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ที่ ผู้เข้าประกวด โรงเรยีน สพท. กิจกรรม ด้าน รหัสกิจกรรม

1 โรงเรียนบา้นไชยสถาน สพป.พะเยา เขต 2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 006

2 โรงเรียนบา้นโปง่พระบาท สพป.เชียงราย เขต 1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 006

3 โรงเรียนบา้นสะแล่ง สพป.พะเยา เขต 2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 005

4 โรงเรียนเวยีงเทงิ(เทงิท านุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 007

5 โรงเรียนไร่ สพป.น่าน เขต 2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 090

6 โรงเรียนบา้นหลักสิบเก้าสามัคคี สพป.นครสวรรค์ เขต 3 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 087

7 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทยัธานี เขต 2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 089

8 โรงเรียนบา้นขุนแจ๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 87

9 นายชัยรัตน์  ถาวรงามยิง่สกุล โรงเรียนบา้นหว้ยแม่บอน สพป.ตาก เขต 1 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 346

10 นายดิเรก  มั่นเมือง โรงเรียนบา้นหนองนกปกีกา สพป.ตาก เขต 1 สถานศึกษายอดเยีย่ม ผู้ปฏบิติังานการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 332

11 โรงเรียนบา้นแม่อ่างขาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 172

12 โรงเรียนบา้นสันทราย สพป.เชียงราย เขต 3 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 172

13 โรงเรียนอนุบาลเวยีงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 171

14 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 171

15 โรงเรียนบา้นเวยีงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 171

16 นางสาวพรรณทิพย์  พมิพภ์เูขียว สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3 ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 100

17 นางศุกลรัตน์  มิ่งสมร สพป.สุโขทยั เขต 2 ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 100

18 นายสมภพ   ทพิย์เวยีง สพป.ล าพนู เขต 1 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 098

19 นางวรางคณา   ไชยเรือน สพป.ล าปาง เขต 1 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 098

20 นางสาวลาวรรณ์  บวัสาย สพป.อุทยัธานี เขต 2 บุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยีย่ม สังกัด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 022

21 นายวรีวฒัน์    กัณทวชีัย สพป.ล าพนู เขต 2 บุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยีย่ม สังกัด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 022

บัญชรีายชื่อผู้มคุีณสมบัตเิบือ้งตน้ เพ่ือพิจารณาตดัสินหน่วยงานและผู้มผีลงานดเีดน่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(obec awards)
ระดบัภาคเหนือ ครั้งที ่8  ประจ าปีการศึกษา 2561
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ที่ ผู้เข้าประกวด โรงเรยีน สพท. กิจกรรม ด้าน รหัสกิจกรรม

22 นางชลาลักษณ์  เสาร์สุวรรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 บุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยีย่ม สังกัด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 022

23 นางจิรพรรณ  จ ารัส สพป.พะเยา เขต 1 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 104

24 นางประทมุพร  หมัดสมัน สพป.ล าพนู เขต 2 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 104

25 นางอารีวรรณ    ประสาน สพป.ล าปาง เขต 1 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 104

26 นางสาวปาลจุรี  ชุติพรภกัดี สพป.อุทยัธานี เขต 2 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 186

27 นางผ่องพรรณ  กล่ินอุบล สพป.พะเยา เขต 1 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 186

28 นางนงค์นุช  บญุจันทร์ต๊ะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 020
29 นายพงศธร  ช่างปดั สพป.เชียงราย เขต 4 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 020
30 นางปาริชาติ  เข่งแก้ว สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 020
31 นางพมิพา  ตามี่ สพป.เชียงราย เขต 1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 020
32 นางยมนพร  เอกปชัชา สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 020
33 นางฉัตรชนก  ตันมา สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 020
34 นายวนิัย  ปานโท้ สพป.พษิณุโลก เขต 3 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 020
35 นายมุนินทร  มาตมุงคุณ สพป.สุโขทยั เขต 2 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 020
36 นางนงคราญ  ปญัญาสีห์ สพป.ล าพนู เขต 1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 102
37 นางวรลักษณ์  จันทร์เนตร สพป.เชียงราย เขต 2 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 102
38 นางพบิลุขวญั   กล่ินมิ่ง สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 102
39 นายเอกฐสิทธิ ์ กอบก า สพป.ล าปาง เขต 1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 102
40 นางศิริวรรณ  ปญัญาพรพพิชัญ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 102
41 นางณัฏฐ์ชุดา   วงศ์พนัธ์ สพป.พษิณุโลก เขต 3 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 102
42 นางสาวปาริชาติ  เภสัชชา ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 289
43 นางสุทศิา  เลาธนไพบลูย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๑ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 289
44 นางฉววีรรณ  ไชยพเิศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ศึกษานิเทศกย์อดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 184
45 นายพงศ์พันธุ์  ไชยบญุเรือง สพป.เชียงราย เขต 4 ศึกษานิเทศกย์อดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 184
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46 นางสาวชิดชนก  ชูเจริญกาญจน์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ศึกษานิเทศกย์อดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 184
47 นางเยาวลักษณ์  ผาสุข สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ศึกษานิเทศกย์อดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 184
48 นางจันทกานต์  สิทธริาช ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศึกษานิเทศกย์อดเยีย่ม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวตักรรม PLC ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 287
49 นางอุมาพร  ปานโท้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 3 สพป.พษิณุโลก เขต 3 ศึกษานิเทศกย์อดเยีย่ม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวตักรรม PLC ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 287

50 นางสาวปยีานันต์  บญุธมิา โรงเรียนวดัหว้ยม้าโก้ง สพป.ล าพนู เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 024

51 นายพศิาล  ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนวัดแม่เลย ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 024

52 นางสาวศิริลักษณ์  เกยีรติญัติองักรู โรงเรียนบา้นหนองกวาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 024

53 นางสุรางค์  ตันกูล โรงเรียนบา้นศรีเมืองชุม สพป.พะเยา เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 024

54 นางศศิธร  ดาทอง โรงเรียนบา้นหนองตาด สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 024

55 นางนิษฐ์ชกานต์  ดวงแก้ว ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) สพป.แพร่ เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 024

56 นางปราณี  เจริญสุวรรณ โรงเรียนบา้นสุวรรณประชาพฒันา สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 024

57 นายวเิชียร  นันต๊ะ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุง สพป.น่าน เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 024

58 นางพรธติา  ฤทธิร์อด โรงเรียนบา้นหนิกล้ิง สพป.เพชรบรูณ์ เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 024

59 นายวเิชียร  จรุงธนะกิจ โรงเรียนวดัหนองตางู สพป.อุทยัธานี เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 024

60 นายบรูพา  กองพร โรงเรียนบา้นแม่พะยวบ สพป.ตาก เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 024

61 นายณัฐพล  คัมภรีพจน์ โรงเรียนบา้นนาพง สพป.สุโขทยั เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 024

62 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์  ธนินชวโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 033
63 นางสมาพร  ล้ีภยัรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี สพป.อุทยัธานี เขต 1 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 033
64 นายพรีะเมศวร์  บญุเพช็รัตน์ โรงเรียนบา้นหวัรัง สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 025
65 นายขจรยศ   บรุุษศรี โรงเรียนวดัคูยาง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 026
66 นางสายสุนีย์  ดวงเกตุุ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๙ (บ้านแม่สุยะ) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 027
67 นายจักรพนัธ ์ ภาชนะ โรงเรียนบา้นสระ สพป.พะเยา เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 027
68 นางสาวอารีรัตน ์  ญาณะศร โรงเรียนชุมชนบา้นเหมืองจี้ สพป.ล าพนู เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 106
69 นายทนงศักด์ิ  โพธิเ์กตุ โรงเรียนบา้นดอนแยง สพป.เชียงราย เขต 4 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 106
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70 นางนิรชา  พนัธพุฒัน์ โรงเรียนบา้นซ่านสามัคคี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 106
71 นางนุตประวณ์ี  ภัครอัครกูร โรงเรียนบา้นจัดสรร สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 106
72 นายพเิชษฐ์  ไชยบาล โรงเรียนบา้นม่วง สพป.พะเยา เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 106
73 นายมานิตย์  มีตาบญุ โรงเรียนบา้นชัยมงคล สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 106
74 นางวชัรี  กาศสนุก โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บ ารุง) สพป.แพร่ เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 106
75 นายชวนิทร์วชิญ์  เขื่อนใจ โรงเรียนบา้นแก่น สพป.ล าปาง เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 106
76 นางจิรภา  จักรทอง โรงเรียนวดัหนองระแหงเหนือ สพป.อุทยัธานี เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 106
77 นายด าเนิน  ฝ้ันถา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าน้ าน่านสงเคราะห์ 5 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 106
78 นางทองเพียร  อ่องบางน้อย โรงเรียนบา้นใหม่โพธิง์าม สพป.สุโขทยั เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 106
79 นายเรืองศักด์ิ  ขาวสะอาด โรงเรียนบา้นแม่ปาง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 106
80 นางดารารัตน์  ผิวผัน โรงเรียนเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอ าเภอขุนยวม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 107
81 ว่าที่ร้อยเอกกฤษฏิ์พิศาล  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบา้นนาพบิลูพทิยา สพป.พจิิตร เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 107
82 นางณัฏฐา  อุ่นแก้ว โรงเรียนวดัพญาปนัแดน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 107
83 นางสาวพระจนัทร์  หมั่นบ ารุง โรงเรียนบา้นหนองขาม สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 107
84 นางอารีวรรณ  ขุนภกัดี โรงเรียนบา้นวงัศาล สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 107
85 นายค านึง  ยากองโค โรงเรียนแม่มอญวทิยา สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 107
86 นายบญุชม   ต๊ิบบุ่ง โรงเรียนบา้นทา่ข้ามสามัคคี สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 107
87 นายแมนสรวง  แซ่ซ้ิม โรงเรียนบา้นจ้อง สพป.เชียงราย เขต 3 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 108
88 นายอ านาท  เหลือน้อย โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทยัธานี เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 108
89 นายศุทธา  จักคาม โรงเรียนบา้น กม.2 สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 108
90 นายจรัล  ถาวร โรงเรียนบา้นอรุโณทยั สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 108
91 นางนารีย์  หมื่นแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 115
92 นางกาบแก้ว  สวยสม โรงเรียนวดัคูยาง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 115
93 นางแคทรียา  หลักมั่น อนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ล าปาง เขต 1 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 115
94 นายพงษพ์สิิทธิ ์ ต๊ิบมา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 115
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95 นางนาตยา    เกตุวงศ์ โรงเรียนบา้นหว้ยใต้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 109
96 นายสนิท  นันทชัย โรงเรียนหว้ยน้ าขุ่นวทิยา สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 109
97 นายธราธร  ตันวิพงษต์ระกลู โรงเรียนบา้นแม่เทย สพป.ล าพนู เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 109
98 นายยุทธนา  คงแหลม โรงเรียนบา้นทุ่งแต สพป.พะเยา เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 109
99 นายเอกชัย  ใจก๋องแก้ว บา้นวงัเลียง สพป.แพร่ เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 109
100 นายดล  ก้อนแหวน โรงเรียนสันโปง่วทิยา สพป.ล าปาง เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 109
101 นางสาวสกุณา  อินอยู่ โรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี สพป.ตาก เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 109
102 นายยศรพ ี เนตรดี โรงเรียนบา้นสันหบี สพป.สุโขทยั เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 109
103 นายสิทธศัิกด์ิ    เทศประสิทธิ์ โรงเรียนวัดคลองคูณ รักษาการในต าแหน่งผุ้อ านวยการโรงเรียนวัดวังไคร้ สพป.พจิิตร เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 109
104 นายนิรัติ  บวัทอง โรงเรียนบา้นปา่แต้ว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 188
105 นายนิราช  แสนสุภา โรงเรียนบา้นคลองใหญ่ใต้ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 188
106 นายบรรดิษฐ์  ม่วงอ่อง โรงเรียนบา้นกกจั่น สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 188
107 นายอรรถพงษ ์ อินตะุวงศ์ โรงเรียนวดัพนัชาลี สพป.พษิณุโลก เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 188
108 นางพิชญาณัฎฐ์  ทิพย์เนตร โรงเรียนบา้นไร่หลวง สพป.แพร่ เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 188
109 นายอมรศักด์ิ  กองสิงห์ โรงเรียนวดัเกาะแก้ว สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 188
110 นางสาวธญัพชิชา  บญุนะ โรงเรียนบา้นวงัไม้ส้าน สพป.ตาก เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 188
111 นางสาวเบญญาภา  วิไลวรรณ โรงเรียนบา้นลาด(ราษฎร์บ ารุง) สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 188
112 นางสาวหฤทัย  บุญประดับ โรงเรียนบา้นนาต้นจั่น สพป.สุโขทยั เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 188
113 นายวรัิตน์  เกตุเรือง โรงเรียนวดัหนองน้ าเต้า สพป.พจิิตร เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 188
114 นายสุพจน์  ชูประเสริฐ โรงเรียนคีรีวงศ์วฒันา สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 188

115 นายวรพจน์  อุ่นบา้น โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 197

116 นางเพชริน  สงค์ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบา้นน้ าร้อน สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 189

117 นายสุวทิย์  บษุรากุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 190

118 นายเสกสรร  ทนุอินทร์ โรงเรียนบา้นสันทราย สพป.เชียงราย เขต 3 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยีย่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 191

119 นายกีรติ  จันทรมณี โรงเรียนวดัหนองหลวง สพป.พจิิตร เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยีย่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 191
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120 นางสาวชนัญพร    ชัยอุตส์ โรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยีย่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 191

121 นายนิคม  กีรติวรางกูร โรงเรียนบา้นปางถ้ า สพป.พะเยา เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยีย่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 191

122 นางนัฑวภิรณ์   จันต๊ะพรมมา โรงเรียนบา้นปา่สัก อ าเภอแม่จริม สพป.น่าน เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยีย่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 191

123 นายประกอบ  บรรณาธรรม โรงเรียนวดัหนองกอไผ่ สพป.พจิิตร เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยีย่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 191
124 นายณัฐฐศรัณฐ์  พรหมเผ่า โรงเรียนบา้นดอนเงิน สพป.พะเยา เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจดัการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 350
125 นายชัยรัตน์  ถาวรงามยิง่สกุล โรงเรียนบา้นหว้ยแม่บอน สพป.ตาก เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจดัการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 350
126 นายขวญัชัย  นาคไทย โรงเรียนอนุบาลวงัโปง่ สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏบิัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 336
127 นางสาวขนิษฐา  พงษ์เกษตรกรรม โรงเรียนบา้นทา่โรง สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏบิัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 335
128 นางลักษณา  จันธมิา โรงเรียนบา้นสักลอ สพป.พะเยา เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏบิัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 335
129 นางทองพรรณ  ปัญญาอุดมกุล โรงเรียนบา้นยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยีย่ม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวตักรรม PLC ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 277
130 นายบรรดิษฐ์  ม่วงอ่อง โรงเรียนบา้นกกจั่น สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยีย่ม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 275
131 นายบรรดิษฐ์  ม่วงอ่อง โรงเรียนบา้นกกจั่น สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 276
132 นายนาวนิ  จีนะ โรงเรียนบา้นพระนั่งดิน สพป.พะเยา เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 040
133 นางนภศร  มิตรกิจการค้า โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี สพป.อุทยัธานี เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 040
134 นางรัศมี  อ่วมน้อย โรงเรียนบา้นวงัหนัน้ าดึง สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 040
135 นางวรินทร์ชญา  ซอหนองบัว โรงเรียนอนุบาลเวยีงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 122
136 นางสิริพร  จันคง โรงเรียนบา้นหนองหลวง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 122
137 นางสาวสุภาณี  รัตนสุวรรณ โรงเรียนบา้นเนินมะปราง สพป.พษิณุโลก เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 122
138 นายฉันทพฒัน์  มุขทั่ง โรงเรียนบา้นหนองมะเกลือ สพป.สุโขทยั เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 122
139 นางสุวรรณี  จิณไชย โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป.น่าน เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 122
140 นางสาววชัราภรณ์  ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี สพป.อุทยัธานี เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 122
141 นางสาวดวงกมล  ทองศรี โรงเรียนบา้นหว้ยเหลือง สพป.ตาก เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 122
142 นางวชัรี  ข าขาว โรงเรียนวดัคูหาสวรรค์ สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 122
143 นางสุรินทร  หมื่นค าสี โรงเรียนบา้นปางหา้ สพป.เชียงราย เขต 3 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับกอ่นประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 204
144 นางสาวสุุชญา  มั่นต่อพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบา้นไร่ สพป.อุทยัธานี เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับกอ่นประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 204
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145 นางสุนันทา  จันตา โรงเรียนบา้นเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต 4 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับกอ่นประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 204
146 นางชมภ ู แก้วด้วง โรงเรียนวดัหวัง้ิว สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับกอ่นประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 204
147 นางวารุณี  ยิ้มเข็ม โรงเรียนวดัทา่ฉนวน สพป.สุโขทยั เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับกอ่นประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 204
148 นางนิลุบล  กล่ันเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี สพป.อุทยัธานี เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับกอ่นประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 204
149 นางกฤษณา  สังข์วะระปรีชา โรงเรียนชมุชนบา้นสลกบาตร(วันครู2504) สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 282
150 นางบรัุสกร  ศรีค าจักร์ โรงเรียนเวยีงเทงิ(เทงิท านุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 041
151 นางณันทข์จร   กันชาติ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 041
152 นางสาวบงัอร  ทองงามข า โรงเรียนบา้นเนินมะปราง สพป.พษิณุโลก เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 041
153 นางมาลี  บญุเทพ โรงเรียนบา้นเวยีงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 041
154 นายวีรยทุธ  ขอบเมืองฮาม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี สพป.อุทยัธานี เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 041
155 นางฐิติรัตน์  ย่อมไธสง โรงเรียนบา้นหว้ยลึก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 041
156 นางสาวชนินทร์วลัย  ธรรมขนัธ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 123
157 นางสาวอัญชลี  อินทกาโมทย์ โรงเรียนบา้นเมืองกื้ด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 259
158 นายสุวติั  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบา้นแม่อ่างขาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 205
159 นายอนุพงศ์  จันต๊ะก๋อง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 205
160 นายปริญญา  ศรีวรรณ โรงเรียนวดัศรีบงัวนั สพป.ล าพนู เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 205
161 นางสาวอรพรรณ  มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเวยีงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 205
162 นางมุกดา  วชิา โรงเรียนบา้นแวนโค้ง สพป.พะเยา เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 205
163 นางสุภทัรา  ฉิมพลีสวรรค์ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา (๑๐๗) บ้านหนองไมแ้ดง สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 205

164 นายกริชณรงค์  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทยัธานี เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 042

165 นางสาวจรัสร าไพ  ไชยเรือง โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 042

166 นายพรัีนธร  ยาค า โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 042

167 นางลลนา  พลึิก โรงเรียนสาธติฯ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 042

168 นางสาววนดิา    แกว้นาหอ โรงเรียนบา้นเนินมะปราง สพป.พษิณุโลก เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 042

169 นางสายสุณี  อินจันทร์ โรงเรียนบา้นสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 042
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170 นายประพนัธ ์   พานแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" สพป.พจิิตร เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 042

171 นางสาวเสาวภา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทยัธานี เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 124

172 นางกุลจิรา  ไกลถิ่น โรงเรียนเวยีงเทงิ(เทงิท านุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 124

173 นางสาวดลยา  ยอดเพชร โรงเรียนวดัคูยาง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 124

174 นางฤทยั  ค าอุดม โรงเรียนบา้นสุวรรณประชาพฒันา สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 124

175 นางพรทพิย์  เทพค าอ้าย โรงเรียนชุมชนบา้นพบพระ สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 255

176 นางทพิวลัย์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 206

177 นางนันทนา  ค าเขียว โรงเรียนอนุบาลเวยีงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 206

178 นางกนกพร  กรเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี สพป.อุทยัธานี เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 206

179 นางจิราภร    ค าอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทยัธานี เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 043

180 นางสาววรางคณา  ปนัทะนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 043

181 นางสาววชิญาพร  ปญัญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 043

182 นางนุชนาถ  หอมยก โรงเรียนวดัคูยาง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 043

183 นางอุไร  อุตอิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 043

184 นางผ่องศรี  ภคูา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุง สพป.น่าน เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 043

185 นางเกษสุนีย์  ตู้สุพรรณ โรงเรียนบา้นคลองลึกพฒันา สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 043

186 นางอารีย์    พนัธุอ์้น โรงเรียนอนุบาลวดัหนองขุนชาติ สพป.อุทยัธานี เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 125

187 นายทวพีงษ ์ ยศพมิสาร โรงเรียนอนุบาลเวยีงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 125

188 นางสาวสุมามาลณ์  ฉลาด โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 125

189 นางลาวลัย์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเวยีงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 207

190 นางจงจินต์  เหลาแตว โรงเรียนจอมจันทร์วทิยาคาร สพป.น่าน เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 207
191 นางเจษฎารัตน ์ จวรรณตูม โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 044
192 นางอัญไอริณทร์  ราชา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 044
193 นางสาวณัฐฐิรา  มากมี โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทยัธานี เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 126
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194 นางลาวลัย์  ใจแปง โรงเรียนอนุบาลเวยีงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 126
195 นางชลธภิา  วชัรภทัร โรงเรียนบา้นคลองเมือง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 126
196 นางสมหมาย  ไวยศาลา โรงเรียนบา้นหลักสิบเก้าสามัคคี สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 126
197 นายณัฐพล  มีทาทอง โรงเรียนอนุบาลบงึนาราง(หว้ยแก้ว) สพป.พจิิตร เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 126
198 นางปริศนา  บวัแสง โรงเรียนอนุบาลเวยีงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 208
199 นางสมหมาย  กิจเกียรติ โรงเรียนวดัคูยาง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 208
200 นายโสฬส   อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบา้นไร่ สพป.อุทยัธานี เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ ด้านวชิาการ 045
201 นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี สพป.อุทยัธานี เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ ด้านวชิาการ 045
202 นางสุภทัรา  ทวีสิทธิโชคชยั โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทยัธานี เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป ์ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 127
203 นายทองดี  น้อยวงศ์ โรงเรียนบา้นแม่ฮุ้ี สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 209
204 นางสาวสายใจ  ไวคม โรงเรียนบา้นสันติคีรี สพป.เชียงราย เขต 3 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ ด้านวชิาการ 046
205 นางนิภาลัย  แรกข้าว โรงเรียนบา้นแฮะ (ปง) สพป.พะเยา เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ ด้านวชิาการ 046
206 นายไพรวลัย์   เชตจ านันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี สพป.อุทยัธานี เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ ด้านวชิาการ 046
207 นายบรรเจิด  ถาบญุเรือง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 128
208 นางสาววลัย์นิภา  สมชิด โรงเรียนชมุชนบา้นสลกบาตร(วันครู2504) สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 128
209 นางนงลักษณ์  สุขสม โรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 210
210 นางบุญญาธิดา  ท้วมจนัทร์ โรงเรียนเวยีงเทงิ(เทงิท านุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 047
211 นางจันทร์โรม  ถาวรรุ่งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 047
212 นางไพรวัลย ์ ชาญชยัวีระพนัธุ์ โรงเรียนวดัเมธงักราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 047
213 นางสาวปรีชญา  เพยีรกสิกจิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี สพป.อุทยัธานี เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 047
214 นางสาวชารินทรา  พันธวงค์ โรงเรียนบา้นหนองเชียงคา สพป.ตาก เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 047
215 นางสาวศิริลักษณ์  จีจู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 129
216 นางอชิรญา    อนันตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลทพัทนั สพป.อุทยัธานี เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 129
217 นางสาวกฤษณา  สถิตย์เกดิ โรงเรียนบา้นเขาพริกอนุสรณ์ สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 129
218 นางสาวอมุลรัตน์  บุปผาโรจน์ โรงเรียนบา้นนาอ้อม สพป.พะเยา เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 211
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219 นางศศิธร  ศรีอิ่นแก้ว โรงเรียนบา้นปา่แดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 211
220 นางสาวทองเพยีร  เตยหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี สพป.อุทยัธานี เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ ด้านวชิาการ 048
221 นางสาวพิมพ์ชนก  นาคจ ารูญ โรงเรียนอนุบาลทา่ตะโก สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ ด้านวชิาการ 048
222 นางสาวจิราวรรณ  อยู่สมบติั โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชด าริ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 130
223 นางสาวศิริลักษณ์  ชัยวงค์ โรงเรียนอนุบาลเวยีงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 212
224 นางสาวนรินทร์ทิพย์  ช านาญยา โรงเรียนหมู่บา้นสหกรณ์2 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 212
225 นายอนันต์ยศ  ประมาณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 212
226 นายสุริยา  ยศธวิงค์ โรงเรียนสันโปง่วทิยา สพป.ล าปาง เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 212

227 นางสาวกชณิภา  มาสิม โรงเรียนอนุบาลหว้ยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพเิศษเรียนร่วม ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 077
228 นางวญัเพญ็  ม่วงจันทร์ โรงเรียนวดัคูยาง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บรูณาการ ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 049
229 นางสาวทาริกา    โรมินทร์ โรงเรียนบา้นเนินมะปราง สพป.พษิณุโลก เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพเิศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 159
230 นางพกิุล  ธรรมลังกา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพเิศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 159
231 นางวสิยา  ค ามูลเอ้ย โรงเรียนบา้นปา่บง(หล้าราษฎร์วทิยา) สพป.เชียงราย เขต 3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บรูณาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 131
232 นางแสงเดือน  มณทนม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 241
233 นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา แจ้คอนวทิยา สพป.ล าปาง เขต 3 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวตักรรม PLC ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 284
234 นายประสิทธ ิ เข็มสุวรรณ โรงเรียนบา้นยาปา่แหน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บรูณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 213
235 นายกฤตภทัร  อรุณดี โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บรูณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 213
236 นายพสิิฐศักด์ิ  ดวงพรม โรงเรียนบา้นทา่ข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวตักรรม PLCด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 283
237 นายเสกสรร  ศรีแสวง โรงเรียนบา้นหว้ยหมีศรีสวสัด์ิ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 051
238 นางณัฐรุจา  ศรีค า โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 051
239 นางสาวสมรักษ์  วงศ์ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป.เพชรบรูณ์ เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 051
240 นายจตุรงค์  เดชะวงศ์ โรงเรียนบา้นขุนแม่ลา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวชิาการ ด้านวชิาการ 051
241 นางวรลักษณ์  วงษส์าธุภาพ โรงเรียนวดัทุุ่งหลวง สพป.อุทยัธานี เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 133
242 นายจักรพนัธ์  นพรัตนศิ์วกลุ โรงเรียนหว้ยน้ าขุ่นวทิยา สพป.เชียงราย เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 133
243 นางสมจิต  นาสอน โรงเรียนบา้นหว้ยลึก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 133
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244 นางนพรัตน์  มาเขียว โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารจัดการ 132
245 นางกาญจณีย์  ธรีะเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจดัการ ด้านบริหารจัดการ 134
246 นางฟองจันทร์  กล่ินสุคนธ์ โรงเรียนบา้นสวนขวญั สพป.อุทยัธานี เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจดัการ ด้านบริหารจัดการ 134
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