมฯ นางสุภาภรณ์ โกศัลวัฒน์ อนุบาลเมืองพนมไพร  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8 เช้า C11 9 2.35



วันท่ี พืน้ท่ี ล ำดับท่ี

รำยช่ือ ผงั วัน ล ำดับท่ีน ำเสนอของผูเ้ข้ำประกวดรำงวัลทรงคณุคำ่ สพฐ. (Obec Awards) ภำคตะวันออกฉยีงเหนอื  

วันท่ี 7 - 9 ธันวำคม 2557  ณ วิทยำลัยเทคโนโลยภีำคตะวันออกเฉยีงเหนอื (อำคำรเอนกประสงค)์

สพป./สพม.
รำยละเอยีดกำรประกวด กก.ชุดท่ี

ท่ี รหัส รำยกำร ด้ำน ช่ือ - สกลุ โรงเรียน 

190 044 ครู ประถม สาระสุขศึกษาฯ วิชาการ นายชาญชัย สวามิชัย บ้านเหนือทพัรั ง สพป.นครราชสีมา เขต 5 7 เช้า E 7 1 2.36

191 044 ครู ประถม สาระสุขศึกษาฯ วิชาการ นางกฤษากุศลิน สาระทะนงค์ ครูเมืองธวัชบุรี  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 7 เช้า E 9 2 2.36

192 044 ครู ประถม สาระสุขศึกษาฯ วิชาการ นายเลอพงษ์ เพิม่มี โนนหนองสิม  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 7 เช้า E 10 3 2.36

193 044 ครู ประถม สาระสุขศึกษาฯ วิชาการ นายเกรียงเดช แสวงสาย บ้านยางเครือ  สพป.ยโสธร เขต 1 7 เช้า E 11 4 2.36

194 044 ครู ประถม สาระสุขศึกษาฯ วิชาการ นายพรชัย เทศารินทร์ สูงเนินวิทยาคม  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7 เช้า E 12 5 2.36

195 044 ครู ประถม สาระสุขศึกษาฯ วิชาการ สิบเอกจิตติ ช่างแกะ บ้านป่งโพน สพป.มุกดาหาร 7 เช้า E 13 6 2.36

196 044 ครู ประถม สาระสุขศึกษาฯ วิชาการ นายเริงฤทธิ์ วงษ์ฟองนวล บ้านว่าน สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 เช้า E 14 7 2.36

197 044 ครู ประถม สาระสุขศึกษาฯ วิชาการ นางวงเดือน เชิงหอม บ้านฝาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 เช้า E 14 8 2.36

198 127 ครู ประถม สาระสุขศึกษาฯ บริหารจัดการ นายพรชัย ศรีสร้อย ยางเครือ  สพป.ยโสธร เขต 1 7 บ่าย E10 1 2.36

199 127 ครู ประถม สาระสุขศึกษาฯ บริหารจัดการ นางประมูล บัวระพันธ์ บ้านขอนแก่น  สพป.มุกดาหาร 7 บ่าย E11 2 2.36

200 127 ครู ประถม สาระสุขศึกษาฯ บริหารจัดการ นางบุญเพ็ง แสนอุบล บ้านง่อนหนองพะเนาว์

มิตรภาพที่ 126

 สพป.สกลนคร เขต 2 7 บ่าย E12 3 2.36

201 127 ครู ประถม สาระสุขศึกษาฯ บริหารจัดการ นางอรุณี ศรีประสาร เมืองสุวรรณภูมิ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย E13 4 2.36

202 210 ครู ประถม สาระสุขศึกษาฯ นวัตกรรมฯ นายเกษม มิกขุนทด บ้านแปรง  สพป.นครราชสีมา เขต 5 7 บ่าย E14 5 2.36

203 210 ครู ประถม สาระสุขศึกษาฯ นวัตกรรมฯ นางพันธ์ทพิย์ พันธ์พงษ์ บ้านโดนโอก  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 บ่าย E15 6 2.36

204 210 ครู ประถม สาระสุขศึกษาฯ นวัตกรรมฯ นายประกาศ อาจเมือง บ้านสูงยาง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย F15 7 2.36

205 045 ครู ประถม สาระต่างประเทศ วิชาการ นางประภาพรรณ ศรีลาเคน บ้านหนองนกออกประชา

สรรค์

 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 7 บ่าย F6 1 2.37

206 045 ครู ประถม สาระต่างประเทศ วิชาการ นางสาวอัญธิมา ทองนู บ้านดอนศาลา สพป.นครพนม เขต 2 7 บ่าย F7 2 2.37

207 045 ครู ประถม สาระต่างประเทศ วิชาการ นางเข็มทอง เทศารินทร์ สูงเนินวิทยาคม  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7 บ่าย F8 3 2.37

208 045 ครู ประถม สาระต่างประเทศ วิชาการ นางเบญวลี ค าจันทร์ บ้านโนนสวรรค์  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย F9 4 2.37

209 128 ครู ประถม สาระต่างประเทศ บริหารจัดการ นางกรรณิกา สุวรรณศิลป์ อนุบาลขอนแก่น  สพป.ขอนแก่น เขต 1 7 เช้า F1 1 2.37

210 128 ครู ประถม สาระต่างประเทศ บริหารจัดการ นางพิศมัย ภูพาที หนองกาวคุรุราษฎร์บ ารุง  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 7 เช้า F2 2 2.37



วันท่ี พืน้ท่ี ล ำดับท่ี

รำยช่ือ ผงั วัน ล ำดับท่ีน ำเสนอของผูเ้ข้ำประกวดรำงวัลทรงคณุคำ่ สพฐ. (Obec Awards) ภำคตะวันออกฉยีงเหนอื  

วันท่ี 7 - 9 ธันวำคม 2557  ณ วิทยำลัยเทคโนโลยภีำคตะวันออกเฉยีงเหนอื (อำคำรเอนกประสงค)์

สพป./สพม.
รำยละเอยีดกำรประกวด กก.ชุดท่ี

ท่ี รหัส รำยกำร ด้ำน ช่ือ - สกลุ โรงเรียน 

211 128 ครู ประถม สาระต่างประเทศ บริหารจัดการ นางสาวมะลิลา แสงภักดี บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์  สพป.ยโสธร เขต 1 7 เช้า F3 3 2.37

212 128 ครู ประถม สาระต่างประเทศ บริหารจัดการ นางพัชรียา สีจันทร์ฮด บ้านโคกม่วงทอง  สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 7 เช้า F4 4 2.37

213 128 ครู ประถม สาระต่างประเทศ บริหารจัดการ นางอุบลเพชร สิทธิรักษ์ ชุมชนบ้านค าพอกทา่ดอกแก้ว  สพป.นครพนม เขต 2 7 เช้า F5 5 2.37

214 128 ครู ประถม สาระต่างประเทศ บริหารจัดการ นางม่ิงกมล แสนพวง นาไครประชาสรรค์  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7 เช้า F6 6 2.37

215 128 ครู ประถม สาระต่างประเทศ บริหารจัดการ นางดาราวรรณ แก้วศรีทอง ชุมชนบ้านหนองยาว  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 7 เช้า F7 7 2.37

216 128 ครู ประถม สาระต่างประเทศ บริหารจัดการ นางสุจิตร แก้วค าไสย์ บ้านหวัโทนมิตรภาพที1่65  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 เช้า F8 8 2.37

217 211 ครู ประถม สาระต่างประเทศ นวัตกรรมฯ นางดวงมณี ส าลีด่านกลาง ดอนน  าใสวิทยา  สพป.นครราชสีมา เขต 5 7 บ่าย F10 5 2.37

218 211 ครู ประถม สาระต่างประเทศ นวัตกรรมฯ นางมุจลินท ์ขันแข็ง จินดาสินธวานนท์  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 7 บ่าย F11 6 2.37

219 211 ครู ประถม สาระต่างประเทศ นวัตกรรมฯ นางลัดดา นาเทยีมเขต ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บ ารุง  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7 บ่าย F12 7 2.37

220 211 ครู ประถม สาระต่างประเทศ นวัตกรรมฯ นางสดใส มีชัย บ้านตรมไพร  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 บ่าย F13 8 2.37

221 211 ครู ประถม สาระต่างประเทศ นวัตกรรมฯ นางศรีดร บุตรบุญชู บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย F14 9 2.37

222 046 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ วิชาการ นางเลิศลักษณ์ คเชนทร์รัต

นกุล

บ้านสัมพันธ์  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 8 เช้า C1 1 2.38

223 046 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ วิชาการ นางประพิศ ทรงวิชา อนุบาลสกลนคร  สพป.สกลนคร เขต 1 8 เช้า C2 2 2.38

224 046 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ วิชาการ นางทติธยา สีหล้า อนุบาลปราสาทศึกษาคาร  สพป.สุรินทร์ เขต 3 8 เช้า C3 3 2.38

225 046 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ วิชาการ นายพล เวียงสันเทยีะ ดอนน  าใสวิทยา  สพป.นครราชสีมา เขต 5 8 เช้า C4 4 2.38

226 046 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ วิชาการ นางอรอุมา ธรรมวันนา อนุบาลศรีสะเกษ  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 8 เช้า C5 5 2.38

227 046 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ วิชาการ นางวีระ อินพิมพ์ บ้านหนองปิงบุ่งบกวิทยา  สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 8 เช้า C6 6 2.38

228 046 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ วิชาการ นางวีระพันธ์ นิลโสม นาโกวิทยาสูง  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 8 เช้า C7 7 2.38

229 046 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ วิชาการ นางส ารอง วัชรบรรจง บ้านดู่โศกโคกสะอาด  สพป.สุรินทร์ เขต 1 8 เช้า C8 8 2.38

230 046 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ วิชาการ นางสุดาพร ปัสสา บ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 3 8 เช้า C9 9 2.38

231 046 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ วิชาการ นางสาวปิลันธสุทธิ์ นาสถิตย์ เมืองปทมุรัตต์  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8 เช้า C10 10 2.38



วันท่ี พืน้ท่ี ล ำดับท่ี

รำยช่ือ ผงั วัน ล ำดับท่ีน ำเสนอของผูเ้ข้ำประกวดรำงวัลทรงคณุคำ่ สพฐ. (Obec Awards) ภำคตะวันออกฉยีงเหนอื  

วันท่ี 7 - 9 ธันวำคม 2557  ณ วิทยำลัยเทคโนโลยภีำคตะวันออกเฉยีงเหนอื (อำคำรเอนกประสงค)์

สพป./สพม.
รำยละเอยีดกำรประกวด กก.ชุดท่ี

ท่ี รหัส รำยกำร ด้ำน ช่ือ - สกลุ โรงเรียน 

232 129 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ บ้านม่วงวิทยา  สพป.สกลนคร เขต 1 7 เช้า F9 1 2.38

233 129 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นายทนิกร เชื อพันธ์ลาน โนนหนองสิม  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 7 เช้า F10 2 2.38

234 129 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นายอดิสร บุดดีสี บ้านโนน สพป.มหาสารคาม เขต 2 7 เช้า F11 3 2.38

235 129 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นายทวีชัย ศรีบุตตะ นาไครประชาสรรค์  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7 เช้า F12 4 2.38

236 129 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นางสาววราภรณ์ บุระวงค์ บ้านป่าไร่  สพป.มุกดาหาร 7 เช้า F13 5 2.38

237 129 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นางยุพิน อภิวัชรารัตน์ เมืองสุรินทร์  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 เช้า F14 6 2.38

238 129 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นางสาวยุภารักษ์ อุทติสาร บ้านหนองผือ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 7 เช้า F15 7 2.38

239 129 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นางค าปุ่น บุญพาท า บ้านขวน(คุรุประชาสรรค์)  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 เช้า G15 8 2.38

240 212 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ นวัตกรรมฯ นางเพ็ชร งามขุนทด บ้านแปรง  สพป.นครราชสีมา เขต 5 7 บ่าย F1 1 2.38

241 212 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ นวัตกรรมฯ นางสัญลักษณ์ ณ หนองคาย บ้านหนองหญ้าปล้อง  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 7 บ่าย F2 2 2.38

242 212 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ นวัตกรรมฯ นางสุภาวดี พรรณศรี ครูบ้านมะอึ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 7 บ่าย F3 3 2.38

243 212 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ นวัตกรรมฯ นายไกรวัลย์ ปุยะติ วัดบ้านตาเสา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 7 บ่าย F4 4 2.38

244 212 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ นวัตกรรมฯ นางพูลสวัสด์ิ นามสุข บ้านดอนอุมรัว  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7 บ่าย F5 5 2.38

245 212 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ นวัตกรรมฯ นางพนิดา ย่ิงกล้า บ้านแจรน (ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 บ่าย G1 6 2.38

246 212 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ นวัตกรรมฯ นางสาวจิมลอน คูณทา บ้านหนองขุ่น สพป.อุบลราชธานี เขต 3 7 บ่าย G2 7 2.38

247 212 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ นวัตกรรมฯ นายกฤษขจร ศรีถาวร บ้านหนองหญ้าวัว  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 7 บ่าย G3 8 2.38

248 212 ครู ประถม สาระการงานอาชีพฯ นวัตกรรมฯ นางฐาปนีย์ สมพงษ์ผึ ง ชุมชนบ้านหนองฮี  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย G4 9 2.38

249 047 ครู ประถม บูรณาการ วิชาการ นางทวิาพร แสงวิจิตร บริบาลภูมิเขตต์  สพป.อุดรธานี เขต 4 7 เช้า G8 1 2.39

250 047 ครู ประถม บูรณาการ วิชาการ นางสุชิราวรรณ คงวัฒนะ บ้านหนองบัวขาว  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 7 เช้า G9 2 2.39

251 047 ครู ประถม บูรณาการ วิชาการ นางพัฒนา ศิริโสดา บ้านโชคชัย สพป.มหาสารคาม เขต 3 7 เช้า G10 3 2.39

252 047 ครู ประถม บูรณาการ วิชาการ นางรชนก ส่องแสง อนุบาลลุมพุก  สพป.ยโสธร เขต 1 7 เช้า G11 4 2.39
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253 047 ครู ประถม บูรณาการ วิชาการ นางจตุพร มันปาติ สูงเนินวิทยาคม  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7 เช้า G12 5 2.39

254 047 ครู ประถม บูรณาการ วิชาการ นายบุญเอิบ ทาทอง บ้านม่วงงาม  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 7 เช้า G13 6 2.39

255 047 ครู ประถม บูรณาการ วิชาการ นางสาวชวนพิศ สุขประเสริฐ บ้านนางเตี ยไศลทอง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 เช้า G14 7 2.39

256 130 ครู ประถม บูรณาการ บริหารจัดการ นางกุหลาบ ทองกร อนุบาลบ้านค่ายหม่ืนแผ้ว  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 7 บ่าย G5 1 2.39

257 130 ครู ประถม บูรณาการ บริหารจัดการ นางไพ โพธิบุตร บ้านหว้ยพระ สพป.นครพนม เขต 2 7 บ่าย G6 2 2.39

258 130 ครู ประถม บูรณาการ บริหารจัดการ นางบุญมา ศรีก าพล โคกกลางราษฎร์พิทกัษ์  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7 บ่าย G7 3 2.39

259 130 ครู ประถม บูรณาการ บริหารจัดการ นางสิริยาภรณ์ อัคราช เชือกหม้วยวิทยา  สพป.หนองคาย เขต 1 7 บ่าย G8 4 2.39

260 130 ครู ประถม บูรณาการ บริหารจัดการ นางอาริษา ตันทอง บ้านไฮตาก สพป.อุบลราชธานี เขต 5 7 บ่าย G9 5 2.39

261 130 ครู ประถม บูรณาการ บริหารจัดการ นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟ้า

เลื่อม

บ้านเป้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย G10 6 2.39

262 213 ครู ประถม บูรณาการ นวัตกรรมฯ นางราตรี ทพิโชติ บ้านยางหวาย  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 7 บ่าย G11 7 2.39

263 213 ครู ประถม บูรณาการ นวัตกรรมฯ นางนิศานาถ โกกิแสน ครูบ้านหนาด  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 7 บ่าย G12 8 2.39

264 213 ครู ประถม บูรณาการ นวัตกรรมฯ นางสมฤดี คะโยธา บ้านดอนอุมรัว  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7 บ่าย G13 9 2.39

265 213 ครู ประถม บูรณาการ นวัตกรรมฯ นางวาณี สุวรรณโข บ้านโนนชาดหนองช้างน  า  สพป.ขอนแก่น เขต 3 7 บ่าย G14 10 2.39

266 048 ครู ประถม กิจกรรมแนะแนว วิชาการ นางทติธยา สีหล้า อนุบาลปราสาทศึกษาคาร  สพป.สุรินทร์ เขต 3 8 บ่าย B12 1 2.40

267 048 ครู ประถม กิจกรรมแนะแนว วิชาการ นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง บ้านดอนข่า  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 8 บ่าย B13 2 2.40

268 048 ครู ประถม กิจกรรมแนะแนว วิชาการ นางสาวมลัยวัลย์ ทาทอง อนุบาลอุบลราชธานี  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 8 บ่าย B14 3 2.40

269 048 ครู ประถม กิจกรรมแนะแนว วิชาการ นางบัวเรียน มังตา เมืองใหม่สุวรรณภูมิ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8 บ่าย B15 4 2.40

270 131 ครู ประถม กิจกรรมแนะแนว บริหารจัดการ นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์ ชุมชนบ้านค าพอกทา่ดอกแก้ว  สพป.นครพนม เขต 2 8 เช้า D1 1 2.40

271 131 ครู ประถม กิจกรรมแนะแนว บริหารจัดการ นางวรรณิภา เคนมี ค าม่วงจรัสวิทย์  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 8 เช้า D2 2 2.40

272 214 ครู ประถม กิจกรรมแนะแนว นวัตกรรมฯ นางพรทพิย์ โมกศรี บ้านเม็กด า สพป.มหาสารคาม เขต 2 8 เช้า D3 3 2.40

273 214 ครู ประถม กิจกรรมแนะแนว นวัตกรรมฯ นางวราภา สามาอาพัฒน์ มุกดาลัย  สพป.มุกดาหาร 8 เช้า D4 4 2.40
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274 214 ครู ประถม กิจกรรมแนะแนว นวัตกรรมฯ นางสุวมาศ ไชยบูรณ์ บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8 เช้า D5 5 2.40

275 049 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน วิชาการ นางระพีพร ถ่ินปรุ บ้านโนนแก้วโพนทอง  สพป.บึงกาฬ 7 เช้า G1 1 2.41

276 049 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน วิชาการ ว่าที่ร้อยตรีประมวล เอกวุธ บ้านหนัหน่องสามัคคี  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 7 เช้า G2 2 2.41

277 049 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน วิชาการ นายบุญเลี ยง ไขษรศักด์ิ ครูบ้านหนองบ่ัว  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 7 เช้า G3 3 2.41

278 049 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน วิชาการ นายวีรานุวัฒน์ ทองแท้ ชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา  สพป.ยโสธร เขต 1 7 เช้า G4 4 2.41

279 049 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน วิชาการ ว่าที่พันตรีจ าเริญ นครไทย บ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต 2 7 เช้า G5 5 2.41

280 049 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน วิชาการ นายพิศาล พงศ์พิพัฒน์ บ้านขามศึกษาคาร  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 เช้า G6 6 2.41

281 049 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน วิชาการ นางทองหล่อ นันทะเสนา บ้านห้วยแก้วห้วยส าราญ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 เช้า G7 7 2.41

282 132 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการ นางสุดารัตน์ จิบจันทร์ ชุมชนหนองเรือ  สพป.ขอนแก่น เขต 5 7 บ่าย H 1 1 2.41

283 132 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการ นายศุภสิทธิ์ สนสุนัน ค าม่วงจรัสวิทย์  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7 บ่าย H 2 2 2.41

284 132 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการ นางอัจฉรา คะษาวงค์ อนุบาลนครพนม  สพป.นครพนม เขต 1 7 บ่าย H 3 3 2.41

285 132 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการ นางวงศ์สิริ เถินมงคล เมืองสุรินทร์  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 บ่าย H 4 4 2.41

286 132 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการ นายค าเภา ปาปะสา ชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 7 บ่าย H 5 5 2.41

287 132 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการ นางสาวสนอง กาศรี บ้านนางเตี ยไศลทอง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย H 6 6 2.41

288 215 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน นวัตกรรมฯ นายบัณฑิต แก้วเกิด อนุบาลบ้านเขว้า  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 8 เช้า E 1 1 2.41

289 215 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน นวัตกรรมฯ นางเพ็ญสุรีย์ เสง่ียมวัฒนะ บ้านม่วงวิทยา  สพป.สกลนคร เขต 1 8 เช้า E 2 2 2.41

290 215 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน นวัตกรรมฯ นายอนุรักษ์ วงษ์ศรีชา บ้านผือ  สพป.หนองคาย เขต 2 8 เช้า E 3 3 2.41

291 215 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน นวัตกรรมฯ นางสาวพุฒตาล ไวยสุภี บ้านเม็กด า สพป.มหาสารคาม เขต 2 8 เช้า E 4 4 2.41

292 215 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน นวัตกรรมฯ นางสุวิมล ทองอินทร์ บ้านหนองหานวันคร(ู2502)  สพป.อุดรธานี เขต 3 8 เช้า E 5 5 2.41

293 215 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน นวัตกรรมฯ นางสมศรี สถิตอุตสาหกร บ้านตรมไพร  สพป.สุรินทร์ เขต 1 8 เช้า E 6 6 2.41

294 215 ครู ประถม กิจกรรมนักเรียน นวัตกรรมฯ นางอรอุมา สุดชารี บ้านหวัโทนมิตรภาพที1่65  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8 เช้า E 7 7 2.41
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295 050 คร ูประถม กิจกรรมเพือ่สังคมฯ วิชาการ นางวีระยา ศิริรัชฎานันท์ อนุบาลศรีสะเกษ  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 8 บ่าย G15 1 2.42

296 050 คร ูประถม กิจกรรมเพือ่สังคมฯ วิชาการ นายธนาสันต์ จ านง บ้านดอนข่า  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 8 บ่าย H15 2 2.42

297 050 คร ูประถม กิจกรรมเพือ่สังคมฯ วิชาการ นายเจษฎา จิตจักร หนองหา้งฉวีวิทย์  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 8 บ่าย H14 3 2.42

298 133 คร ูประถม กิจกรรมเพือ่สังคมฯ บริหารจัดการ นายบุญเกิด เหลามี บ้านหนองบัวน้อย  สพป.สุรินทร์ เขต 2 7 เช้า H1 1 2.42

299 133 คร ูประถม กิจกรรมเพือ่สังคมฯ บริหารจัดการ นางประยงค์ ร่วมจิตร ดอนข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 7 เช้า H2 2 2.42

300 133 คร ูประถม กิจกรรมเพือ่สังคมฯ บริหารจัดการ นางละเอียด ปู่หลุ่น บ้านโคกม่วงทอง สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 7 เช้า H3 3 2.42

301 133 คร ูประถม กิจกรรมเพือ่สังคมฯ บริหารจัดการ นางโอสา โรบินสัน ค าม่วงจรัสวิทย์  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7 เช้า H4 4 2.42

302 133 คร ูประถม กิจกรรมเพือ่สังคมฯ บริหารจัดการ นางหยาดทพิย์ ซีซอง บ้านนาอุดม  สพป.มุกดาหาร 7 เช้า H5 5 2.42

303 133 คร ูประถม กิจกรรมเพือ่สังคมฯ บริหารจัดการ นายประสิทธิ์ สีลาเหลี่ยม ทุ่งกุลาประชารัฐ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 เช้า H6 6 2.42

304 051 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย วิชาการ นางสุรีพร อิสสระวงษ์ บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยา

คาร)
 สพป.ขอนแก่น เขต 1 7 เช้า H7 1 2.43

305 051 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย วิชาการ นางสุภาพ ทองนุช บรบือ  สพม.เขต 26 7 เช้า H8 2 2.43

306 051 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย วิชาการ นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์ ยโสธรพิทยาคม  สพม.เขต 28 7 เช้า H9 3 2.43

307 051 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย วิชาการ นายธนากร โพธิ์สุ บ้านนาโพธิ์  สพป.นครพนม เขต 2 7 เช้า H10 4 2.43

308 051 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย วิชาการ นางวิลาวรรณ ชัยบุญมา บ้านยอดชาด  สพป.นครพนม เขต 1 7 เช้า H11 5 2.43

309 051 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย วิชาการ นางปรียา เกษรแก้ว เมืองที  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 เช้า H12 6 2.43

310 051 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย วิชาการ นางสุเนตตา แก้วไชย ทุ่งกุลาประชารัฐ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 เช้า H13 7 2.43

311 134 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางสาวธัญพร วาเสนัง พยัคฆภูมิวิทยาคาร  สพม.เขต 26 8 เช้า E8 1 2.43

312 134 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางกองเพชร นวลศิริ หว้ยขะยุงวิทยา  สพม.เขต 29 8 เช้า E9 2 2.43

313 134 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางพิศภรณ์ ไพเราะ อุดรธรรมานุสรณ์  สพม.เขต 20 8 เช้า E10 4 2.43

314 134 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางบัวเผ่ือน บุตรเพชร บ้านม่วงวิทยา สพป.สกลนคร เขต 1 8 เช้า E11 5 2.43

315 134 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางชรินทร์ เนืองศรี มหาชนะชัยวิทยาคม  สพม.เขต 28 8 เช้า E12 6 2.43
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316 134 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางอรุณี จิรมหาศาล ถ  าปลาวิทยายน  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 8 บ่าย C1 1 2.43

317 134 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางทพิเนตร หมุดน้อย แวงพิทยาคม  สพม.เขต 23 8 บ่าย C2 2 2.43

318 134 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักด์ิ บ้านเม็กด า  สพป.มหาสารคาม เขต 2 8 บ่าย C3 3 2.43

319 134 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางชมัยพร เสียงล  า บ้านหนองเอ่ียนดง  สพป.มุกดาหาร 8 บ่าย C4 4 2.43

320 134 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางรุจิกร ญาณโยธิน ไตรมิตรพิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 8 บ่าย C5 5 2.43

321 134 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางรินดา หอมสินธ์ บ้านสร้างม่วงส้มเสี ยว  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 8 บ่าย C6 6 2.43

322 134 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย บริหารจัดการ นางพิสมัย สนสมบัติ บ้านเขวาหรดี  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8 บ่าย C7 7 2.43

323 217 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางพัชชรัศม์ กิตติภพสวัสด์ิ บรบือวิทยาคาร  สพม.เขต 26 7 บ่าย I 1 1 2.43

324 217 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นายธนันดร ใกล้ฝน เข่ืองในพิทยาคาร  สพม.เขต 29 7 บ่าย I 2 2 2.43

325 217 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางอาภรณ์ บุญมาก ศรีสะเกษวิทยาลัย  สพม.เขต 28 7 บ่าย I 3 3 2.43

326 217 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางบงกช วิลาศรี บ้านลานวิทยาคม  สพม.เขต 25 7 บ่าย I 4 4 2.43

327 217 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางล ายง เครือค า โนนเจริญพิทยาคม สพม.เขต 32 7 บ่าย I 5 5 2.43

328 217 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางอรินทร จตุเทน ครูชุมชนบ้านยางกู่  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 7 บ่าย I 6 6 2.43

329 217 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นายยอดย่ิง ราชิวงค์ บ้านฝ่ังแดง  สพป.นครพนม เขต 1 7 บ่าย I 7 7 2.43

330 217 ครู มัธยมต้น สาระภาษาไทย นวัตกรรมฯ นางสุภาภรณ์ หอมฟุง้ บ้านดงครั่งใหญ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย I 8 8 2.43

331 052 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นางณัฐญา สาพิมาน ยางวิทยาคม  สพม.เขต 26 7 บ่าย J 1 1 2.44

332 052 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นางอุไรรัก พันโกฏิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สพม.เขต 22 7 บ่าย J 2 2 2.44

333 052 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นายวิทยา บุราณ โพนสูงพัฒนศึกษา  สพม.เขต 20 7 บ่าย J 3 3 2.44

334 052 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นายฟ้าค ารณ กมล ศรีสะเกษวิทยาลัย  สพม.เขต 28 7 บ่าย J 4 4 2.44

335 052 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นายสุรศักด์ิ เมตตาวิมล สกลราชวิทยานุกูล สพม.เขต 23 7 บ่าย J 5 5 2.44

336 052 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นางณิชกานต์ ชมวรกุล บ้านแปรง  สพป.นครราชสีมา เขต 5 7 บ่าย J 6 6 2.44
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337 052 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นางสาวเพรชรัตน์ เจียมรัตน์ ครูบ้านมะยาง  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 7 บ่าย J 7 7 2.44

338 052 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นางมฤดี วันศิริ เฝ้าไร่วิทยา  สพป.หนองคาย เขต 2 7 บ่าย J 8 8 2.44

339 052 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นางพวงพยอม พาพลงาม บ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 3 7 บ่าย J 9 9 2.44

340 052 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นางสุภาพร เทพทอง บ้านโนนจานหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 7 บ่าย J 10 10 2.44

341 052 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ วิชาการ นายวินัย โพธิ์หมุด วัดแจ่มอารมณ์  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย J 11 11 2.44

342 135 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นายนิติพันธ์ หารศรีภูมิ พยัคฆภูมิวิทยาคาร  สพม.เขต 26 8 เช้า F 1 1 2.44

343 135 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นายจันทร์ ติยะวงศ์ สุรนารีวิทยา สพม.เขต 31 8 เช้า F 2 2 2.44

344 135 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นายวิษณุ ฉลองขวัญ บ้านโนนเปลือย  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 8 เช้า F 3 3 2.44

345 135 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นางโสภา ชัยสารี จองศรีพิทยาคาร  สพม.เขต 20 8 เช้า F 4 4 2.44

346 135 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นายพิทกัษ์ ทวีแสง รัตนบุรี สพม.เขต 33 8 เช้า F 5 5 2.44

347 135 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นางสาวจริยา เงาศรี ทรายมูลวิทยา  สพม.เขต 28 8 เช้า F 6 6 2.44

348 135 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นางณัฏฐกานต์ เหลาแก้ว สกลนครพัฒนศึกษา  สพม.เขต 23 8 บ่าย F 1 1 2.44

349 135 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นายฐานิศวร์ ผลเจริญ กระสังพิทยาคม  สพม.เขต 32 8 บ่าย F 2 2 2.44

350 135 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นายปรีชา ชาวเชียงตุง ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 8 บ่าย F 3 3 2.44

351 135 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นางพัชรีย์ มัธยม บ้านนาทาม  สพป.มุกดาหาร 8 บ่าย F 4 4 2.44

352 135 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ บริหารจัดการ นางสุภาภรณ์ อุดมทรัพย์ บ้านดงครั่งใหญ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8 บ่าย F 5 5 2.44

353 218 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นายธงชัย จันทร์ปัญญา บรบือ  สพม.เขต 26 7 เช้า I 1 1 2.44

354 218 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางเพ็ญนิตย์ เมตตา บ้านหนองหว้าเอน  สพป.นครราชสีมา เขต 6 7 เช้า I 2 2 2.44

355 218 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางสาววนาวัน เมืองมงคล โพนสูงพัฒนศึกษา  สพม.เขต 20 7 เช้า I 3 3 2.44

356 218 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นายจักราวุธ สาตาราม อุดมอักษรพิทยาคม  สพม.เขต 32 7 เช้า I 4 4 2.44

357 218 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นายจ ารัส ธงทอง บ้านสะอาด(สะอาดวิทยา

คาร)

 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 7 เช้า I 5 5 2.44
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ท่ี รหัส รำยกำร ด้ำน ช่ือ - สกลุ โรงเรียน 

358 218 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นายชัยยันต์ ภูมิสม ไตรมิตรพิทยา  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 7 เช้า I 6 6 2.44

359 218 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นายณัฐวุฒิ อุ่นส าโรง จินดาสินธวานนท์  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 7 เช้า I 7 7 2.44

360 218 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นายศาสตรา เดชฤทธิ์ ป่าใต้  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 7 เช้า I 8 8 2.44

361 218 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางสาวทพิวรรณ ผิวเหลือง บ้านบาก 2  สพป.มุกดาหาร 7 เช้า I 9 9 2.44

362 218 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางสุพิน มสาธานัง บ้านชุมแสง  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 เช้า I 10 10 2.44

363 218 คร ูมัธยมต้น สาระคณิตศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางสุภาพร เทพทอง บ้านโนนหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 7 เช้า I11 11 2.44

364 053 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ วิชาการ นางชุลีพร วรสุวัส บ้านม่วง  สพป.ขอนแก่น เขต 1 7 เช้า K1 1 2.45

365 053 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ วิชาการ นางสาวอาสรา คัวอักเถิง ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม.เขต 19 7 เช้า K2 2 2.45

366 053 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ วิชาการ นางปิยนาฏ มาคิน ผดุงนารี  สพม.เขต 26 7 เช้า K3 3 2.45

367 053 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ วิชาการ นางสุพิน วิวิจไชย โนนสูงพิทยาคาร  สพม.เขต 20 7 เช้า K4 4 2.45

368 053 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ วิชาการ นายกฤตพรต เครือลุน บ้านลุงปุง  สพป.สุรินทร์ เขต 2 7 เช้า K5 5 2.45

369 053 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ วิชาการ นางจิตติมา ใจเครือ กันทรลักษ์วิทยา  สพม.เขต 28 7 เช้า K6 6 2.45

370 053 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ วิชาการ นางสุภารัตน์ อัฐประจง มัธยมวาริชภูมิ สพม.เขต 23 7 เช้า K7 7 2.45

371 136 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ นางศิริลักษณ์ เพริดพราว ธงธานี  สพม.เขต 27 7 เช้า K8 1 2.46

372 136 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทร นาดูนประชาสรรพ์  สพม.เขต 26 7 เช้า K9 2 2.46

373 136 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ นางสาววีระญา ศรีสุวงศ์ โคกสว่างประชาสรรค์  สพม.เขต 22 7 เช้า K10 3 2.46

374 136 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ นางสาวดวงสมร กองกูล สร้างคอมวิทยา  สพม.เขต 20 7 เช้า K11 4 2.46

375 136 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ นางถนิมรักษ์ วังภูงา บ้านอ้อตลิ่งชัน  สพป.สุรินทร์ เขต 2 7 เช้า K12 5 2.46

376 136 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ นายศิวะ ปินะสา บ้านไผ่ศึกษา  สพม.เขต 25 7 เช้า K13 6 2.46

377 136 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ นางเสาวลักษณ์ เหมะธุลิน มัธยมวาริชภูมิ  สพม.เขต 23 7 เช้า K14 7 2.46

378 219 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางสาวฉวัฒญา ฉิมมา บ้านหนองการะโก  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 8 เช้า G10 1 2.46
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379 219 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางประสพพร อันบุรี ผดุงนารี  สพม.เขต 26 8 เช้า G11 2 2.46

380 219 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นายสิทธิชัย ยางธิสาร มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ 

นครพนมน

สพม.เขต 22 8 เช้า G12 3 2.46

381 219 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางประกายดาว เครือเข่ือน

เพชร

จ าปาโมงวิทยาคาร สพม.เขต 20 8 เช้า G13 4 2.46

382 219 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นายวิธิวัติ รักษาภักดี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 33 8 เช้า G14 5 2.46

383 219 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางสายสุวรรณ ศรีค าแก้ว แว้งน้อยศึกษา  สพม.เขต 25 8 เช้า G15 6 2.46

384 219 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญ

เรืองธัญ

แวงพิทยาคม  สพม.เขต 23 8 บ่าย F9 1 2.46

385 219 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย์ โนนสุวรรณพิทยาคม  สพม.เขต 32 8 บ่าย F10 2 2.46

386 219 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางมณีรัตน์ คงใจดี บ้านโคกกลาง  สพป.สุรินทร์ เขต 3 8 บ่าย F11 3 2.46

387 219 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางสุปราณี สตารัตน์ ครูบ้านผักแว่นอนามัย  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 8 บ่าย F12 4 2.46

388 219 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางพัชรพรรณ บุ่งอุทมุ นาโกวิทยาสูง  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 8 บ่าย F13 5 2.46

389 219 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางสาวอัจฉราวรรณ เจริญ

เมือง

หนองโตง"สุรวิทยาคม"  สพป.สุรินทร์ เขต 1 8 บ่าย F14 6 2.46

390 219 ครู มัธยมต้น สาระวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ นางวฤทธิ์ชญา จารัตน์ ชุมชนบ้านระเว สพป.อุบลราชธานี เขต 3 8 บ่าย F15 7 2.46

391 054 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา วิชาการ นายชัยสิทธิ์ ค าภู โนนสังวิทยาคาร  สพม.เขต 19 7 บ่าย I 10 1 2.47

392 054 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา วิชาการ นางสาวดาวเรือง ธิสารสังข์ ราชินูทศิ2  สพม.เขต 20 7 บ่าย I 11 2 2.47

393 054 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา วิชาการ นางรุ่งทพิย์ สายแสงจันทร์ ประสาทวิทยาคาร สพม.เขต 33 7 บ่าย I 12 3 2.47

394 054 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา วิชาการ นางราตรี น้อยพลี เมืองตลุงพิทยาสรรพ์  สพม.เขต 32 7 บ่าย I 13 4 2.47

395 054 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา วิชาการ นางบุญหลาย แต่งทรัพย์ บ้านงิ ว  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 7 บ่าย I 14 5 2.47

396 054 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา วิชาการ นางณิชชาภัทร หม้อทอง บ้านปะนอยไถง  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 บ่าย I 15 6 2.47

397 137 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา บริหารจัดการ นางนงลักษณ์ เศวตวงษ์ ราชินูทศิ2  สพม.เขต 20 7 เช้า J1 1 2.47

398 137 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา บริหารจัดการ นางเพ็ญลักษณ์ สุภา ยโสธรพิทยาคม  สพม.เขต 28 7 เช้า J2 2 2.47

399 137 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา บริหารจัดการ นางพุทธพร จันปุ้ม มัธยมวาริชภูมิ  สพม.เขต 23 7 เช้า J3 3 2.47
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400 137 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา บริหารจัดการ นางสุภารัตน์ เหง่าบุญมา บ้านหนองคู  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 7 เช้า J4 4 2.47

401 137 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา บริหารจัดการ นายภาคิน ภูจอมนิล ทา่คันโทวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 7 เช้า J5 5 2.47

402 137 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา บริหารจัดการ นายจิรวัฒน์ กุลสุขภาค เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป.อ านาจเจริญ 7 เช้า J6 6 2.47

403 137 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา บริหารจัดการ นางนพมาศ กะภูทนิ บ้านกาเกาะระโยง สพป.สุรินทร์ เขต 1 7 เช้า J7 7 2.47

404 137 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา บริหารจัดการ นายสุรพงษ์ ชารีดา บ้านนาชมดอนกลางวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 เช้า J8 8 2.47

405 220 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางอุไรวรรณ บุญเต็ม ค าแสนวิทยาสรรค์ สพม.เขต 19 8 เช้า G2 1 2.47

406 220 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางจินหจุ์ฑา ยุวรรณะ บ้านหนองการะโก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 8 เช้า G2 2 2.47

407 220 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นายพยนต์ บุญเพ็ง นาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 8 เช้า G3 3 2.47

408 220 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นายประจวบ ก าเนิดสิงห์ บุณฑริกวิทยาคาร สพม.เขต 29 8 เช้า G4 4 2.47

409 220 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางรานี แก่นดี ราชินูทศิ2 สพม.เขต 20 8 เช้า G5 5 2.47

410 220 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางจีรนันท ์ฮังกาสี ศิริราษฏร์วิทยาคาร  สพป.สกลนคร เขต 1 8 เช้า G6 6 2.47

411 220 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางสุนันทา หนัชัยศรี ทา่เพลิงเหมือดแอ่ทา่ใหม่

หนองมะเกลือวิทยา

 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 8 เช้า G7 7 2.47

412 220 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางสุภาภรณ์ ภูดินทราย มัธยมวาริชภูมิ  สพม.เขต 23 8 เช้า G8 8 2.47

413 220 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางสาวศศิธร ภาษะฐิติ อุดมอักษรพิทยาคม  สพม.เขต 32 8 บ่าย E1 1 2.47

414 220 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางมณฑิกานต์ นามศรีชาติ บ้านกุดสระแก้ว  สพป.นครราชสีมา เขต 5 8 บ่าย E2 2 2.47

415 220 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางน  าทพิย์ จุลละนันท์ ไตรมิตรพิทยา  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 8 บ่าย E3 3 2.47

416 220 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางสุประวีณ์ สายรัตน์ บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง  สพป.ยโสธร เขต 1 8 บ่าย E4 4 2.47

417 220 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นายภีรพัฒน์ อุทธา ป่าติ วป่าเตยวิทยาสรรค์  สพป.อ านาจเจริญ 8 บ่าย E5 5 2.47

418 220 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางชุลีกร เป็นสุข การุญวิทยา  สพป.สุรินทร์ เขต 1 8 บ่าย E6 6 2.47

419 220 ครู มัธยมต้น สาระสังคมศึกษา นวัตกรรมฯ นางพรทพิย์ โสรถาวร บ้านโพนดวนสาวเอ้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8 บ่าย E7 7 2.47

420 055 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี วิชาการ นางสุภาพร แก้วกุก ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม.เขต 19 7 เช้า J9 1 2.48
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421 055 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี วิชาการ นางปุญญนุช ไชยมูล มิตรภาพ สพม.เขต 26 7 เช้า J10 2 2.48

422 055 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี วิชาการ นางวนิสา อุตรา ยโสธรพิทยาคม สพม.เขต 28 7 เช้า J11 3 2.48

423 055 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี วิชาการ นางมยุรี สายรัตน์ ครูชุมชนบ้านยางกู่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 7 เช้า J12 4 2.48

424 055 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี วิชาการ นางอรทยั มีเพียร ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป.ขอนแก่น เขต 5 7 เช้า J13 5 2.48

425 055 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี วิชาการ นายวัชรพงษ์ ค าวัน บ้านขามเตี ยใหญ่ สพป.นครพนม เขต 2 7 เช้า J14 6 2.48

426 055 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี วิชาการ นายสมเกียรติ ศิลาเหลือง บ้านนาชมดอนกลางวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 เช้า K14 7 2.48

427 138 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี บริหารจัดการ นายดนัย ยิ มอินทร์ บรบือวิทยาคาร สพม.เขต 26 7 บ่าย K1 1 2.48

428 138 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี บริหารจัดการ นายประสิทธิ์ โกษาแสง สนธิราษฎร์วิทยา สพม.เขต 22 7 บ่าย K2 2 2.48

429 138 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี บริหารจัดการ นางฉวีวรรณ กุดหอม พังโคนวิทยาคม สพม.เขต 23 7 บ่าย K3 3 2.48

430 138 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี บริหารจัดการ นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์ นางรองพิทยาคม สพม.เขต 32 7 บ่าย K4 4 2.48

431 138 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี บริหารจัดการ นางสุพรรณี พิมพ์พา บ้านหนุก สพป.นครราชสีมา เขต 5 7 บ่าย K5 5 2.48

432 138 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี บริหารจัดการ นางกาญจนา กาญจนินทุ ชุมชนบ้านค าพอกทา่ดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2 7 บ่าย K6 6 2.48

433 138 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี บริหารจัดการ นายนพดล สายจันทร์ ค าแฮดประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร 7 บ่าย K7 7 2.48

434 138 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี บริหารจัดการ นายพงษ์ทอง ศรีน้อย น  าค าใหญ่วิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย K8 8 2.48

435 221 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี นวัตกรรมฯ นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ  ามา นาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 8 เช้า H1 1 2.48

436 221 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี นวัตกรรมฯ นายอุทยั พรหมวงศ์ บ้านหว้ยหนั สพป.ชัยภูมิ เขต 1 8 เช้า H2 2 2.48

437 221 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี นวัตกรรมฯ นางปาริชาติ ตาสว่าง โนนสูงพิทยาคาร สพม.เขต 20 8 เช้า H3 3 2.48

438 221 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี นวัตกรรมฯ นายธนเศษฐ บูรณธนิต ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 8 เช้า H4 4 2.48

439 221 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี นวัตกรรมฯ นายวุฒิพงษ์ มุสิกพันธ์ ครูบ้านมะยาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 8 เช้า H5 5 2.48

440 221 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี นวัตกรรมฯ นางนัดดา พิลาชัย บ่อน้อยประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต 1 8 เช้า H6 6 2.48

441 221 คร ูมัธยมต้น สาระศิลปะ ดนตรฯี นวัตกรรมฯ นายสมัย มีมา บ้านดงครั่งใหญ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8 เช้า H7 7 2.48
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442 056 ครู มัธยมต้น สาระสุขศึกษาฯ วิชาการ นายวิสุทธิ์ พิมพ์สุด ภูพานวิทยา สพม.เขต 20 8 เช้า F8 1 2.49

443 056 ครู มัธยมต้น สาระสุขศึกษาฯ วิชาการ นายปราโมทย์ ชุมนุ้ย ร่องค า สพม.เขต 24 8 เช้า F9 2 2.49

444 056 ครู มัธยมต้น สาระสุขศึกษาฯ วิชาการ นายวัฒนา สุวรรณคุณ ร่มเกล้า สพม.เขต 23 8 เช้า F10 3 2.49

445 056 ครู มัธยมต้น สาระสุขศึกษาฯ วิชาการ นายนิเวศน์ เข็มทอง บ้านป่าใต้ สพป.ศรีสะเกษ 8 เช้า F11 4 2.49

446 056 ครู มัธยมต้น สาระสุขศึกษาฯ วิชาการ นางขนิตา จันปุ่ม บ้านป่าไร่ สพป.มุกดาหาร 8 เช้า F12 5 2.49

447 056 ครู มัธยมต้น สาระสุขศึกษาฯ วิชาการ นายวันนา น าสุข บ้านหวันา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8 เช้า F13 6 2.49

448 222 ครู มัธยมต้น สาระสุขศึกษาฯ นวัตกรรมฯ นางทศันีย์ ปลัดศรีช่วย อุดรพิทยานุกูล สพม.เขต 20 8 เช้า F14 7 2.49

449 222 ครู มัธยมต้น สาระสุขศึกษาฯ นวัตกรรมฯ นายเกียรติธนพัฒน์ หมิหงษ์ บ้านตรมไพร สพป.สุรินทร์ เขต 1 8 เช้า F15 8 2.49

450 139 ครู มัธยมต้น สาระสุขศึกษาฯ บริหารจัดการ นางสาวนวลมณี อ้วนละมัย บรบือ สพม.เขต 26 8 บ่าย G1 1 2.49

451 139 ครู มัธยมต้น สาระสุขศึกษาฯ บริหารจัดการ นายเสถียร เหล่าประเสริฐ บ้านไผ่ สพม.เขต 25 8 บ่าย G2 2 2.49

452 139 ครู มัธยมต้น สาระสุขศึกษาฯ บริหารจัดการ นายสุรศักด์ิ นันทเดช อากาศอ านวยศึกษา สพม.เขต 23 8 บ่าย G3 3 2.49

453 139 ครู มัธยมต้น สาระสุขศึกษาฯ บริหารจัดการ นายวัสพล พัดเป้ียมา สุทธสิริโสภา สพป.หนองคาย เขต 2 8 บ่าย G4 4 2.49

454 139 ครู มัธยมต้น สาระสุขศึกษาฯ บริหารจัดการ นายศรีกมลา เหล่าลุมพุก หนองแสงวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 8 บ่าย G5 5 2.49

455 139 ครู มัธยมต้น สาระสุขศึกษาฯ บริหารจัดการ นายวุฒิชัย ธรรมวงศา บ้านโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร 8 บ่าย G6 6 2.49

456 139 ครู มัธยมต้น สาระสุขศึกษาฯ บริหารจัดการ นางพิกุล ชมภูแดง บ้านนาชมดอนกลางวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8 บ่าย G7 7 2.49

457 057 คร ูมัธยมต้น สาระภาษาต่างประเทศ วิชาการ นางสังวรณ์ ปรางประโคน มิตรภาพ สพม.เขต 26 7 บ่าย H8 1 2.50

458 057 คร ูมัธยมต้น สาระภาษาต่างประเทศ วิชาการ นางบรรจบ โนนพิลา ครูมุกดาหาร สพม.เขต 22 7 บ่าย H9 2 2.50

459 057 คร ูมัธยมต้น สาระภาษาต่างประเทศ วิชาการ นางกุหลาบ เหลืองกระโทก โนนสูงพิทยาคาร สพม.เขต 20 7 บ่าย H10 3 2.50

460 057 คร ูมัธยมต้น สาระภาษาต่างประเทศ วิชาการ นางอัจฉราพร พุทธพรหม บ้านนาโส่ สพป.ยโสธร เขต 2 7 บ่าย H11 4 2.50

461 057 คร ูมัธยมต้น สาระภาษาต่างประเทศ วิชาการ นางอ าพร วิเศษพงษ์ บ้านส าโรงตาเจ็น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 7 บ่าย H12 5 2.50

462 057 คร ูมัธยมต้น สาระภาษาต่างประเทศ วิชาการ นางณัฐชุดา อุ่นพิกุล บ้านฝาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7 บ่าย H13 6 2.50
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463 223 คร ูมัธยมต้น สาระภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมฯ ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐ์

พจน์

พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.เขต 26 8 เช้า D10 1 2.50

464 223 คร ูมัธยมต้น สาระภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมฯ นางอุบลรัตน์ มากจันทกึ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.เขต 31 8 เช้า D11 2 2.50

465 223 คร ูมัธยมต้น สาระภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมฯ นางสาวนวลจันทร์ เก่งวิชา ไชยวานวิทยา สพม.เขต 20 8 เช้า D12 3 2.50

466 223 คร ูมัธยมต้น สาระภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมฯ นางสาวพิศินาฏ ศรีโชติ บ้านวังหมี สพป.นครราชสีมา เขต 3 8 เช้า D13 4 2.50

467 223 คร ูมัธยมต้น สาระภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมฯ นางสาวนิฤมณ ม่ันยืน หว้ยจริงวิทยา สพม.เขต 33 8 เช้า D14 5 2.50

468 223 คร ูมัธยมต้น สาระภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมฯ นางพิมพ์ณัฐณิชา นวลศิริ ละทายวิทยา สพม.เขต 28 8 เช้า D15 6 2.50

469 223 คร ูมัธยมต้น สาระภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมฯ นายธณัฐพล ตรีเดช อุดมอักษรพิทยาคม สพม.เขต 32 8 บ่าย H1 1 2.50

470 223 คร ูมัธยมต้น สาระภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมฯ นายสุรเนตร เนตรมุข จินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 8 บ่าย H2 2 2.50

471 223 คร ูมัธยมต้น สาระภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมฯ นางสาวปาริชาติ รวมแก้ว บ้านหนองแข้ สพป.ยโสธร เขต 2 8 บ่าย H3 3 2.50

472 223 คร ูมัธยมต้น สาระภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมฯ นางวิจิตรา ทพัซ้าย พัฒนาสามัคคี สพป.อ านาจเจริญ 8 บ่าย H4 4 2.50

473 223 คร ูมัธยมต้น สาระภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมฯ นายวิลาศ ค ามีแก่น ปทมุวิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 8 บ่าย H5 5 2.50

474 223 คร ูมัธยมต้น สาระภาษาต่างประเทศ นวัตกรรมฯ นางสาวนฤมล สุทธิสน บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8 บ่าย H6 6 2.50

475 058 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ วิชาการ นางปัญจรัศม์ แซ่ตัง สารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 8 เช้า I 1 1 2.51

476 058 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ วิชาการ นางสาวขนิษฐา ปิตฝ่าย จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

สพม.เขต 22 8 เช้า I 2 2 2.51

477 058 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ วิชาการ นางสุรีย์รักษ์ พรศักดา ราชินูทศิ2 สพม.เขต 20 8 เช้า I 3 3 2.51

478 058 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ วิชาการ นายวัชรินทร์ ไทยจันทรารักษ์ หว้ยราชพิทยาคม สพม.เขต 32 8 เช้า I 4 4 2.51

479 058 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ วิชาการ นางยุภาพิน ทนึหาร บ้านโนนรัง สพป.นครราชสีมา เขต 7 8 เช้า I 5 5 2.51

480 058 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ วิชาการ นางสาวจุฬาลักษณ์ 

บุตรสยาตรัส

หนองโตง สพป.สุรินทร์ เขต 1 8 เช้า I 6 6 2.51

481 058 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ วิชาการ นายสังคม ศิริ บ้านนาชมดอนกลางวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8 เช้า I 7 7 2.51

482 141 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นางพรพิศมัย บุญญะ พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.เขต 26 8 เช้า I 8 8 2.51

483 141 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นางเดือนเพ็ญ อเนกะเวียง ราชินูทศิ2 สพม.เขต 20 8 เช้า I 9 9 2.51
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484 141 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นายไพโรจน์ แว่นเรืองรอง ศิริราษฏร์วิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต 1 8 เช้า I 10 10 2.51

485 141 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นางล าพูน ประริเตสังข์ สระขุดดงส าราญวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2 8 เช้า I 11 11 2.51

486 141 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ กุดชุมวิทยาคม สพม.เขต 28 8 บ่าย I 1 1 2.51

487 141 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นางปัญจพร แสนภูวา สกลนครพัฒนศึกษา สพม.เขต 2 8 บ่าย I 2 2 2.51

488 141 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นายสุวัฒน์ ภูพาที โคกค าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 8 บ่าย I 3 3 2.51

489 141 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์ บ้านมูลนาค สพป.ขอนแก่น เขต 2 8 บ่าย I 4 4 2.51

490 141 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นายนท ีเลิศคอนสาร บ้านสะพานหนิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 8 บ่าย I 5 5 2.51

491 141 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ สิบเอกธัชนินทร์ ทองเกลี ยง วัดบ้านโคกเหล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 8 บ่าย I 6 6 2.51

492 141 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นายปริญญา ศรีสมัย บ้านโนนป่าซาง สพป.เลย เขต 2 8 บ่าย I 7 7 2.51

493 141 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นายอุดมทรัพย์ สายสา บ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ สพป.มุกดาหาร 8 บ่าย I 8 8 2.51

494 141 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นายธัมรงค์ ทรงพุฒิ บ้านหนองปลาดุก สพป.นครพนม เขต 1 8 บ่าย I 9 9 2.51

495 141 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นายพินันท ์มณีศรี เมืองที สพป.สุรินทร์ เขต 1 8 บ่าย I 10 10 2.51

496 141 ครู มัธยมต้น สาระการงานอาชีพฯ บริหารจัดการ นายไสว โพธิ์ไทร ชุมชนบ้านระเว สพป.อุบลราชธานี เขต 3 8 บ่าย I 11 11 2.51

497 142 ครู มัธยมต้น บูรณาการ บริหารจัดการ นางสายใจ ปินะกาพัง ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลา

ภิเษก

สพม.เขต 26 8 เช้า J1 1 2.53

498 142 ครู มัธยมต้น บูรณาการ บริหารจัดการ นางสาวนันทยิา พิทกัษ์รัตน

ชนม์

ปะโค สพป.อุดรธานี เขต 2 8 เช้า J2 2 2.53

499 142 ครู มัธยมต้น บูรณาการ บริหารจัดการ นายอุทยั พรหมวงศ์ บ้านหว้ยหนั สพป.ชัยภูมิ เขต 1 8 เช้า J3 3 2.53

500 142 ครู มัธยมต้น บูรณาการ บริหารจัดการ นายปรีชากร ภาชนะ ภูเขียว สพม.เขต 30 8 เช้า J4 4 2.53

501 142 ครู มัธยมต้น บูรณาการ บริหารจัดการ นายทวิทย์ ประริเตสังข์ สระขุดดงส าราญวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2 8 เช้า J5 5 2.53

502 142 ครู มัธยมต้น บูรณาการ บริหารจัดการ นายไชยพจน์ ศรีวะสุทธิ์ บ้านห้วยแก้งหนองศาลา สพป.ยโสธร เขต 2 8 เช้า J6 6 2.53

503 142 ครู มัธยมต้น บูรณาการ บริหารจัดการ นายรันตชิต ศรีหลิ่ง ไทยรัฐวิทยา 35(ค ากั ง) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 8 เช้า J7 7 2.53

504 059 ครู มัธยมต้น บูรณาการ วิชาการ นายกฤษดา ปลั่งกลาง บ้านหลุมข้าว สพป.นครราชสีมา เขต 1 8 บ่าย J1 1 2.53
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505 225 ครู มัธยมต้น บูรณาการ นวัตกรรมฯ นางศิริพร อุ่นส าโรง จินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 8 บ่าย J2 2 2.53

506 225 ครู มัธยมต้น บูรณาการ นวัตกรรมฯ นายยรรยง ปกป้อง บ้านดงเจริญ สพป.ยโสธร เขต 1 8 บ่าย J3 3 2.53

507 225 ครู มัธยมต้น บูรณาการ นวัตกรรมฯ นายประหยัด โมกศรี บ้านเม็กด า สพป.มหาสารคาม เขต 2 8 บ่าย J4 4 2.53

508 143 ครู มัธยมต้น กิจกรรมแนะแนว บริหารจัดการ นางฐิติโชค อย่างสวย หนองหานวิทยา สพม.เขต 20 8 เช้า H12 1 2.54

509 143 ครู มัธยมต้น กิจกรรมแนะแนว บริหารจัดการ นางวัฒนา วงศ์พานิชย์ ยโสธรพิทยาคม สพม.เขต 28 8 เช้า H13 2 2.54

510 143 ครู มัธยมต้น กิจกรรมแนะแนว บริหารจัดการ นางเพ็ญประภา ซุยกระเด่ือง ขอนแก่นวิทยายน 2  ฯ สพม.เขต 25 8 เช้า H14 3 2.54

511 226 ครู มัธยมต้น กิจกรรมแนะแนว นวัตกรรมฯ นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์

ขจร

บ้านหนองหลุบ สพป.ขอนแก่น เขต 1 8 เช้า H15 4 2.54

512 060 ครู มัธยมต้น กิจกรรมแนะแนว วิชาการ นางจ าเรียง โรจนภานุรัตน์ จักราชวิทยา สพม.เขต 31 8 บ่าย H13 1 2.54

513 060 ครู มัธยมต้น กิจกรรมแนะแนว วิชาการ นางจิรภา สมหวัง ยโสธรพิทยาคม สพม.เขต 28 8 บ่าย H14 2 2.54

514 060 ครู มัธยมต้น กิจกรรมแนะแนว วิชาการ นางเครือวัลย์ พนมหริัญ นครขอนแก่น สพม.เขต 25 8 บ่าย H15 3 2.54

515 061 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมนักเรยีน วิชาการ นางพูลสิน คัมภ์บุญยอ นาอ้อวิทยา สพม.เขต 19 8 เช้า K1 1 2.55

516 061 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมนักเรยีน วิชาการ นางพิจิตตรา วิชะนา ครูค าเตยอุปถัมภ์ สพม.เขต 22 8 เช้า K2 2 2.55

517 061 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมนักเรยีน วิชาการ นางสุภาวดี แก้ววิศาสตร์ บ้านปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1 8 เช้า K3 3 2.55

518 061 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมนักเรยีน วิชาการ นายจารุวัติ บรรเลงรมย์ สามพร้าววิทยา สพม.เขต 20 8 เช้า K4 4 2.55

519 061 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมนักเรยีน วิชาการ นางสาวนิภา เกตุตรง ปทมุเทพวิทยาคาร สพม.เขต 21 8 เช้า K5 5 2.55

520 061 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมนักเรยีน วิชาการ นางสุนันทา บุญเอนก ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 8 เช้า K6 6 2.55

521 061 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมนักเรยีน วิชาการ ว่าที่ร้อยตรีปริญญา กางรัมย์ อุดมอักษรพิทยาคม สพม.เขต 32 8 เช้า K7 7 2.55

522 061 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมนักเรยีน วิชาการ นางจุฑาธิป ศรีสถิตย์ บ้านหวัคู สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 8 เช้า K8 8 2.55

523 061 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมนักเรยีน วิชาการ นางก่ิงแก้ว แก้วชูสกุล บ้านหนองไฮขามเป้ีย สพป.ขอนแก่น เขต 2 8 เช้า K9 9 2.55

524 061 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมนักเรยีน วิชาการ นายประวัติ สวัสด์ิวงศ์ชัย บ้านหนองแวง สพป.มุกดาหาร 8 เช้า K10 10 2.55

525 061 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมนักเรยีน วิชาการ นายสถาพร ศรีวรรณ บ้านโนนสวรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 8 เช้า K11 11 2.55
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526 227 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมนักเรยีน นวัตกรรมฯ นายสมหมาย พิทกัษา ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 8 บ่าย K1 1 2.55

527 227 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมนักเรยีน นวัตกรรมฯ นายสามารถ เหล่าคนค้า นาจานซับสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 8 บ่าย K2 2 2.55

528 227 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมนักเรยีน นวัตกรรมฯ นายปัญญา ลาสอน ครูบ้านมะยาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 8 บ่าย K3 3 2.55

529 227 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมนักเรยีน นวัตกรรมฯ นายยุทธ ธนธนานนท์ บ้านขามป้อม สพป.มุกดาหาร 8 บ่าย K4 4 2.55

530 145 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมเพือ่สังคมฯ บริหารจัดการ นายทวี ขาวผ่อง นามนราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 8 เช้า J10 1 2.56

531 145 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมเพือ่สังคมฯ บริหารจัดการ นายบุญพันธ์ บุญสงกา บ้านแสนสี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8 เช้า J11 2 2.56

532 228 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมเพือ่สังคมฯ นวัตกรรมฯ นางสมทรง ลาหนองแคน นาดูนประชาสรรค์ สพม.เขต 26 8 เช้า J12 3 2.56

533 228 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมเพือ่สังคมฯ นวัตกรรมฯ นางจันทมิา วัฒนานนท์

เสถียร

นางรองพิทยาคม สพม.เขต 32 8 เช้า J13 4 2.56

534 228 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมเพือ่สังคมฯ นวัตกรรมฯ นางสวาท โชติวังโส บ้านดอนกลาง สพป.นครพนม เขต 2 8 เช้า J14 5 2.56

535 228 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมเพือ่สังคมฯ นวัตกรรมฯ นางสุภิญญา ค าตา นามนราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 8 เช้า J15 6 2.56

536 062 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมเพือ่สังคมฯ วิชาการ นางบุปผา ชนะบุญ มิตรภาพ สพม.เขต 26 8 บ่าย J8 1 2.56

537 062 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมเพือ่สังคมฯ วิชาการ นางสาวพัชยา กงชัยภูมิ ชุมชนบ้านวังเพิม่ สพป.ขอนแก่น เขต 5 8 บ่าย J9 2 2.56

538 062 คร ูมัธยมต้น กิจกรรมเพือ่สังคมฯ วิชาการ นางสาวจารุวรรณ บุ่งวิเศษ นามนราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 8 บ่าย J10 3 2.56


