
โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔



ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อ�านวยการส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

ผมรู้สึกยินดีที่ผลจากโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ซึ่ง สคล. สสส. ร่วมมือ

กับ สพฐ. มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั้น ท�าให้สังคมเห็นและตระหนักแล้วว่า เด็กๆ คือผู ้

ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และโครงการของเรายังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยท�าให้ลูกๆ ที่เป็นผู ้ได้รับ 

ผลกระทบ มาเป็นผู้ท�าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ลดเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซ่ึงกระบวนการท่ี 

เด็กๆ ได้เรียนรู้จากโครงการนั้น ท�าให้เกิดความตระหนักในพิษภัยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และยังได้ลงมือปฏิบัติจริง ท�าให้พ่อแม่ลดเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นั้น เป็นการ 

สร้างความภาคภมูิใจในตนเองหรือ Self esteem ให้แก่เด็กๆ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับลูกๆ 

นักเรียนในระยะยาว

สพฐ. ได้เล็งเห็นปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีผลเสียต่อการศึกษา  

ไทย นักเรียนจะขาดความพร้อมในการเรียนรู้ หากมีคนในครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ลูกๆ จะขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ เกิดปัญหาเศรษฐกิจ ความขัดแย้ง ความรุนแรง และ 

ปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวตามมา ซ่ึงเป็นปัญหาที่กระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

ทั้งสิ้น

ดังนั้น สพฐ. ยินดีให้ความร่วมมือกับท่านอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ สพฐ. จะส่งเสริม 

สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อนโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา “สื่อรัก  

ให้พักเหล้า” หยุดเสี่ยงเลี่ยงโควิด

และผมขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมรณรงค์ และงดเหล้าเข้าพรรษา 

หรือเลิกดื่มตลอด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการ 

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ อีกดว้ย

ขอบคุณครับ

คํากล่าวท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา 

ในการแถลงข่าวโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๖๔ 
มหกรรมส่ื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด

๒๑ กรกฎําคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์



ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้ โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ได้ด�าเนินมาเข้าสู ่

ปีที่ ๑๓ ในปีนี้จึงขอให้คุณครูที่ร่วมโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ๑๒ ปี เขียนค�าน�า เพื่อสื่อสาร 

เรื่องราวแก่ผู้อ่าน

โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ประโยคนี้ได้ยินมานานหลายปี แต่ไม่นึกว่า 

จะนานถึง ๑๒ ปี เริ่มตั้งแต่โครงงานโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าช่วงเข้าพรรษา เป็นภาพ 

ที่เด็กนักเรียนรวมตัวกันเข้าพบคุณครูในโรงเรียนเพื่อสัมภาษณ์การดื่มเหล้าของคุณครู แล้ว 

บันทึกผลการสัมภาษณ์ แล้วน�ามาออกแบบสอบถาม จากนั้นไปเคาะประตูบ้าน ลุง ป้า น้า อา  

บ้านใกล้เรือนเคียง เพื่อสัมภาษณ์การดื่มเหล้า พร้อมบอกผลเสียของการดื่มเหล้าให้ลุง ป้า น้า อา 

รวมทั้งร้องขอพ่อ แม่ ในบ้านให้เลิกดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษา 

จากนั้น พัฒนามาเป็นงานวิจัยโพธิสัตว์น้อยลูกขอ พ่อแม่ ลด ละ เลิกเหล้าช่วงเข้าพรรษา 

มีคู่มือการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คุณครูในการด�าเนินงาน และ 

นักเรียนได้ความรู้ทางวิชาการมากขึ้น กิจกรรมจากคู่มือโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อ แม่เลิกเหล้า  

ในแต่ละปี มีความหลากหลายอ่านแล้วเข้าใจง่าย ทุกกิจกรรมเด็กๆ สามารถปฏิบัติได้ไม่ยาก

กิจกรรมในโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่ ลด ละ เลิกเหล้าที่นักเรียนได้ปฏิบัติใน 

แต่ละปี นักเรียนรุ่นต่อรุ่นที่ได้เข้าร่วมโครงการในระหว่างที่ยังอยู่ในโรงเรียนเมื่อมีการถอดบทเรียน

ก็มักจะได้รับค�าตอบว่าสนุกดี ได้ความรู้ พ่อแม่เลิกเหล้าได้ในช่วงเข้าพรรษา รวมถึงพ่อแม่ที ่

สามารถเลิกเหล้าได้ตลอดชีวิต แต่เมื่อเวลาผ่านไปพบว่าส่ิงที่เด็กๆ ได้รับนอกจากประสบการณ์ 

แล้ว เด็กๆ เกิดภูมิคุ้มกันการปฏิเสธอบายมุขในตนเองโดยไม่รู้สึกตัว  

๑๒ ปี โครงการโพธิสัตว์น้อยได้หล่อหลอม ได้ฉีดวัคซีนต้านอบายมุขให้แก่นักเรียน 

รุ่นต่อรุ่น รุ่นพี่ขยายวัคซีนเพิ่มให้รุ่นน้อง เป็นความงอกงามสมกับเป็นโพธิสัตว์น้อย ที่ช่วยเหลือ 

พ่อแม่ ลุง ป้า น้า อา ให้ลด ละ เลิกเหล้าได้และพร้อมจะเติบโตมีจิตใจพระโพธิสัตว์ที่ช่วยเหลือ

เก้ือกูลกัน ตราบเท่าที่ยังมีผู้ใหญ่ใจดีท่ีคอยพัฒนาสูตรในการฉีดวัคซีนป้องกันอบายมุขฉีดให้เด็กๆ 

นักเรียนอย่างต่อเน่ือง จนเกิดภูมิคุ้มกันอบายมุขหมู่อย่างแพร่หลาย และเป็นก�าลังในการพัฒนา

สังคมนี้ให้ปลอดจากอบายมุขต่อไป 

      

   

 น.ส.วราพร  ค�าปา

โรงเรียนบ้านลวงเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑

คํานํา
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ภาคเหนือ จ�านวน ๕๑ โรงเรียน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน ๑๘๕ โรงเรียน

ภาคตะวันออก จ�านวน ๖๔ โรงเรียน

ภาคตะวันตก จ�านวน ๔๔ โรงเรียน

ภาคใต้ จ�านวน ๘๙ โรงเรียน

ภาคกลาง จ�านวน ๑๑๐ โรงเรียน
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ครูแกนน�า จ�านวน ๓,๕๙๖ คน

ครูไม่ดื่มเหล้าเบียร์ จ�านวน ๖,๐๒๖ คน

ครูที่งดเหล้าเบียร์ครบพรรษา จ�านวน ๔,๓๙๔ คน

ผู้บริหารไม่ดื่มเหล้าเบียร์

จ�านวน ๕๓๗ คน

ผู้บริหารงดเหล้าครบพรรษา

จ�านวน ๔๔๘ คน

นักเรียนเขียนจดหมายสื่อรักฯ

จ�านวน ๖๑,๗๒๖ คน

ผู้ปกครองที่งดเหล้าจากจดหมายสื่อรักฯ

จ�านวน ๔๑,๔๙๔ คน
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๑  บ้านทุ่งสาคร  สพป.กระบี่ น.ส.มัณฑนา ใจเย็น  น.ส.วิลาสินี อินทระ

๒  ค�าพ่อสอน  พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย

๓  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต ๒ นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย  นายวิศว จันทประสพสุข

๔  พญาไท  สพป.กรุงเทพมหานคร นางพีรานุช ไชยพิเดช  นายณัฐพล มะลิทอง

๕  วัดประยุรวงศาวาส  สพป.กรุงเทพมหานคร นายสมชาย ถนอมวงศ์  นายภีมวิชญ์ สีแก้ว

๖  วัดโสมนัส  สพป.กรุงเทพมหานคร สพฐ. นายกวี รักษ์พลอริยคุณ  นางกาญจนา สิริรัตนชัยกุล

๗  สตรีวัดระฆัง  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต ๑ น.ส.วิมลนาถ บัวแก้ว  น.ส.จันทร์เพ็ญ โอษาติมากุล

๘  สันติราษฎร์วิทยาลัย  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต ๑ นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล  น.ส.กัญญารัตน์ กัณฑษา

๙  ตชด.บ้านประตูด่าน  สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร  นางสุทิศา นุ่มวัฒนา

๑๐  บ้านเขากรวด  สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ นายชลอ ทองดีเลิศ  นายพงษ์ประดิษฐ์ พรมทองดี

๑๑  บ้านเขาแหลม  สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ ดร.วรกานต์ อินทรโสภา  นายวสันต์ สถิตพรพรหม

๑๒  บ้านท่ามะกา  สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ นายวรเทพ รักษาพงศ์  น.ส.กัญญาพัฒน์ มามาตร

๑๓  บ้านท่ามะเดื่อ  สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ น.ส.ภูวรินทร์ จาริยกันทะวงค์  ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร มากเกิด

๑๔  บ้านประจ�าไม้  สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ นายทวีชัย สมบูรณ์  น.ส.จันทร์แรม ถิ่นแสนไกล

๑๕  บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)  สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ นางโฉมเฉลา ศรีสนาม  น.ส.จันทร กลัวผิด

๑๖  บ้านหนองไก่ต่อ  สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ นายณัฐวุฒิ ล�าทอง  น.ส.วิภาพรรณ โพธิ์ไพจิต

๑๗  บ้านห้วยกบ  สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์  น.ส.สุกัญญา พันธุเมฆ

๑๘  ลุ่มโป่งเสี้ยว  สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ นายอรรถชัย รักราษฎร์  นายตรีวุธ ปูนพันธ์ฉาย

๑๙  วัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร”  สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริ  น.ส.สุดา ไตรวิชชานันท์

๒๐  วัดหนองตะโก  สพป.กาญจนบุรี เขต๑ นายกนก พิลา  น.ส.ขวัญยืน หว่านพืช

๒๑  วัดใหม่ภูมิเจริญ  สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ นายทวี กรายไทยสงค์  น.ส.ปานวาด หมื่นบ�ารุง

๒๒  นาขามร่วมราษฎร์บ�ารุง  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ นายอดุลย์ ภูภักดี  นายชูชาติ วิระพันธ์

๒๓  บ้านโคกกลาง  สพป.กาฬสินธุ์ เขต๒ น.ส.นิตยา นากองศรี  นางพันธิมา ยอดประทุม
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๒๔  ปลาเค้าวิทยาคาร  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ นายอดุลย์ อิ่มเจริญ  นายวัฒนากร ต่อซอน

๒๕  ส�าราญ-ประภาศรี  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ นางนฤมล หลักค�า  นายนัทพงษ์ ตระการ

๒๖  อุ่มเม่าวิทยา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ นายบุญส่ง อันอาสา  น.ส.รัชนี มุลศรี

๒๗  ขาณุวิทยา  สพม.ก�าแพงเพชร ดร.กนกรัตน์ คงไทย  นางอรพิน แจ้งเจน

๒๘  บ้านคลองแขยง  สพป.ก�าแพงเพชร เขต ๒ นายธนภูมิ ต๊ะสินธุ  น.ส.สุจิตรา สระกัญญา

๒๙  บ้านรังแถว  สพป.ก�าแพงเพชร เขต ๒ ละมุล นนกระโทก  น.ส.ละมุล นนกระโทก

๓๐  ประชาราษฎร์สามัคคี  สพป.ก�าแพงเพชร เขต ๒ นางปุณยนุช ต่วนชะเอม  น.ส.เพ็ญพร พลลาภ

๓๑  บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว  สพป.ขอนแก่น เขต ๓ น.ส.ชญากาญจธ์ ศรีเนตร  น.ส.นาฏประภา หลานหนองแสง

๓๒  บ้านหนองคลอง  สพป.ขอนแก่น เขต ๑ นางชุติมา กะริอุณะ  นางพรรณพิมล มีค�าทอง

๓๓  บ้านหนองปลาซิว  สพป.ขอนแก่น เขต ๕ นายอ�านาจ พลเดชา  น.ส.กิติยา ถมปัด

๓๔  บ้านแฮดศึกษา  สพม.ขอนแก่น นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์  นางสิริพร เกศค�าขวา

๓๕  บึงไทรพิทยาคม  สพม.ขอนแก่น นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี  น.ส.ชุมนุมพร ประดิษฐ์แท่น

๓๖  หนองนาค�าวิทยาคม  สพม.ขอนแก่น นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ  นางวิไลลักษณ์ เมฆทวี

๓๗  บ้านช่องกะพัด  สพป.จันทบุรี เขต ๑ นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา  น.ส.สุกัญญา อรัญโสด

๓๘  บ้านตาเลียว  สพป.จันทบุรี เขต ๑ นางมนัสนันท์ เกิดเอี่ยม  นายพิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

๓๙  บ้านทุ่งม่วง  สพป.จันทบุรี เขต ๒ นางดวงพร ตากใบ  น.ส.ธารารัตน์ เงาภู่ทอง

๔๐  บ้านโป่งวัว  สพป.จันทบุรี เขต ๑ นายรัชพล วริศเมธากุล  นายมนัญชัย ชาวแกลง

๔๑  บ้านศรัทธาตะพง  สพป.จันทบุรี เขต ๑ นางมุกดา อนุกานนท์  น.ส.พรพรรณ เชาว์ชาญ

๔๒  วัดเกาะโตนด
 (จันทร์ศีลราษฎร์ประสิทธิ์)

 สพป.จันทบุรี เขต ๑ น.ส.ศิริพรรณ ประจงกิจ  นางสุนิษา ยังเหลือ

๔๓  วัดทองทั่ว (เอครพานิช)  สพป.จันทบุรี เขต ๑ น.ส.รัชนี บรรเทาวงศ์  น.ส.สุพรรณี อินทรโสภา

๔๔  วัดมาบไผ่ (ส�านักงาน
 สลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๓๔๑)

 สพป.จันทบุรี เขต ๒ นายศุภลักษณ์ ผิวผ่อง  นางชาลินี ผดุงเวียง

๔๕  วัดร�าพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)  สพป.จันทบุรี เขต ๑ นายประเสริฐ ก�าเลิศทอง  น.ส.วนิดา สุบินตา

๔๖  ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นางธิติกานต์ จันทวัฒน์  น.ส.ขวัญเรือน มันทสูตร์

๔๗  บ้านกรอกสะแก  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นางกนกวรรณ ตั้งเทียมพงษ์  นางนฤมล ชื้นเย็นดี

๔๘  บ้านคลองสอง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายธนิต เยี่ยมรัมย์  ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน

๔๙  บ้านนาโพธิ์  สพฐ. นายราชศักดิ์ วงศ์บุบผา  น.ส.วันวิสา รอบคอบ

๕๐  บ้านหนองขาหยั่ง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญ  น.ส.ชลธิชา ทุมกานนท์

๕๑  บ้านหนองสองห้อง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ น.ส.ภาวิณี ทุ่งไธสง  น.ส.เอ็นดู สุวรรณศรี

๕๒  บ้านหนองแสง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายกัญธเมษย์ เลิศอริยะกูล  น.ส.อารีรัตน์ ประเสริฐ

๕๓  บ้านอ่างตะแบก  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายมานิตย์ไว สีประสงค์  นายพงศกร ส�าราญ

๕๔  วัดทางข้ามน้อย  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ น.ส.ฉัตรระพี เลิศวศินกุล  ครูชรินรัตน์ โภชนะ
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๕๕  วัดบางคา (บุญชู.ฟุ้ง.ประชานุกูล)  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ น.ส.วัลนิภา อุตวงศ์ษา  น.ส.ปาริชาติ คณะทอง

๕๖  วัดบึงตาหอม  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ นางรัตนาภรณ์ เตปินตา  น.ส.นภัสนันท์ ทองสุข

๕๗  วัดสระสองตอน
 (พุทธโสธรอุปถัมภ์)

 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ น.ส.มนรัตน์ แก้วเกิด  ครูมารศรี นพรัตน์

๕๘  วัดแหลมเขาจันทร์  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ น.ส.วราณิดา ผาสุขชีวัน  น.ส.จิราภรณ์ ตันเต็ง

๕๙  จุกเสม็ด  สพฐ. นางเยาวรัตน์ พุทธสรณ์  นางนภาพร ไหมพูล

๖๐  บ้านเขาชีจรรย์  สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายภาคภูมิ ภูมิศาสตร์  นายธนดล ชาดา

๖๑  บ้านเขาดิน  สพฐ. ว่าที่ร้อยตรีภณภพ บุญญานิยต์  นางวัชวรรณ เจียรนัย

๖๒  บ้านเขาตะแบก  สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายมาโนช วงษ์ชะอุ่ม  นายศุภกร สว่างวงษ์

๖๓  บ้านเขาบายศรี  สพป.ชลบุรี เขต ๓ นางเกศรา สุริยงค์  นางธันยภรณ์ อ้นมี

๖๔  บ้านทุ่งคา  สพป.ชลบุรี เขต ๓ น.ส.จิรนุช บุญสิน  น.ส.นนทพร พิลาวุฒิ

๖๕  บ้านนาวัง  สพป.ชลบุรี เขต ๓ นางอ้อยทิพย์ อินทรวิเชียร  น.ส.จุฑามณี สุขไสว

๖๖  บ้านบึง  สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายปิยวัฒน์ ภาพลงาม  นางปิยะมาศ แซ่เตียว

๖๗  บ้านปากคลองโรงนาค  สพป.ชลบุรี เขต ๑ น.ส.บุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์  นางธิดารัตน์ ซื่อสุวรรณ

๖๘  บ้านภูไทร  สพป.ชลบุรี เขต ๓ นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม  น.ส.จันทร์พร ทะวงษา

๖๙  บ้านมาบคล้า  สพป.ชลบุรี เขต ๑ นายวรพัฒน์ พรรัตน์กิจกุล  น.ส.นวพร ปาสานัง

๗๐  บ้านมาบประชัน  สพป.ชลบุรี เขต ๓ นางขวัญเรือน สะและวงษ์  น.ส.หนึ่งฤทัย แสดใหม่

๗๑  บ้านสวนอุดมวิทยา  สพป.ชลบุรี เขต ๑ นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์  น.ส.สิริพร สารวรรณ

๗๒  บ้านสัตหีบ  สพป.ชลบุรี เขต ๓ นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์  นายสถาพร พวงแก้ว

๗๓  บ้านห้วยไข่เน่า  สพป.ชลบุรี เขต ๓ น.ส.บุญมา บุญศิริ  น.ส.รุ่งฤดีรัตน์ สีเขียว

๗๔  บ้านหัวโกรก  สพป.ชลบุรี เขต ๑ นางรัศมี ฉิมขันธ์  น.ส.ศิริลักษณ์ กิติพิศาลกุล

๗๕  วัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร)  สพป.ชลบุรี เขต ๒ นายอดิพงษ สุขนาค  น.ส.จิราพร มีสะอาด

๗๖  วัดเขาโพธิ์ทอง  สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายกฤษณะ สายสมบัติ  นายสุชาติ เปี่ยมทอง

๗๗  วัดบุญสัมพันธ์  สพฐ" ว่าที่ร้อยตรีสีหนาท ดวงตาทิพย์  น.ส.อรพิน มีหินกอง

๗๘  อนุบาลชลบุรี  สพป.ชลบุรี เขต ๑ นายประทีป ศรีรักษา  นายศิรินทร์ เวชวงษ์

๗๙  บางไก่เถื่อน
 (ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)

 สพป.ชัยนาท น.ส.สาวิตรี จันทร์ควง  น.ส.นิตชนันต์ ทับทอง

๘๐  บ้านบ่อยายส้ม
 (แก้วประชาสรรค์)

 สพป.ชัยนาท น.ส.ชนาธิป เทียนวรรณ  น.ส.ชาลิณี น้อยสุภาพ

๘๑  วัดนมโฑ (ส�านักงานสลาก
 กินแบ่งสมทบสร้าง ๓๓๘)

 สพป.ชัยนาท นายนิติ นิยมศิลป์ชัย  น.ส.ณฐารินทร์ จันทวิมล

๘๒  วัดสิงห์  สพม.อุทัยธานี ชัยนาท นายรชต ปานสมบูรณ์  น.ส.นิภาพร บุญวัฒน์

๘๓  ศรีสโมสรวิทยา  สพม.อุทัยธานี ชัยนาท นายเมธี วัฒนสิงห์  นายชนุดร โสน�้าเที่ยง

๘๔  ชุมพลสวรรค์วิทยา  สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ นางเยาวภา กล้าขยัน  นางสนิตา ฤทธิ์ก�าลัง
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๘๕  บ้านเดื่อ  สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ น.ส.วิยะดา แสนวิชัย  สิบเอกไพโรจน์ รุ่งนภาไพร

๘๖  บ้านนาประชาสัมพันธ์ 
 สาขาโคกอนุ

 สพฐ./สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ นายศรายุทธ ปาปะกัง  น.ส.อ้อมสุดา วรรณโคตร์

๘๗  บ้านนาระยะพัฒนา  สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ นายเมธี หุมสิน  น.ส.ญภา โพนเมืองหล้า

๘๘  ชุมชนมาบอ�ามฤต  สพป.ชุมพร เขต ๑ นางสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง  น.ส.จีราภรณ์ บัวผัน

๘๙  ชุมชนวัดขันเงิน  สพป.ชุมพร เขต ๒ น.ส.พนิดา นพช�านาญ  นางจิดาภา พิทักษ์นราธรรม

๙๐  ท่าข้ามวิทยา  สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ว่าที่ร้อยตรีชัยนิตย์ พรรณาวร  จ่าอากาศโทสิงห์ศิริ รุ่งโรจน์

๙๑  ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ)  สพป.ชุมพร เขต ๑ น.ส.อมรรัตน์ พนัสนาชี  น.ส.วิลาวัลย์ สิริทิพากุล

๙๒  บ้านเขาค่าย  สพป.ชุมพร เขต ๒ นางประไพ ยมขวัญเมือง  น.ส.กมลชนก เยาว์รัมย์

๙๓  บ้านคลองกก  สพป.ชุมพร เขต ๒ นางอวยพร เพชรกุล  น.ส.เยาวดี ย้อยสวัสดิ์

๙๔  บ้านควนตะวันออก  สพป.ชุมพร เขต ๒ น.ส.รจนา กลิ่นหอม  น.ส.ปิยนุช ไชยพูล

๙๕  บ้านทรายแก้ว  สพป.ชุมพร เขต ๑ นางปิยะธิดา คชรินทร์  มนทกา กลิ่นหอม

๙๖  บ้านท่าลานทอง  สพป.ชุมพร เขต ๑ น.ส.วสุรัตน์ พรมมุณี  น.ส.รุ่งนภา เพชรก�าเนิด

๙๗  บ้านนาแซะ  สพป.ชุมพร เขต ๑ นายภาวัช ศรีวลี  น.ส.จิตรานุช ไม้แพ

๙๘  บ้านน�้าเย็น  สพป.ชุมพร เขต ๑ น.ส.ธนาพร ศรีสุวรรณ  น.ส.ถนอมศรี ชูรังสฤษฎิ์

๙๙  บ้านปากน�้าหลังสวน 
 “ประชานุเคราะห์”

 สพป.ชุมพร เขต ๒ นางณัฐพร บุญร่ม  นางกันตินันท์ ศรีสุบัติ

๑๐๐  บ้านสามเสียม  สพปชุมพร เขต ๑ นางอัจฉริยา สุจริต  น.ส.วิภาวดี กลิ่นน้อย

๑๐๑  บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ ๑๒๙  สพป.ชุมพร เขต ๒ น.ส.นิลสุดา นิลสุวรรณ  น.ส.ณัฐภรณ์ ฉายากุล

๑๐๒  บ้านหาดภราดรภาพ  สพป.ชุมพร เขต ๑ น.ส.จันทร์ศรีเนตร จินาเพ็ญ  น.ส.ทัศวรรณ ลือชัย

๑๐๓  วัดคูขุด  สพป.ชุมพร เขต ๑ นางพิมลพรรณ สุทธิบูรณ์  น.ส.วนัญญา รอจั่น

๑๐๔  วัดทุ่งคา  สพป.ชุมพร เขต ๑ นางบุญญาพร จอกถม  น.ส.พัชรินทร์ ช�านาญแทน

๑๐๕  สหกรณ์พัฒนา  สพป.ชุมพร เขต ๒ นางกรรณิการ์ จงจิตร  นายกฤษฎา สุขฉายา

๑๐๖  บ้านก๊อ  สพป.เชียงราย เขต ๔ นายสนธวัฒน์ อินทะนะ (รกน.)  นางจารุวรรณ หน่อแหวน

๑๐๗  บ้านปางห้า  สพป.เชียงราย เขต ๓ นายสุทธิพร กันทาเดช  นายขวัญชัย แก้วลังกา

๑๐๘  บ้านป่าเหมือด  สพป.เชียงราย เขต ๓ นายโยธิน สิทธิประเสริฐ  นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล

๑๐๙  บ้านร่องหวาย  สพป.เชียงราย เขต ๑ นายอ�านาจ ธิโนชัย  นายพงศ์ชัย ไชยราช

๑๑๐  บ้านศรีกองงาม  สพป.เชียงราย เขต ๓ นางอรไท เต๋จ๊ะ  นางอรไท เต๋จ๊ะ

๑๑๑  บ้านหนองแหย่ง  สพป.เชียงราย เขต ๓ น.ส.อรทัย ศิริลักษณ์  นางโสภา สมบูรณ์

๑๑๒  บ้านหัวดอย  สพป.เชียงราย เขต ๑ นายสังวาลย์ ค�าจันทร์  นายทนง ไขทา

๑๑๓  บ้านฮ่องแฮ่  สพป.เชียงราย เขต ๓ นายชาญชัย ชุ่มเมืองเย็น  นายทวีทรัพย์ ไชยศักดิ์

๑๑๔  เวียงเทิง (เทิงท�านุประชา)  สพป.เชียงราย เขต ๔ นายชูชาติ แปลงล้วน  น.ส.จุฬาลักษณ์ ใจโน

๑๑๕  อนุบาลเมืองเชียงราย
 (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

 สพป.เชียงราย เขต ๑ นายขจร แก้วตา  น.ส.ธนัญกรณ์ ไมตรี
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๑๑๖  กมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)  สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ นายนฤนาท ยศอ้าย  นางชญาพิมพ์ สาหร่ายทิพย์

๑๑๗  บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท  สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี  สกายดาว ใจสักเสริญ

๑๑๘  บ้านแม่แดดน้อย  สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ  นายสมศักดิ์ แสงอรุณ

๑๑๙  บ้านแม่แดดน้อย
 สาขาดงสามหมื่น

 สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ  ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ สาฟูวงค์

๑๒๐  บ้านลวงเหนือ  สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ นายวสันต์ ขอดศิริ  น.ส.วราพร ค�าปา

๑๒๑  บ้านสันพระเนตร  สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ นายพงศ์พันธ์ เขียวตา  นายศุภชัย จันทร์

๑๒๒  บ้านหนองยาว  สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ น.ส.ชลลดา วงค์ดาว  นางชาลินี กุมารแก้ว

๑๒๓  วัดห้วยไร่  สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ นายจักรพงศ ท้าวจ�านงค์  นายมนัฐชากร เทวปัญญา

๑๒๔  กันตังรัษฎาศึกษา  สพม.ตรัง กระบี่ นายศักดา ไพสมบูรณ์  นางพนารัตน์ บุรีศรี

๑๒๕  ไทรงาม  สพป.ตรัง เขต ๑ นายพิทยา หวานขัน  น.ส.กมลภรณ์ บุญช่วยเสริม

๑๒๖  บ้านเขากอบ  สพป.ตรัง เขต ๒ น.ส.กนกนุช โตสุข  น.ส.จุฑาวรรณ รายา

๑๒๗  บ้านจิจิก  สพฐ. นางพุทธรัตน์ ขันทกาญจน์  น.ส.ณิชกานต์ ปันตะ

๑๒๘  บ้านช่อง  สพป.ตรัง เขต ๑ นางโศภิษฐ์ ไกรแสง  น.ส.กนกวรรณ ไกรสุทธิ์

๑๒๙  บ้านท่าข้าม  สพป.ตรัง เขต ๑ น.ส.กิตติมา มุ่งวัฒนา  น.ส.ตรีสุธา ตัญจะโร

๑๓๐  บ้านบกหัก  สพป.ตรัง เขต ๑ นางสุพัตรา เพิ่มเพ็ชร์  นายภูวนาถ องศารา

๑๓๑  บ้านบ้าหวี  สพป.ตรัง เขต ๑ นางยุพา ชูเนตร์  น.ส.อรยา เสมอวงค์

๑๓๒  บ้านปากห้วย  สพป.ตรัง เขต ๑ น.ส.ยุพเยาว์ เอียดสั้น  น.ส.ศวรรยา เทียมชู

๑๓๓  บ้านล�าภูรา  สพป.ตรัง เขต ๒ นายสมใจ ชูแก้ว  น.ส.นริศรา สุขคุ้ม

๑๓๔  บ้านไสมะม่วง  สพป.ตรัง เขต ๒ นายศุภโชค สินกั้ง  น.ส.อรอุมา นิลละออ

๑๓๕  บ้านหนองสองพี่น้อง  สพป.ตรัง เขต ๒ นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด  น.ส.พนัชกร หูเขียว

๑๓๖  บ้านห้วยลึก  สพป.ตรังเขต ๑ นายวรัญญู ฉิมเพชร์  นางหทัยทิพย์ ยิ้มใหญ่

๑๓๗  วัดควนวิเศษ  สพป.ตรัง เขต ๑ นายพรชัย ค�านวณศิลป์  น.ส.ลีลาวดี แซ่เจา

๑๓๘  วัดทุ่งหินผุด  สพป.ตรัง เขต ๑ นายอ�านาจ ขันทกาญจน์  น.ส.อาทิตยา จริยวิจิตร

๑๓๙  วิเชียรมาตุ ๒  สพม.ตรัง กระบี่ นางรัตนี  ลิ่มพานิช  น.ส.ใกล้สุข ข่ายม่าน

๑๔๐  หาดส�าราญวิทยาคม  สพม.ตรัง กระบี่ นายมนัส พิพัฒน์  นายศิริศักดิ์ ทองเหมือน

๑๔๑  บ้านคลองมะขาม  สพป.ตราด ว่าที่เรือตรีธนพงศ์ บุญวาที  น.ส.จารุวรรณ แสงวิฑูรย์

๑๔๒  บ้านตาหนึก  สพป.ตราด น.ส.อุลัยพร เรืองไชย  น.ส.กมลรัตน์ มิ่งจันทร์

๑๔๓  วัดบางปรือ  สพป.ตราด นางมะลิวัลย์ นิลบุตร  น.ส.วัลลวี หงษ์กลาย

๑๔๔  บ้านต้นผึ้ง  สพป.ตาก เขต ๒ นางอินทิรา ยศหล้า  น.ส.ปีตินันท์ วงศ์บัณฑิต

๑๔๕  บ้านห้วยกะโหลก  สพป.ตาก เขต ๒ นายมานพ ติ๊บสุก  น.ส.จุฬาลักษณ์ รุณผาบ
 น.ส.สุพิชฌาย์ บุญพรประสิทธ์

๑๔๖  สรรพวิทยาคม  สพม.ตาก นางสุภัทร เงินดี  นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ
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๑๔๗  อุ้มผางวิทยาคม  สพม.ตาก นายธวัช ยะสุค�า  น.ส.นิตยา ได้การ

๑๔๘  วัดดอนยอ  สพป.นครนายก น.ส.รตนพร พนมพร  น.ส.กษมา สมฤดี

๑๔๙  บ้านห้วยกรด  สพป.นครปฐม เขต ๒ นายวันดี หาญกุดเลาะ  น.ส.ลัดดาวรรณ จันทร์พวง

๑๕๐  บ้านหอมเกร็ด  สพป.นครปฐม เขต ๒ นายสหพล สี่สมประสงค์  น.ส.ลักษมณ มากมูล

๑๕๑  บ้านหัวอ่าว  สพป.นครปฐม เขต ๒ น.ส.กุลฑรี พิกุลเเกม  นางกันต์ญาภา ว่องวิการณ์

๑๕๒  วัดบ่อตะกั่ว (พ่วงประชานุกูล)  สพป.นครปฐม เขต ๒ นางธนวรรณ กัลติวาณิชย์  นางสุธาสินี บารมีรังสิกุล

๑๕๓  วัดเลาเต่า  สพป.นครปฐม เขต ๑ นายเอกชัย ค้าผล  นายณัฎฐา บุญวงษ์

๑๕๔  ศรีวิชัยวิทยา  สพม.นครปฐม นายชัชวาลย์ สิงหาทอง  นายสมศักดิ์ ศักดิ์เสงี่ยม

๑๕๕  ชุมชนนางัว  สพป.นครพนม เขต ๒ นายชนาธิป โกษาแสง  นางปฏิมาพร นาโควงศ์

๑๕๖  ชุมชนบ้านสามผง  สพป.นครพนม เขต ๒ นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์  น.ส.ณัฐธิดา พิมน้อม

๑๕๗  บ้านกุดน�้าใส  สพป.นครพนม เขต ๒ นายทินกร ชินโคตร  น.ส.อาจารี นครไทย

๑๕๘  บ้านค้อ  สพป.นครพนม เขต ๒ นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์  นางสุภาพร ไพรสณฑ์

๑๕๙  บ้านค�าเตย  สพป.นครพนม เขต ๒ นายแดง สุธรรม  นายเจียง ช่วยสุมาน

๑๖๐  บ้านค�าสว่าง  สพป.นครพนม เขต ๒ นายวราวิทย์ คะษาวงค์  นางจุฑามาศ ยอดสะอึ

๑๖๑  บ้านโคกยาว  สพป.นครพนม เขต ๒ นายเรวัตร สวัสดี  นางคงคิด บุญยอด

๑๖๒  บ้านโคกสว่าง  สพป.นครพนม เขต ๒ นายปกรณ์ อุ่นกลม  นายวีรชัย เวียงแวง

๑๖๓  บ้านโคกสะอาด  สพป.นครพนม เขต ๒ นายประทวน ศิริเดชไชยวงค์  น.ส.สายรุ้ง พันพั่ว

๑๖๔  บ้านโชคอ�านวย  สพป.นครพนม เขต ๑ นางจิตรา ดวงปรีชา  น.ส.โชติรส ลีทนทา

๑๖๕  บ้านดงยอ  สพป.นครพนม เขต ๑ นายสุรพล พลเชียงขวาง  น.ส.น�้าฝน แขวงเมือง

๑๖๖  บ้านดอนแดง  สพป.นครพนม เขต ๒ ดร.สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ  น.ส.สุรารัฐ พิกุล

๑๖๗  บ้านดอนปอหนองโอง  สพป.นครพนม เขต ๒ นายชิราวุธ บุพศิริ  จ.ส.ต.เขตต์ แสนตรี

๑๖๘  บ้านดอนพะธาย  สพป.นครพนม เขต ๒ นายชัยณรงค์ เหมะธุรินทร์  นางจิรายุ เคนไชยวงศ์

๑๖๙  บ้านดอนสะฝาง  สพป.นครพนม เขต ๒ น.ส.ปาณิสรา โกษาแสง  นายสุทิน นันวิสุ

๑๗๐  บ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอ�านวย)  สพป.นครพนม เขต ๒ นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ  นางนงค์รักษ์ นามเสาร์

๑๗๑  บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี  สพป.นครพนม เขต ๒ นายราเมศร์ อินทร์ติยะ  น.ส.วิมลทิพย์ หาไชย

๑๗๒  บ้านไทยสามัคคี  สพป.นครพนม เขต ๑ นายภัทรพล บุญโชติ  น.ส.ตติยา เจริญยิ่ง

๑๗๓  บ้านธาตุ  สพป.นครพนม เขต ๒ นางขวัญฤทัย สมอุดม  น.ส.ชัญญา นันนิยงค์

๑๗๔  บ้านนาค�า  สพฐ. นายประสิทธิ์ โกษาแสง  น.ส.อุมาพร นิที

๑๗๕  บ้านนาดีหัวภู  สพป.นครพนม เขต ๒ นายสิทธิชัย โรจน์ธนปัญญา  นายชัชวาลย์ สิทธิพรหม

๑๗๖  บ้านนาโดโพธิ์ศรี  สพป.นครพนม เขต ๒ น.ส.วิยะดา โพธิ์ทะโสม  น.ส.พรทิวา ถาบุตร

๑๗๗  บ้านนาทม  สพป.นครพนม เขต ๒ นายเทพพร สุวรรณโส  น.ส.พรเพ็ญ พนมศักดิ์

๑๗๘  บ้านนายอน้อย  สพป.นครพนม เขต ๑ นายภักพร อัตติยะ  นางรัตนา ลุมวงค์

๑๗๙  บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ  สพป.นครพนม เขต ๒ นายอรรณพ ป้องกัน  นายเมธี นาอุดม
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๑๘๐  บ้านนาหนองหวาย  สพป.นครพนม เขต๒ นางปนิดา เวกสูงเนิน  นางนิดา โมท�า

๑๘๑  บ้านโนนกุง  สพป.นครพนม เขต ๒ นายผราวุธ แสนโสม  นายดาบชัย อุปรี

๑๘๒  บ้านโพนก่อ  สพป.นครพนม เขต ๒ นางพิราพรรณ แสนเมืองชิน  นายสยุมพร โพธิ์ปัดชา

๑๘๓  บ้านโพนแดง  สพป.นครพนม เขต ๒ นายสุเมธ คะลีล้วน  นายอนาวิล กองไชย

๑๘๔  บ้านโพนตูมหนองแสง  สพป.นครพนม เขต ๒ นายเทพพิทักษ์ เชื้อดวงผุย  น.ส.นวลฉวี คุณปัญญา

๑๘๕  บ้านม่วงชี  สพป.นครพนม เขต ๒ -  น.ส.สุดาวดี สมรฤทธิ์

๑๘๖  บ้านเสียววิทยา  สพป.นครพนม เขต ๒ นายบัญชา ไขแสง  นางจารุวรรณ ศรีสร้อย

๑๘๗  บ้านเสียวสงคราม  สพป.นครพนม เขต ๒ นายวิศิษฎ์ เทียม่วง  นายวิศิษฎ์ เทียมม่วง

๑๘๘  บ้านหนองนางเลิง  สพป.นครพนม เขต ๒ น.ส.โสภา โสดาภักณ์  นางนิภาพร บันหาร

๑๘๙  บ้านหนองบัว  สพป.นครพนม เขต ๒ น.ส.ทัศนีย์ บุนนท์  น.ส.ลลนา ปัญญาสาร

๑๙๐  บ้านห้วยพระ  สพป.นครพนม เขต ๒ นายธัญเทพ แสงสุวรรณ  นายจิรชัย โนนแก้ว

๑๙๑  บ้านอูนนา  สพป.นครพนม เขต ๒ นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน  น.ส.กชกร ประกิ่ง

๑๙๒  บ้านอูนยางค�า  สพป.นครพนม เขต ๒ นางปราณิษา ท้าวกลาง  นางแจ่มจันทร์ อุสาพรหม

๑๙๓  ราษฎร์สามัคคี  สพป.นครพนม เขต ๒ นายวิญญู ค�าหา  นายสมคิด การุณ

๑๙๔  แกส�าโรงวิทยา  สพป.นครราชสีมา เขต ๗ น.ส.มฆพร เกษนอก  น.ส.จริยา พันธ์ไธสง

๑๙๕  เติมแสงไขปากช่องวิทยา  สพป.นครราชสีมา เขต ๔ ว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม  น.ส.ลัดดาวัลย์ ชัยลิ้นฟ้า

๑๙๖  บ้านกุดหัวช้าง  สพป.นครราชสีมา เขต ๔ นายสมปอง ฐิติพัชรวงศ์  น.ส.ขวัญแก้ว สุทธิกุญชร

๑๙๗  บ้านเขาวง  สพป.นครราชสีมา เขต ๔ น.ส.สุทธิชา จันทะโคตร  น.ส.ลัดดา นรินทร์นอก

๑๙๘  บ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์)  สพป.นครราชสีมา เขต ๕ นายวิชัย สิงห์ใหม่  นายมนัสถา สีทอง

๑๙๙  บ้านโคกขาม (นาคพัฒนา)  สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นายอภินันท์ บุญศรี  นายสุรศักดิ์ บาตรโพธิ์

๒๐๐  บ้านงิ้ว  สพป.นครราชสีมา เขต ๕ นางเสาวลักษณ์ เลิศฤทธิ์  น.ส.ศศิกานต์ จงชิดกลาง

๒๐๑  บ้านดอนตะหนิน  สพป.นครราชสีมา เขต ๖ นายจีรวัฒน์ วิชัยวัฒนา  น.ส.วัชราภรณ์ สุวรรณประทีป

๒๐๒  บ้านปางแก (สภาประชานุกูล)  สพป.นครราชสีมา เขต ๔ นายวิจิตร ไพรวิจารย์  นางมาลี พงษ์ศรัทธาสิน

๒๐๓  บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา  สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นายณัฐชาญ ยางเครือ  น.ส.สัณห์ฤทัย อยู่โยธา

๒๐๔  บ้านมะขามเฒ่า
 (เปรมประชาประชารัฐวิทยา)

 สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นายพงษ์ชัย ศิริมาศรังษี  นายวิรวิชญ์ บัวแก้ว

๒๐๕  บ้านวัง(สายอนุกูล)  สพป.นครราชสีมา เขต ๕ นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์  น.ส.พิชญ์พชร ฉายขุนทด

๒๐๖  บ้านหนองแจง  สพป.นครราชสีมา เขต ๑ น.ส.สมพร ซอกทองหลาง 
(รักษาการผู้อ�านวยการโรงเรียน)

 น.ส.วรรณธนา เสมา

๒๐๗  บ้านหนองบัว 
 (สหรัฐพิบูลประชาสรร)

 สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นายฐิติชัน ลุนสูงยาง  น.ส.ศศิมา พงศ์ศิวกร

๒๐๘  บ้านหนองม่วงใหญ่  สพป.นครราชสีมา เขต ๒ นายนิยม ริมไธสง  นางวิไลลักษณ์ ริมไธสง

๒๐๙  ภู่วิทยา  สพม.นครราชสีมา นางณัชชา ศรีแสนปาง  นายธนรัษฎ์ แสนสุนนท์
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๒๑๐  วัดบันไดม้า  สพป.นครราชสีมา เขต ๔ น.ส.กิ่งกาญจน์ เสาวลักษณ์  นายสมพร ดีไว

๒๑๑  วัดบ้านงิ้ว  สพป.นครราชสีมา เขต ๖ นางศรีวณา โพธิ์ชัยเลิศ  น.ส.ปภานัน วิชัยวัฒนา

๒๑๒  วัดสลักได  สพป.นครราชสีมา เขต ๒ นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน  นางธัญลักษณ์ เทียนงูเหลือม

๒๑๓  สามัคคีรถไฟ  สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นายประเสริฐศักดิ์ ศรีถาวร  น.ส.อนัตตา ไชยโคตร

๒๑๔  คีรีราษฎร์พัฒนา  สพม.นครศรีธรรมราช นายสมศักดิ์ คงแป้น  น.ส.สาริยา ยอดวารี

๒๑๕  ชุมชนบ้านปากเสียว  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ นางสารภี ศรีราม  น.ส.นรานุช ปรีชา

๒๑๖  บ้านควนโตน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ น.ส.ปิยาอร ทองนุ่น  น.ส.ดรุณี ค�าจันทร์

๒๑๗  บ้านต้นจันทน์  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ นางสาโรจน์ ศรีบงการ  น.ส.เสาวลักษณ์ ขาวเขียว

๒๑๘  บ้านท่าไทร  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม  นางเอมอร คงแก้ว

๒๑๙  บ้านทุ่งใหญ่  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ น.ส.พิมพ์ผกา จาระวรรณ  น.ส.นูรีหย๊ะ ยนเย็นจ�า

๒๒๐  บ้านนาเหนือ  สพฐ. นางทิพวรรณ์ เพชรสะแก  น.ส.จันทร์เพ็ญ สุวรรณน้อย

๒๒๑  วัดท่าเสม็ด  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ นายเอกวัส มากสุข  น.ส.เสาวลักษณ์ เพ็งเกลี้ยง

๒๒๒  วัดโบราณาราม  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ นางรชยา สุโพธิ์  น.ส.จุฑามาศ บัวเนียม

๒๒๓  วัดมังคลาราม  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ นางวันเพ็ญ ชูโชติ  น.ส.ทิวนภา ศิริพรหม

๒๒๔  วัดไม้เรียง  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ นางนันทรัตน์ สุมล  น.ส.ธนัฐฐา จรเปลี่ยว

๒๒๕  วัดวังรีบุญเลิศ  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ นางโชคดี จันทร์ทิพย์  นางเสาวณีย์ สวัสดี

๒๒๖  วัดสระแก้ว  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ นางวนิดา บุญมั่น  นางสุภาวดี กิจเกิด

๒๒๗  วัดสุวรรณคีรี  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ นายนันทวิทย์ ธานมาศ  น.ส.รุ่งนภา ธรรมะติ

๒๒๘  องค์การสวนยาง ๓  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ นายมโนห์ ต่างสี  นายพุทธสิทธิ หนูเซ่ง

๒๒๙  ชุมชนวัดเนินม่วง  สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ น.ส.กฤษณา บูระพันธ์  น.ส.สิริกาญจน์ มนต์สันต์

๒๓๐  บ้านเขาจั๊กจั่น  สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ นายสมศักดิ์ ศิริวัฒพงศ์  น.ส.บุศรา มูลหา

๒๓๑  บ้านคลองไทร  สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ นายสายชน ลิลา  นางสุพัตรา วิศิลป์

๒๓๒  บ้านโคกมะขวิด  สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ น.ส.อัจฉรา บุญมาก  น.ส.ไสว คุ้มตระกูล

๒๓๓  บ้านซับสมบูรณ์  สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ น.ส.อรอุมา ค�าประกอบ  นายชัยยศ โพธิ์ศรี

๒๓๔  บ้านไตรคีรี  สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ น.ส.อรรจน์ชญาน์ พิมพาภรณ์  น.ส.ลดาวัลย์ แสนท้าว

๒๓๕  บ้านวังน�้าขาว  สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ น.ส.เฉลิมพร กุมภา  นางกัลป์สุภัค ถาวรหมื่น

๒๓๖  บ้านหนองปล้องโพช  สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ นายศิริกุล ศรีค�าขลิบ  นางจันทร์เพ็ญ ขาวทอง

๒๓๗  วัดสายล�าโพงกลาง  สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ นายวัง สนิทผล  น.ส.ณิชาพิชญ์ ฉัตรมานพ

๒๓๘  วัดหนองเบน  สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ นางประภา สนิทผล  นางรสสุคนธ์ ค�าแก้ว

๒๓๙  อนุบาลแม่วงก์ 
 (บ้านมฤคทายวัน)

 สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ ว่าที่ ร.ต.ธีระพล เพชรพิพัฒน์  น.ส.ณิชนันทน์ ไชยขันแก้ว

๒๔๐  นวมินทราชินูทิศ หอวัง 
 นนทบุรี

 สพม.นนทบุรี นายรังสิมันต์ ยาละ  น.ส.ตติยา อ่วมสอาด
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๒๔๑  ประชาอุปถัมภ์  สพป.นนทบุรี เขต ๑ นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์  น.ส.พจมาน ผ่องจิตร์

๒๔๒  วัดเขมาภิรตาราม  สพม.นนทบุรี นางจรุญ จารุสาร  น.ส.อารียา กองวิมาน

๒๔๓  วัดเฉลิมพระเกียรติ  สพป.นนทบุรี เขต ๑ นางคมคาย น้อยสิทธิ์  น.ส.ธนิตา ศุกรสุคนธ์

๒๔๔  วัดโพธิ์บ้านอ้อย
 (ทองดีวิทยานุสรณ์)

 สพป.นนทบุรี เขต ๒ นางสมศรี เต็มอนุภาพกุล  นางณัฐมน งามเงินวรรณ

๒๔๕  บ้านนาก้า  สพป.น่าน เขต ๑ นางสมร สุทธหลวง  น.ส.จุรีภรณ์ น�าศิริโยธิน

๒๔๖  บ้านหลวง  สพม.น่าน นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม  น.ส.มิณฑิตา ดอนป่าน

๒๔๗  บ้านกุดสิม  สพป.บึงกาฬ นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม  นายสาวธิญาดา แก้วมะวงศ์

๒๔๘  บ้านซ�าบอน  สพป.บึงกาฬ นายครุฑทอง หอมชื่น  นายอรงค์กรณ์ แพงมาพรหม

๒๔๙  บ้านพันล�า “เจริญวิทยา”  สพป.บึงกาฬ สิบต�ารวจโทวิทยา มาสขาว  นายกฤษณะ เครือหว้า

๒๕๐  บ้านศรีชมภู  สพป.บึงกาฬ นายวันดี เทพอินแดง  น.ส.อาพรจิต บุตรดี

๒๕๑  บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ นางปิยนันท์ หรีกประโคน  นางวิจิตรา บุญสุข

๒๕๒  บ้านขามเสม็ดบ�ารุง  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นายนิธิศักดิ์ วันทอง  นายทวีวัฒน์ ดวงนิล

๒๕๓  บ้านโคกเฟือง  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นางวัฒนา สันตะพันธ์  น.ส.ชมนภัส วงษ์สอน

๒๕๔  บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นายอัครินทร์ โพธิ์เหมือน  น.ส.วิไลวรรณ สงสาร

๒๕๕  บ้านปะค�าส�าโรง  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ นางช่วงมณี จงเพียร พุฒสุข  ว่าที่ ร.ต.หญิงนริศรา จันทีนอก

๒๕๖  บ้านยายค�า  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นายบุญลือ เทียนศิริ  นางกมลวรรณ ธรรมรัตนารมย์

๒๕๗  บ้านสว่างพัฒนา  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นายชลาลัย ทะลายรัมย์  นายสมภพ ตรีกูล

๒๕๘  บ้านเสลา  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นายอรรถพล อริยะศิริวงศ์  นายทศนาถ ไพรินทร์

๒๕๙  บ้านหนองกราด  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นายวีระวัฒน์ พัชนี  นางรัตนา ปานเกิด

๒๖๐  บ้านหนองต้อ  สพป.บร.๓ นายชุติพงษ์ วงศ์อินทร์จันทร์  น.ส.สุธาสินี ปราศกระโทก

๒๖๑  บ้านหนองรี “มิตรภาพที่ ๒๒๕”  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นายวิทยา สอนกระโทก  น.ส.ภัทรานิษฐ์ มงคลธนไพสิฐ

๒๖๒  บ้านหนองละหานทราย  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นายวัชระมานนท์ ผันอากาศ  นางวัชราภรณ์ กลางคาร

๒๖๓  บ้านหนองหมี  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นางนิรันดร์รัตน์  ฉันทะกุล  นางนัฐกาวัลย์ มณีศรี

๒๖๔  บ้านหนองหว้า  สพฐ. นางวิไลวรรณ ใหญ่กระโทก  น.ส.แสงอรุณ กุนอก

๒๖๕  บ้านหลัก  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ เพ็ญวลัยภรณ์ นาธานซอน  น.ส.จารุวรรณ มุ่งคุณ

๒๖๖  วัดบ้านเมืองต�่า  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ นางแพรวพรรณ นาคนวล  นางปภัชญา เอกศิริ

๒๖๗  วัดสว่างบูรพา  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสุชญา ภะคะโต  นางพรเพ็ญ คุ้มบุ่งคล้า

๒๖๘  สองห้องพิทยาคม  สพม.บุรีรรัมย์ นางเพ็ญศิริ  สายจันทร์หอม  น.ส.สวิตตา ปัจจัย

๒๖๙  อนุบาลพุทไธสง
 (โอภาสประชานุกูล)

 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ นายปิยะ พุทธเพาะ  น.ส.วราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริ

๒๗๐  อนุบาลหนองกี่  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นางแสงระวี อัครสุขบุตร  นางกฤษณา บุญยืน

๒๗๑  จารุศรบ�ารุง  สพป.ปทุมธานี เขต ๑ นางสุชาวดี สุทธิวานิช  นางก�าไล ปานม่วง



15   

๒๗๒  ล�าสนุ่น  สพป.ปทุมธานี เขต ๑ นางศิริกาญจน์ ภูริภัทรวิรุฬห์  น.ส.จริยา ไหม่ชุม

๒๗๓  วัดคุณหญิงส้มจีนมิตรภาพที่ ๖๔  สพป.ปทุมธานี เขต ๑ น.ส.อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล  นางรวิวรรณ ศิริเวช

๒๗๔  วัดท้ายเกาะ  สพป.ปทุมธานี เขต ๑ นายสายธาร คุ้มครอง  น.ส.อรวรรณ บรรพต

๒๗๕  วัดพืชนิมิต
 (ค�าสวัสดิ์ราษฎร์บ�ารุง)

 สพป.ปทุมธานี เขต ๑ น.ส.กันยาภัทร ภัทรโสตถิ  น.ส.จีรวรรณ ปฏิวงศ์

๒๗๖  วัดราษฎร์ศรัทธาท�า
 (ปทุมธรรมโชติ)

 สพป.ปทุมธานี เขต ๑ นางปรารถนา ปวงนิยม  นายนฤเดช อริยา

๒๗๗  วัดลาดสนุ่น  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ นายจตุรงค์ สโรบล  น.ส.ทานวีร์ สุกใส

๒๗๘  วัดสะแก  สพป.ปทุมธานี เขต ๑ น.ส.ธัญนรัตน์ โชติวิวุฒิพงศ์  นายธีระยุทธ ทองเถื่อน

๒๗๙  สว่างราษฎร์บ�ารุง  สพป.ปทุมธานี เขต ๑ น.ส.มัทนียา ทองยุ้น  น.ส.ปราณิศา ครุฑแก้ว

๒๘๐  สายปัญญารังสิต  สพม.ปทุมธานี นายธนพจ แก้ววงษา  นางวัชรีภรณ์ กลมกล่อม

๒๘๑  สุเหร่าใหม่เจริญ  สพป.ปทุมธานี เขต ๑ น.ส.เมธิกานต์์ นนทะสร  น.ส.เมขลา ถิ่นวิมล

๒๘๒  บ้านเขามัน  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ นายวานิช น้อยแสง  นายปราชญ์ชยาวิช ศรีก่อเกื้อ

๒๘๓  บ้านคลองชายธง  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ นายอดุลย์ กลิ่นนิรัญ  น.ส.วิจิตตรา ยาย่อ

๒๘๔  บ้านคั่นกระได  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ นางธัณย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล  น.ส.อารีรัตน์ จงดี

๒๘๕  บ้านดอนทราย  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ นายสันธาร อินไชยยา  น.ส.พุธวิภา หงสไกร

๒๘๖  บ้านดอนสง่า  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ นางวิมลพรรณ รักทอง  น.ส.จารุวรรณ พันธ์มา

๒๘๗  วัดถ�้าคีรีวงศ์  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ นางวันทนา งามเนตร (รกท.)  นายณัฐวุฒิ จิราพัชรพิธากุล

๒๘๘  วัดธงชัยธรรมจักร  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ น.ส.มิญญ์ชนก ปรางละออ  น.ส.นฤมล มณีแดง

๒๘๙  อนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า)  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ  นายวรัญญู ล้อมเจริญสุข

๒๙๐  บ้านโคกพนมดี  สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ นางนงนิตย์ สังขภิญโญ  น.ส.เกศินี พรทอง

๒๙๑  บ้านหอย
 (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)

 สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ น.ส.วินา มัธยม  น.ส.อาภัสรา นึกรัก

๒๙๒  วัดล�าดวน  สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ นางณัชชา มุขศรี  นางจันทิมา อนันต์ชัยพัทธนา

๒๙๓  วัดหนองคุ้ม  สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ น.ส.ประไพ ค�าด�า  น.ส.ปวีณ์นุช วัฒนพงศ์พิทักษ์

๒๙๔  ชุมชนบ้านยูโย  สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ นายอัษฎาวุธ สถวัตถี  น.ส.นันทวรรณ อัมภรัตน์

๒๙๕  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ น.ส.ลิปิกร ภูวพัฒนดล  นายวรันธร มินพิมาย

๒๙๖  ท่าช้างวิทยาคม  สพม.พระนครศรีอยุธยา นายบัญชา ปลื้มอารมย์  น.ส.ณัฐกานต์ สุทธิจิตร์

๒๙๗  วัดขนอนบ้านกรด  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ นางสุดาทิพย สิริบุตรวงศ์  น.ส.มาลัย พงษ์อนันต์

๒๙๘  ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี  สพป.พะเยา เขต ๑ นายนิธิศ ไชยปิน  นางนิวรรณ มูลสาร

๒๙๙  ชุมชนบ้านแม่ใส  สพป.พะเยา เขต ๑ น.ส.มยุรี  สมใจ  น.ส.อ้อมพร พุ่มร่วมใจ

๓๐๐  บ้านก๊อน้อย  สปพ.พะเยา เขต ๒ นายวิสิทธิ์ เมืองมูล  นางเรณู เหมืองจา

๓๐๑  บ้านกิ่วแก้ว  สพป.พะเยา เขต ๒ น.ส.วรุณรัศม์ รัตนพงษ์โอฬาร  นางทองพันธ์ วงศ์สม
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๓๐๒  บ้านดงบุญนาค  สพป.พะเยา เขต ๑ นายวสันต์ นาขยัน  นางอุทัยวรรณ ต๊ะค�า

๓๐๓  บ้านบุญเรือง  สพฐ./สพป.พะเยา เขต ๒ น.ส.อ�าไพร สมสมัย  น.ส.อ�าไพร สมสมัย

๓๐๔  บ้านป่าสักสามัคคี  สพป.พะเยา เขต ๑ น.ส.ศิตา ศรีบุญชู  น.ส.รุ่งอรุณ ล�าภู

๓๐๕  บ้านแม่จว้า  สพฐ./สพป.พะเยา เขต ๑ น.ส.ยิ่งพร เจียตระกูล  น.ส.อนุชตรา ปัญโญป้อ

๓๐๖  บ้านไร่อ้อย  สพป.พะเยา เขต ๑ นายประพันธ์ ทนันชัย  นายวชิรศรณ์ เครือธิ

๓๐๗  บ้านสันหลวง  สพป.พะเยา เขต ๒ นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ  น.ส.ศิริพร อ�าข�า

๓๐๘  พะเยาพิทยาคม  สพม.พะเยา นายมานะ พิริยพัฒนา  นาจวีรวัฒน์ พันธกุิ่ง

๓๐๙  ราชานุเคราะห์  สพป.พะเยา เขต ๒ น.ส.ธัญพิชชา บุญนะ  นางวิสุตรา สืบแสน

๓๑๐  นิคมสร้างตนเอง ๒  สพป.พังงา นายไกรศร ไชยเทพ  น.ส.ญาณนันท์ สิทธิชัย

๓๑๑  นาขยาดวิทยาคาร  สพม.พัทลุง น.ส.กาญจุรี หมื่นอักษร  นางศิริพร พานิชย์

๓๑๒  วัดเขาทอง (ชนปากคลอง)  สพป.พัทลุง เขต ๑ นางจรวย พงศ์ประยูร  น.ส.ไพลิน. ชูรักษ์

๓๑๓  วัดท่าควาย  สพป.พัทลุง เขต ๒ น.ส.จุฬารัตน์ พรหมมณี  นางอรจรีย์ ชูโลก

๓๑๔  ดงเจริญพิทยาคม  สพม.พิจิตร น.ส.วรนารถ ตันพานิช  นายสุธี สิงห์เรือง

๓๑๕  บ้านไผ่ใหญ่  สพป.พิจิตร เขต ๑ นายจักรพันธ์ พุฒกาง  นางพรภิวรรณ ไข่มุข

๓๑๖  ชุมชนบ้านไทรย้อย  สพป.พิษณุโลก เขต ๒ นางกรรณิการ์ การกิ่งไพร  นายมนตรี พุกอิ่ม

๓๑๗  บ่อวิทยบางระก�า  สพป.พิษณุโลก เขต ๑ นายเรือง ค�าดี  นางฉวีวรรณ โฆษฃุณหนันท์

๓๑๘  บางยางพัฒนา  สพป.พิษณุโลก เขต ๓ นายนิกร ซุนพุ่ม  นายจักรกริช ทิพย์บูรณ์

๓๑๙  บ้านขุนน�า้คับ  สพป.พิษณุโลก เขต ๓ นายวิราช น้อยศิริ  น.ส.อมรรัตน์ เสาวรส

๓๒๐  บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี  สพป.พิษณุโลก เขต ๒ นายจักกฤษ กราบกราน  นายอรรถพล กล้าวิกรณ์

๓๒๑  บ้านหนองชุมพล  สพป.เพชรบุรี เขต ๑ นายวิโรจน์ บุญดี  น.ส.ภณิดา ชูช่วยสุวรรณ

๓๒๒  วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)  สพฐ. น.ส.ศุภลักษณ์ ค�าขยาย  น.ส.อุษา รุ่งเรือง

๓๒๓  บ้านแควป่าสัก  สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ นายจักรชัย แก้วพิภพ  นายรวิกร จันทะมัง

๓๒๔  บ้านดง  สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ น.ส.สุทิภา ลาดเลา  นางบังอร แก้วกองแสง

๓๒๕  บ้านหนองบัวทอง  สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม  นายเอ็ม อยู่สุข

๓๒๖  บ้านหนองสะแก  สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ น.ส.วิภาพร ซาทอง  นายศิริพงษ์ บัวกล�่า

๓๒๗  บ้านไร่หลวง  สพป.แพร่ เขต ๒ นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ  นายเนติวุฒน์ หงส์พิทักษ์ชน

๓๒๘  บ้านวังชิ้น  สพป.แพร่ เขต ๒ นายธวัช พรมี  น.ส.หทัย มูลมณี

๓๒๙  บ้านอ้อยวิทยาคาร  สพป.แพร่ เขต ๑ นางนพร ชาติสิงห์ทอง  นายเดชชาติ สิทธิยศ

๓๓๐  บ้านอ้ายลิ่ม (ลิ่มราษฎร์สามัคคี)  สพป.แพร่ เขต ๒ น.ส.นิชญาภัช รวดเร็ว  น.ส.ธิดารัตน์ เหลืองพูน

๓๓๑  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 ประจ�าจังหวัดแพร่

 ส�านักบริหารงานการศึกษา
 พิเศษ

นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์  น.ส.ชญากาณฑ์ จ�าอินทร์

๓๓๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 บ้านป่าครองชีพ

 อบต.เทพกระษัตรี นายวีระศักดิ์ เฉลิมปัญญานันต์  น.ส.ณัฐธิ์ฌกานต์ คิดดี
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๓๓๓  ชุมชนบ้านยางสีสุราช  สพป.มหาสารคาม เขต ๒ นายสมชาย แก้วเกษเกี้ยง  นายภาคิน นนทะสี

๓๓๔  ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน  สพป.มหาสารคาม เขต ๒ นางสุทิน ทองดวง  น.ส.ศศิธร ปะนัดโส

๓๓๕  นาสีนวนพิทยาสรรค์  อบจ.มหาสารคาม นายจ�านงค์ อัปภัย  นายธงชัย บุตราช

๓๓๖  บ้านต�าแย (ประชานุเคราะห์)  สพป.มหาสารคาม เขต ๒ นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา  นายผจญ. โยธราช

๓๓๗  บ้านนาเลา  สพป.มหาสารคาม เขต ๒ นายวิชญ์คุณ ปะสังติโย  นางปารณีย์ ภิบาลจอมมี

๓๓๘  บ้านวังไฮวังทอง  สพป.มหาสารคาม เขต ๑ นางธรักษา แสนโคตร  นางไพฑูรรัตน์ ทองค�า

๓๓๙  บ้านหนองแก  สพป.มหาสารคาม เขต ๒ นายไฉน นามมุงคุณ  นายไฉน นามมุงคุณ

๓๔๐  บ้านหนองไฮ  สพป.มหาสารคาม เขต ๒ นางขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอย  น.ส.นภวรรณ แสนยะมูล

๓๔๑  วาปีปทุม  สพม.มหาสารคาม นายมณูญ เพชรมีแก้ว  นายศุภษร บุดดา

๓๔๒  ศิริราษฎร์หมากหญ้า  สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นายปิยณัฐ วงศ์เครือศร  น.ส.นภวรรณ สีนุยเพ็ง

๓๔๓  นราธิป-พร้อยสุพิณ
 บ้านโคกตะแบง

 สพป.มุกดาหาร นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์  นายสุริยะฉัตร โคตรเครื่อง

๓๔๔  นาสะเม็งวิทยา  สพป.มุกดาหาร นายจิรวัฒน์ ผิวงาม  นางดวงใจ จันสีมา

๓๔๕  บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ นายธนภัทร จองหมุ่ง  น.ส.วรรณี เดชหิรัญกุล

๓๔๖  บ้านแม่จ๊าง  สพป.แม่ฮ่อสอน เขต ๒ นายณรงศักดิ์ ศรีเมือง  นายพิเดช ปรางทอง

๓๔๗  บ้านวนาหลวง  สพป.แม่ฮ่อสอน เขต ๑ นายอนิรุทธ์ สายบุญผาง  น.ส.นภสร จิตอารี

๓๔๘  บ้านห้วยโผ  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ นายอดุลย์ เขียวมูล  น.ส.สุนทรียา เยาวโสภา

๓๔๙  อนุบาลปาย (เวียงใต้)  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ นายสมบุญ มหาวรรณา  นางปนางฐิติยา จองหมุ่ง

๓๕๐  ค�าเขื่อนแก้ว  สพป.ยโสธร เขต ๑ นายโสรจ ส�าโรง  นางวาสนา จรรยา

๓๕๑  บ้านค�าเม็กหนองนางฟ้า  สพป.ยโสธร เขต ๑ นางอัจฉราพร พุทธพรหม  นายณัฐพงษ์ สีหนาจ

๓๕๒  บ้านโคกกลาง 
 (วรนาถประชาสรรค์)

 สพป.ยโสธร เขต ๑ นางนงรักษ์ นรทีทาน  น.ส.ธนิดา สมวงษ์

๓๕๓  บ้านทุ่งแต้  สพป.ยโสธร เขต ๑ นายชัยวิชิต ทันพรม  นางเจนจิรา สีล�าดวน

๓๕๔  บ้านทุ่งนางโอก
 (อ่อนอ�านวยศิลป์)

 สพป.ยโสธร เขต ๑ นายวาทยุทธ พุทธพรหม  น.ส.ภาวนา ทองไสล

๓๕๕  บ้านสงยาง  สพป.ยโสธร เขต ๑ นายนิยม แสนบุญเรือง  นายสุพจน์ สุระเพิ่ม

๓๕๖  อนุบาลค้อวัง  สพป.ยโสธร เขต ๑ นายประสาร บุตตะไมล์  นางมยุรา พิณราช

๓๕๗  บ้านกลอยโนนสมบูรณ์  สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ น.ส.ภัทรวดี กาลจักร  น.ส.เกศสุดา สาเกตุ

๓๕๘  บ้านนา  สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ นายสุพงษ์ เวโน  นางสุพัตรา ผกามาศ

๓๕๙  ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)  สพป.ระนอง นายสุภพ โพชนุกูล  นายชานนท์ แสงสวัสดิ์

๓๖๐  บ้านบางขุนแพ่ง  สพป.ระนอง นายนพรัตน์ ศรีสกุล  ว่าที่ร.ต.ธรรศกร สังข์ชุม

๓๖๑  บ้านส�านัก  สพป.ระนอง นางเบญจพร ถิ่นบ้านใหม่  น.ส.ฮัสลีนาวาตี บินเตะ

๓๖๒  แกลง “วิทยสถาวร”  สพม.ชลบุรี ระยอง นางอัญชลี อิสสรารักษ์  นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ
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๓๖๓  ชุมชนนิคมสร้างตนเอง
 จังหวัดระยอง ๗

 สพป.ระยอง เขต ๑ นางออมทรัพย์ ค�าทองแก้ว  น.ส.ศศิมาภรณ์ บรรจง

๓๖๔  นิคมสร้างตนเอง
 จังหวัดระยอง ๑๐

 สพป.ระยอง เขต ๑ นางฉัตรมน อินทศร  น.ส.สินาภรณ์ เวินเสียง

๓๖๕  บ้านปากแพรก  สพป.ระยอง เขต ๑ นางอัจฉรา นิตยวัน  นายกิตติ ภูปลา

๓๖๖  บ้านมาบตาพุด  สพป.ระยอง เขต ๑ นายอุดร ธรรมมา  นางเบญจพร ทือเกาะ

๓๖๗  วัดคงคาวราราม  สพป.ระยอง เขต ๒ นางอรอนงค์ ผลทวีวัฒนชัย  น.ส.ธนัชญา เดิมท�ารัมย์

๓๖๘  วัดคีรีภาวนาราม  สพป.ระยอง เขต ๑ นางวรรณา เวชศาสตร์  นางรัชณีวรรณ ก้ามกลาง

๓๖๙  วัดตากวน  สพป.ระยอง เขต ๑ นางรุ่งนภา ค�าต่อ  น.ส.พัชนีวรรณ ไตรณรงค์สกุล

๓๗๐  วัดเนินเขาดิน  สพป.ระยอง เขต ๒ นายมาโนช กุลนาแพง  นายวีรศักดิ์ สงวน

๓๗๑  วัดส�านักกะท้อน  สพป.ระยอง เขต ๑ นางจูลจิรา บุญเจริญ  นางลาวัลย์ คล้ายนาค

๓๗๒  บ้านโป่งกระทิงล่าง  สพป.ราชบุรี เขต ๑ น.ส.สุภาภรณ์ เทพสวัสดิ์์์์  น.ส.ไพรินทร์ จันทร์เหม

๓๗๓  บ้านหนองโก  สพป.ราชบุรี เขต ๑ นางกนกพร เอี่ยมสุวรรณ  น.ส.ภัทรภร สรวงสรรเพชญ

๓๗๔  บ้านหนองบัวหิ่ง  สพป.ราชบุรี เขต ๑ น.ส.สุธีรา มุกดาเกษม  น.ส.ธนัชชา เมฆนาคา

๓๗๕  วัดคงคาราม (อินทราชผดุงศิลป์)  สพป.ราชบุรี เขต ๒ นางเอื้องฟ้า จิตจักร  น.ส.บุณยาพร สนทนา

๓๗๖  วัดดอนใหญ่ 
 (ทรัพย์ประชาสรรค์)

 สพป.ราชบุรี เขต ๒ นางลาวัณย์ เพิ่มสุขรุ่งเรือง  น.ส.พิมพ์ชนิษฐา ปัญญาบุตร

๓๗๗  วัดบางกระ  สพป.ราชบุรี เขต ๑ น.ส.รักชนก คชชา  น.ส.ศุภรัตน์ รัศมีจันทร์ฉาย

๓๗๘  วัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา)  สพฐ. นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชูล  นางวาสนา โรจน์จินตกานต์

๓๗๙  วัดบ้านใหม่  สพป.ราชบุรี เขต ๒ นางกาญจนา อาจมังกร  นางวิลาวัลย์ สิทธิพงษ์

๓๘๐  วัดบึงกระจับ
 (รัฐประชาตันติธนานนท์)

 สพป.ราชบุรี เขต ๒ น.ส.ธัญญ์ภกรณ์ ศรีราจันทร์  นางเบญจพร เรืองหิรัญวนิช

๓๘๑  วัดศรีประชุมชน  สพป.ราชบุรี เขต ๒ นางสุภาภรณ์ บรรเทิง  น.ส.นุชจรี ยุวเศวต

๓๘๒  วัดหนองพันจันทร์  สพป.ราชบุรี เขต ๑ น.ส.สุชัญญา ชมภูพันธ์  น.ส.ณัฐวรา สายันหะ

๓๘๓  วัดหนองอ้อ
 (ธรรมธรใยประชาสามัคคี)

 สพป.ราชบุรี เขต ๒ น.ส.อัมพรกัญ บัวครอง  น.ส.กนกพิชญ์ ดวงธนู

๓๘๔  วัดหุบมะกล�่า  สพป.ราชบุรี เขต ๒ นางน�้าฝน คิดในทางดี  น.ส.มนพิชา เหมือนจินดา

๓๘๕  วัดใหม่สี่หมื่น 
 (ยงค์ประชาเรืองวิทยานุกูล)

 สพป.ราชบุรี เขต ๒ น.ส.ปุณิกา ยอดเพชร  น.ส.นุจรินทร์ ทองผา

๓๘๖  วัดอมรญาติสมาคม 
 (อมรวิทยาคาร)

 สพป.ราชบุรี เขต ๒ นายก้องภพ ยี่หร่า  น.ส.วีริสรา ศิริเธียรไชย

๓๘๗  วัดอริยวงศาราม (หนองน�้าขาว)  สพป.ราชบุรี เขต ๒ น.ส.ชนัญชิดา อิทธิสังวร  น.ส.สุพัตรา ศรีจันทร์โฉม

๓๘๘  บ้านกล้วย “พวงราษฎร์บ�ารุง”  สพฐ. น.ส.กาญจนา กันหาภัย  น.ส.วรางคณา ประดับมุข

๓๙๐  บ้านหลุมข้าว  สพป.ลพบุรี เขต ๑ นางอรัญญา งามระยับ  นายวีรภัทร เปดี
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๓๙๑  บ้านใหม่สามัคคี  สพป.ลพบุรี เขต ๒ นางบุญเตือน สุบิน  น.ส.สุดารัตน์ กริดรัมย์

๓๙๒  วัดเทพอ�าไพ “เกสรประชานุกูล”  สพป.ลพบุรี เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดช  น.ส.จุฑารัตน์ โพลงเงิน

๓๙๓  ชุมชนบ้านทุ่ง  สพป.ล�าปาง เขต ๒ นายอภิรมย์ เจียมกุล  น.ส.ฐิติมา ทิศรีไชย

๓๙๔  บ้านจ�าค่า  สพป.ล�าปาง เขต ๑ นายประวรรธน์ โชติระวีวรฤทธิ์  น.ส.กรรณิกา ใจอินทร์

๓๙๕  บ้านแม่วะเด่นชัย  สพฐ. น.ส.สายพิม ใจบุญ  นางเลลัย ชนะพิมพ์

๓๙๖  บ้านแม่หลง-สบจาง  สพป.ล�าปาง เขต ๒ นายสากล วงศ์หล้า  น.ส.พิชามญชุ์ โพธิศรี

๓๙๗  ชุมชนบ้านป่าไผ่  สพป.ล�าพูน เขต ๒ ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ หล้าหนัก  น.ส.อังคนา วงค์ค�า

๓๙๘  วัดบ้านธิ  สพป.ล�าพูน เขต ๑ น.ส.ลิดาว ปัญโญใหญ่  นางนงคราญ ไพราม

๓๙๙  วัดบ้านม้า  สพป.ล�าพูน เขต ๑ นายรุ่ง บัวขม  นายชัยณรงค์ อินธิยะ

๔๐๐  จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน  สพป.เลย เขต ๑ น.ส.รุจิรดา พรหมโคตร  น.ส.สุพรรษา ภักดีอ�านาจ

๔๐๑  สันติวิทยาสรรพ์  สพม.เลย หนองบัวล�าภู นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์  นายวุฒิศักดิ์ กรมทอง

๔๐๒  อนุบาลเลย  สพป.เลย เขต ๑ นายณสรวง ก้อนวิมล  นางศุภิสรา ผุยมาตย์

๔๐๓  บ้านดินด�าเหล่าเสนไต้  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน  นายวันชัย พรมสุวรรณ์

๔๐๔  บ้านโดด  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก  นางจิรภิญญา พงษ์ภา

๔๐๕  บ้านบกขี้ยาง  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรีกันทรา เขียวอ่อน  นางสถาพร วงศ์ษา

๔๐๖  บ้านพันล�า  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายกฤษฎา พิมพันธ์  นายเดชา เตชะนัง

๔๐๗  บ้านโพนปลัด  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ นางวัชรี มีลาภ  นายสุกิจ บุญขาว

๔๐๘  บ้านไม้แก่น  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ นายจิรศักดิ์ วงศ์จอม  นายนฤปนาถ โคตรสาลี

๔๐๙  บ้านศิลาทอง  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ นางบุษบา แสงศิร  น.ส.วาสนา ใจเด็ด

๔๑๐  บ้านหนองกาด  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ นางสุชาดา ค�าเสียง  นางอังคณา ต่อคุณ

๔๑๑  บ้านหนองแข้หนองหว้า
 ป่าสะแบง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางราชมาลี ต้อนรับ  นางทิพย์สุนี อิ่มวุฒิ

๔๑๒  บ้านหนองม่วงหนองแวง  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายอภิชาติ ดวงสีดา  นายวัชรพงษ์ มิ่งขวัญ

๔๑๓  บ้านหนองมะแซว  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางปฐมาวดี ศรีชนะ  น.ส.สุธาทิพย์ ศรีสวัสดิ์

๔๑๔  ลิ้นฟ้าพิทยาคม  สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร นายสุรศักดิ์ ลือขจร  นางธิดาวรรณ์ มณีวงษ์

๔๑๕  หนองคูวิทยา  สพม.ศรีสะเกษ เขต ๒๘ นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส  น.ส.สุภาวดี ทรัพย์สมบูรณ์

๔๑๖  นาแก้วพิทยาคม  สพป.สกลนคร เขต ๑ นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล  น.ส.สุดาวรรณ ค�าศรีพล

๔๑๗  บ้านโนนกุง  สพป.สกลนคร เขต ๑ นายกิจพงศ์ สุรันนา  นางรักษ์ติยา ไชยวงศ์คต

๔๑๘  บ้านโพนทองประชาอุทิศ  สพป.สกลนคร เขต ๑ นายธีรพล ภูโทถ�้า  นางนิตยา ยางธิสาร

๔๑๙  บ้านวังโพน  สพป.สกลนคร เขต ๓ นายวัชระ แง่พรหม  น.ส.สิริขวัญ กมลรักษ์

๔๒๐  บ้านสว่าง  สพป.สกลนคร เขต ๒ นายสิทธิพร ประทุม  น.ส.วรรณธณี ศรีกะกูล

๔๒๑  บ้านสามแยกพิทักษ์  สพป.สกลนคร เขต ๓ นายเสน่ห์ เหลือขันธ์  น.ส.ณัฐนิชา ดานะ

๔๒๒  บ้านสีสุกห้วยโมง  สพป.สกลนคร เขต ๒ นายกฤษพงศ์  อยู่เย็น  นายลิขิต พาลี
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๔๒๓  คลองแดนวิทยา  สพม.สงขลา สตูล น.ส.สาริณี หมัดอะดัม  นางจินตนา จันทฤทธิ์

๔๒๔  ตะเครียะวิทยาคม  สพม.สงขลา สตูล น.ส.ชุฏิมา อินทร์จันทร์  น.ส.จิราภรณ์ เพ็ชรรัตน์

๔๒๕  บ้านโคกกอ  สพป.สงขลา เขต ๓ นายอาวุูธ ขุนบุญจันทร์  น.ส.สารินันท์ อูมาสะ

๔๒๖  บ้านท่าคุระ 
 (บรรหารราษฎร์นุกูล)

 สพป.สงขลา เขต ๑ นางวรรณพร ปิ่นทองพันธุ์  นางวุฒิตา จันทร์หนู

๔๒๗  บ้านนาม่วง  สพป.สงขลา เขต ๓ นายบุญน�า หมีนยะลา  น.ส.ชดาษา จันพรมทอง

๔๒๘  วัดโตนดด้วน  สพป.สงขลา เขต ๑ นางภัทรานิษฐ์ สวยงาม  นางจินดา จันทร์เพ็ญ

๔๒๙  วัดป่าขวาง  สพป.สงขลา เขต ๑ น.ส.พยอม ศรีสมัย  น.ส.วาสนา บุญราม

๔๓๐  สมาคมไทยผลิตยา ๒  สพป.สงขลา เขต  ๓ นายก้อเสม เด็นหมัด  นางอังคนา อ่อนทอง

๔๓๑  บ้านกาเนะ  สพป.สตูล นางอรุนา ตาเดอิน  นายสมพล ไพมณี

๔๓๒  อนุบาลวัดพิชัยสงคราม  สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ นายณัฐพล นุชอุดม  น.ส.พนารัตน์ กุลก�าพล

๔๓๓  ท้ายหาด  สพม.สมุทรสาคร 
 สมุทรสงคราม

น.ส.สุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์  น.ส.ขวัญตา ศรีโหร

๔๓๔  เทพสุวรรณชาญวิทยา  สพม.สมุทรสาคร 
 สมุทรสงคราม

นางสุภาภร กอบัวแก้ว  น.ส.อรวรรณ ตันเจริญ

๔๓๕  บ้านคลองแค  สพป.สมุทรสาคร นางวรรณกร ทวีแก้ว  นายกรณโชติ ทับประโมง

๔๓๖  พันท้ายนรสิงห์วิทยา  สพม.สมุทรสาคร
 สมุทรสงคราม

นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์  นางณัฐฏ์ณิชชา พูลสวัสดิ์

๔๓๗  วัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสสรณ์)  สพป.สมุทรสาคร นายไพศาล น้อยสุพรรณ์  นายวัชรพล ดีกระจ่าง

๔๓๘  บ้านเขาน้อยสามัคคี  สพป.สระแก้ว เขต ๑ นายศิขรินทร์ สว่างวงศ์  นายอติศักดิ์ สุดเสน่หา

๔๓๙  บ้านเขาเลื่อม  สพป.สระแก้ว เขต ๑ นางวิภารัตน์ บุญเลิศอุทัย  น.ส.อนุศรา สุขเกษม

๔๔๐  บ้านโคกมะตูม  สพป.สระแก้ว เขต ๑ น.ส.ทิพนารา เกรียงพิริยกุล  น.ส.จิราวรรณ พายุยง

๔๔๑  บ้านวังปืน  สพป.สระแก้ว เขต ๑ นางศศิสร บุญสุคนธกุล  นางทัศนีย์ วงค์ภักดี

๔๔๒  มวกเหล็กวิทยา  สพม.สระบุรี นางเสฏฐิกัลยา เผ่าเผือกงาม  น.ส.ณัฐมน จงล่างกลาง

๔๔๓  วัดเขาวง 
 พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

 สพป.สระบุรี เขต ๑ น.ส.พบจันทร์ ศรีสลุง  น.ส.สิรินทร์รัตน์ นามปัญญา

๔๔๔  วัดบ้านโคก
 (มงคลประชาสรรค์)

 สพป.สระบุรี เขต ๑ นางณิกัญญา สายธนู  นางพนมรัตน์ สนมศรี

๔๔๕  วัดป๊อกแป๊ก  สพป.สระบุรี เขต ๑ น.ส.พิชญานิน ภิญโญ  น.ส.ปัทมาภรณ์ เจริญยิ่ง

๔๔๖  วัดป่าคา  สพป.สระบุรี เขต ๑ น.ส.รินทร์ลภัส พัฒน์เมธากูล  น.ส.พรพิมล พูนมา

๔๔๗  วัดศรีจอมทอง  สพป.สระบุรี เขต ๑ นางไพฤทธิ พูลผล  น.ส.สุวรรณา ใจบุญ

๔๔๘  วัดหนองหมูใต้
 (ไพบูลย์วิทยาคาร)

 สพป.สระบุรี เขต ๒ น.ส.อภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์  น.ส.นารีรัตน์ พุกพิกุล

๔๔๙  วัดห้วยหวาย  สพฐ. นางชญาดา มั่นศรี  น.ส.พัทธนันท์ สุขใจ
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๔๕๐  อนุบาลมวกเหล็ก  สพป.สระบุรี เขต ๒ นายพนม เปียนสกุล  น.ส.ภควดี ลิมปรังษี

๔๕๑  อนุบาลวัดพระพุทธบาท  สพป.สระบุรี เขต ๑ น.ส.จิราภรณ์ อินทร์พรหม  น.ส.สุมิตรา โกธรรม

๔๕๒  อนุบาลพรหมบุรี  สพป.สิงห์บุรี นางประภา พวงดอกไม้  นางศิริวรรณ สุยะหมุด

๔๕๓  คีรีมาศพิทยาคม  สพม.สุโขทัย นายวีระ พุ่มไม้  นายสิน นุ่มพรม

๔๕๔  บ้านคลองปลายนา  สพป.สุโขทัย เขต ๑ นายนัฐพล กลมกล่อม  น.ส.พรทิพย์ ออมสิน

๔๕๕  บ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์”  สพป.สุโขทัย เขต ๑ นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค  นายจักรกฤษณ์ ทะวงศ์

๔๕๖  บ้านวังหิน  สพป.สุโขทัย เขต ๑ นายจรัญ บุญตั้ง  นายกมลชาติ นาขุม

๔๕๗  วัดหนองกก  สพป.สุโขทัย เขต ๑ นางจิตรา ค�าเบิก  น.ส.อังคณา เสือทุ่ง

๔๕๘  หมอนสูงประชาสรรค์  สพป.สุโขทัย เขต ๒ นายเอกพันธ์ สารีบุตร  น.ส.พัชญา วรรณโชค

๔๕๙  บ้านสะพังกร่าง  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ น.ส.วรัญภร ขยันคิด  น.ส.แก้วใจ ยอดสมุทร

๔๖๐  บ้านหนองจิก  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์  น.ส.ปภาวรินทร์ อภิชัยทรงฤทธิ์

๔๖๑  บ้านหนองโพธิ์  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์  นายอานุภาพ งามบุญรอด

๔๖๒  บ้านหัวท�านบ  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ น.ส.ฐรดา ไกรเพชร  น.ส.ฑิฆัมพร มยูขโชติ

๔๖๓  พานิชชีวะอุปถัมภ์  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ นายอนันต์ ดีข�า  นางวิภาวี นาคศรีโภชน์

๔๖๔  วัดคันทด  สพฐ./สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ สกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา  น.ส.ดรุณี ยืนวงศ์

๔๖๕  วัดดอนไข่เต่า  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ นายกฤษณะ สุพงศ์  น.ส.ชุติกาญจน์ แก้วเกตุ

๔๖๖  วัดท่ากุ่ม  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ นายชัยรัตน์ เงินเนื้อดี  นายคชฤทธิ์ รูปสม

๔๖๗  วัดโภคาราม  สพป. น.ส.นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์  น.ส.สุจรรยา ผิวพิมพ์ดี

๔๖๘  วัดสระด่าน  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ น.ส.นิสากร ดิษฐ์กระจัน  น.ส.มยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์

๔๖๙  วัดสามจุ่น  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ น.ส.ทิวากร ดวงแก้ว  น.ส.วีรญา พวงก�าหยาด

๔๗๐  วัดหนองหลุม  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ น.ส.ณัฐกานต์ อยู่เย็น  นายสมคิด อ่อนดี

๔๗๑  เขาพนมแบกศึกษา  สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นายวานิช อินทร์สุวรรณ  น.ส.ศรสวรรค์ สุขสนาน

๔๗๒  นิคมสร้างตนเอง  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ น.ส.ปาริฉัตร รัตนพันธ์  นางทิพย์วรรณ อมรมณีทิพย์

๔๗๓  บ้านเขาน้อย  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ น.ส.เบญจพร บุญหรอ  น.ส.จารุวรรณ นาคแท้

๔๗๔  บ้านควนกองเมือง  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ นางศรีนวล อินทร์ท่าฉาง  น.ส.อนิตา มาลัยยะ

๔๗๕  บ้านควนคีรีวงศ์  สพฐ. นางนพวรรณ ไชยปันดิ  นางกิ่งกาญจน์ เล้าพานิชวัฒนา

๔๗๖  บ้านควนสูง  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ น.ส.ศรัญญา วงษ์ประยูร  น.ส.ธมลพรรณ สินธ์ศิริมานะ

๔๗๗  บ้านชายท่า  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ น.ส.จุฑามาศ เพชรแท้  นางสุกัญญา กรดส�าราญ

๔๗๘  บ้านตาขุนวิทยา  สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นายบุญเลิศ ทองชล  นายปริวรรต ธงธวัช

๔๗๙  บ้านทุ่งนางเภา  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ นางลดาวัลย์ ทรัพย์เจริญ  น.ส.พรพรรณ วิไลรัตน์

๔๘๐  บ้านศรีปทุมวัลย์  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ นายฟูศักดิ์ เลี่ยมเเก้ว  น.ส.ปริ่มนภา ทองหยอด

๔๘๑  บ้านศรีพนม  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ นางปาณิสรา เภตราใหญ่  น.ส.จันฑิรา ชีทอง

๔๘๒  บ้านห้วยโศก  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ น.ส.ศิรยาศ์ อสิอุโค  น.ส.สุดา โสภา
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๔๘๓  วัดควนท่าแร่  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ นางฐิติพรรณ ศุทธางกูร  นายชลภัทร พรมชาตรี

๔๘๔  วัดบางก�ายาน  สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต  ๓ น.ส.ฉวีวรรณ หอมรักษ์  น.ส.โศรญา ม่วงทอง

๔๘๕  วัดบุณฑริการาม  สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต  ๑ น.ส.กิติยา  เก้าเอี้ยน  น.ส.วิไลลักษณ์ ไทยสม

๔๘๖  วัดภูเขาทอง  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์  น.ส.ชลิตา สุรการ

๔๘๗  วัดแหลมทอง  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ น.ส.กิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์  น.ส.ปณิญา เอมเอก

๔๘๘  เวียงสระ  สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร น.ส.วรรณี แก้วศิริ  นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว

๔๘๙  นิคมสร้างตนเองปราสาท ๒  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ นายชัยพิชิต คนหาญ  นายคมกฤษ นพกุล

๔๙๐  บ้านก็วล  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ นายสราวุฒิ แก้วจรัญ  นางไฉทยา เสาร์ทอย

๔๙๑  บ้านกาบกระบือ  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ น.ส.มาธวรรย์ อิงแอบ  น.ส.วลัยลักษณ์ คงดี

๔๙๒  บ้านตระเปียงเตีย  สพป.สุรินทร์ เขต ๑ นายอุดมศักดิ์ กระแสโสม  น.ส.สุภาพร สืบสันต์

๔๙๓  บ้านตาเบา  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ  นายบันเทิง บุตรเทศ

๔๙๔  บ้านตายัวะ  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ น.ส.บุษบา กรวยทอง  นางศิริขวัญ ศาลางาม

๔๙๕  บ้านปอยเดิน (อินทรศึกษา)  สพป.สุรินทร์ เขต ๑ นางรจนา ทองประดับ  นายสมคิด โคยะทา

๔๙๖  บ้านละหุ่งหนองกก  สพป.สุรินทร์ เขต ๑ นายกิจขจร สุนทรสวัสดิ์  นายภัทรพล ปาปะเก

๔๙๗  บ้านเสรียง  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ นายชุมพล ประกอบดี  นายวีรชัย ค�าไทย

๔๙๘  ประดู่แก้วประชาสรรค์  สพม.สุรินทร์ นายเจษฎา ลาภจิตร  น.ส.พรทิพย์ ทองธรรมมา

๔๙๙  หนองเหล็กเบญจวิทยา  สพป.สุรินทร์ เขต ๑ น.ส.สุภัตรา สุดาจันทร์  น.ส.อุรา เล้าวาลิต

๕๐๐  บ้านวังน�้ามอก  สพป.หนองคาย เขต ๑ นายพิษณุ สาระจันทร์  น.ส.วิลัยพร บุตรดี

๕๐๑  บ้านเหมือดแอ่  สพป.นค.เขต๑ นายวิทยา บุรณะสุทธิ์  น.ส.รัชนี สุครีพ

๕๐๒  บ้านนาวังเวิน  สพป.หนองบัวล�าภู เขต ๑ นางธัญพิชชา ชารัมย์  น.ส.สมฤทัย ไชยแสง

๕๐๓  ชุมชนวัดปราสาท 
 (นรสิงห์ประชาสรรค์)

 สพป.อ่างทอง นายอ�านาจ เทพวงษ์  นายภานุพงษ์ เกิดบุญ

๕๐๔  บ้านน�้าผึ้ง  สพป.อ่างทอง นางมานิตา สังข์ชุม  น.ส.หนึ่งฤทัย นาคประสิทธิ์

๕๐๕  วัดตลาดใหม่ 
 (อินทประชาสรรค์)

 สพป.อ่างทอง นางกมลพรรณ ญาณโกมุท  นางชนิดาภา รอตเสียงล�้า

๕๐๖  วัดทางพระ  สพป.อ่างทอง น.ส.รุจิรา เข็มทิพย์  นางสายทิพย์ ชูช่าง

๕๐๗  โคกศรีหนองคลอง  สพป.อ�านาจเจริญ นายวิทยา พลเทพ  นางวิสุดา สะเทิงรัมย์

๕๐๘  บ้านเกษมสุข  สพป.อ�านาจเจริญ นางอ�าพร รักพรม  น.ส.ณุตตรา คงยืน

๕๐๙  บ้านดงสวาง  สพป.อ�านาจเจริญ น.ส.ลัดดาวรรณ ได้พึ่ง  ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริญาภรณ์ สาสาย

๕๑๐  บ้านนิคม  สพป.อ�านาจเจริญ นางกฤษณา เจริญวงศ์  นายเข็มพร บุญเกื้อ

๕๑๑  บ้านหัวภู  สพป.อ�านาจเจริญ นางดวงฤดี ปะนัดตา  น.ส.เมธาวี พันโนลิต

๕๑๒  บ้านเหล่าหนาด  สพป.อ�านาจเจริญ นางสุขสันต์ ศรีโคตร  น.ส.ฐิติมา พฤกษามาตย์
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๕๑๓  มัธยมแมด  สพม.อุบลราชธานี 
 อ�านาจเจริญ

นายรณชัย ธรรมราช  น.ส.นวลศรี มั่งมี

๕๑๔  มิ่งมงคล  สพป.อ�านาจเจริญ นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์  นายวิทูล เหลาผา

๕๑๕  สามแยกชมภูโคกเจริญยาง
 เครือพัฒนา

 สพป.อ�านาจเจริญ นางสุวรรณี ภูมิมะนาว  นางพรอารี บัวเขียว

๕๑๖  โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา  สพป.อุดรธานี เขต ๔ น.ส.ประภาภรณ์  วิชัยวงศ์  นายจีรพันธุ์ ลีบ่อน้อย

๕๑๗  บ้านกาลึม  สพป.อุดรธานี เขต ๔ นายสายสินทร์ เงินดี  น.ส.วณิสตา ทองค�า

๕๑๘  บ้านทุ่งทอง  สพป.อุดรธานี เขต ๔ นายยงยุทธ แพงน้อย  น.ส.วาสนา กลางโยธี

๕๑๙  บ้านนาจานโนนนาโพธิ์  สพป.อุดรธานี เขต ๔ นายนิโรจน์ มะเสนา  น.ส.พรประภา เทพสาร

๕๒๐  บ้านนาโฮง  สพป.อุดรธานี เขต ๓ น.ส.กัลยา พลมั่น  นายวิชิต ธิดงเย็น

๕๒๑  บ้านหนองแวงตาด  สพป.อุดรธานี เขต ๓ นางรุจิรัตน์ บุตรโคษา  น.ส.ธนัชชา สมอารี

๕๒๒  บ้านเด่นส�าโรง  สพป.อุดรธานี เขต ๑ น.ส.เพียงขวัญ สีนาคม  น.ส.พิชญา มาทองแดง

๕๒๓  บ้านร้องลึก  สพป.อุดรธานี เขต ๑ นายขวัญธิชล บุญกาวิน  น.ส.อัจฉรา แอบแฝง

๕๒๔  บ้านวังผาลาด  สพป.อุทัยธานี เขต ๒ นางอุบล เครือธนกุล  น.ส.มาริน วิเวก

๕๒๕  วัดเทพนิมิต  สพป.อุทัยธานี เขต ๒ น.ส.นิรชา อภิชาติ  น.ส.จรัส รักษ์อารยะธรรม

๕๒๖  ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา  สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ นางบุญญาพร เบิกบาน  นางกมลวรรณ นนทสิน

๕๒๗  บ้านขามป้อม  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายบรรจง สุริยะ  น.ส.ปาจรีย์ มารมย์

๕๒๘  บ้านค�าสมอ (ศรีศึกษา)  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นางเคลือวัลย์ ตลอดพงษ์  นายวิทวุฒิ โชติ

๕๒๙  บ้านโซง  สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ นายนิรันดร์ ยานิพันธ์  นางณัฐภัทร ธิภาศรี

๕๓๐  บ้านเทพา  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายศาสตรวุฒิ กันหารินทร์  นางนงนุช นวลอินทร์

๕๓๑  บ้านนาโพธิ์ (ครุราษฎร์สามัคคี)  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายชาตรี สุทธวี  น.ส.ธัญลักษณ์ จันทร์ผอง

๕๓๒  บ้านนาเเก  สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ น.ส.พลอยณิพาภรณ์ ศรีภารา  น.ส.กนกวรรณ ฉลูศรี

๕๓๓  บ้านไผ่ใหญ่  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายถาวร บุญกระจาย  น.ส.อมรพรรณ เกษทอง

๕๓๔  บ้านม่วงนาดี  สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ  น.ส.หนึ่งฤทัย สายเมฆ

๕๓๕  บ้านสว่างโนนทอง  สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ นายประกาสิทธิ์ ศรีลา  นางวราภรณ์ บัวเมือง

๕๓๖  บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข  สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ ว่าที่ร้อยโทครรชิต เมืองซอง  นายณัฐพงศ์ สายเนตร

๕๓๗  บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง  สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นางณัฐวรรณ พรมบุญ  น.ส.นริศรา วันดี

๕๓๘  ปทุมพิทยาคม  สพฐ.อุบลราชธานี 
 อ�านาจเจริญ

นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์  นางนวลนภา บรรพตาธิ



วัยเด็ก
เป็นวัยสําหรับขวนขวายหาความรู้และความดีใส่ตัว

เพื่อเป็นรากฐานการดําเนินชีวิต
และทําประโยชน์ในภายหน้า

เยาวชนอย่าปล่อยให้เวลาล่วงไปเปล่า
เพราะการกระทําเช่นนั้น

เป็นการทําลายตนเอง ทําลายสังคมและส่วนรวม

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๓







27   

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะ์) เชียงราย



28   

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว เชียงใหม่



29   

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ลําปาง



30   

โรงเรียนบ้านไร่หลวง แพร่



31   

โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง แม่ฮ่องสอน



32   

โรงเรียนอนุบาลปาย แม่ฮ่องสอน



33   





35   

โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม 
ขอนแก่น



36   

โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา ชัยภูมิ



37   

โรงเรียนบ้านค้อ นครพนม



38   

โรงเรียนบ้านงิ้ว นครราชสีมา



39   



40   

โรงเรียนบ้านทัพมะขาม นครราชสีมา



41   



42   

โรงเรียนบ้านโพธ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 
นครราชสีมา



43   

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า 
(เปรมประชารัฐวิทยา) นครราชสีมา



44   

โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 
บุรีรัมย์



45   

โรงเรียนบ้านเสลา บุรีรัมย์



46   

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบํารุง บุรีรัมย์



47   



48   

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง บุรีรัมย์



49   



50   

โรงเรียนบ้านกุดสิม บึงกาฬ



51   

โรงเรียนบ้านหนองไฮ มหาสารคาม



52   

โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก 
(อ่อนอํานวยศิลป์) ยโสธร



โรงเรียนบ้านโพนปลัด ศรีสะเกษ



54   

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง 
ศรีษะเกษ



55   

โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 
หนองบัวลําภู



56   

โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี 
อํานาจเจริญ



57   



58   

โรงเรียนบ้านกาลีม อุดรธานี



59   

โรงเรียนบ้านนาโฮง อุดรธานี



60   

โรงเรียนบ้านโซง อุบลราชธานี



61   





63   

โรงเรียนบ้านรังแถว กําแพงเพชร



64   

โรงเรียนวัดนมโฑ ชัยนาท



65   

โรงเรียนบ้านหัวอ่าว นครปฐม



66   

โรงเรียนวัดหนองเบน นครสวรรค์



67   

โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช 
นครสวรรค์



68   

โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย นนทบุรี



69   

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ปทุมธานี



70   

โรงเรียนวัดสะแก ปทุมธานี



71   

โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 
พิษณุโลก



72   

โรงเรียนบ้านกล้วย “พวงราษฎร์บํารุง” 
ลพบุรี



73   

โรงเรียนวัดป่าคา สระบุรี



74   

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 
(นรสิงห์ประสาสรรค์) อ่างทอง



75   

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา อุทัยธานี





77   

โรงเรียนบ้านช่องกะพัด จันทบุรี



78   

โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง ชลบุรี



79   



80   

โรงเรียนบ้านทุ่งคา ชลบุรี



81   

โรงเรียนบ้านมาบประชัน ชลบุรี





83   

โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว กาญจนบุรี



84   

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบํารุง 
ตาก



85   

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล เพชรบุรี



86   

โรงเรียนบ้านเขามัน ประจวบคีรีขันธ์



87   

โรงเรียนวัดบางกระ ราชบุรี



88   

โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) 
ราชบุรี



89   

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม 
(อมรวิทยาคาร) ราชบุรี





91   

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ชุมพร



92   

โรงเรียนบ้านควนตะวันออก ชุมพร



93   

โรงเรียนวัดคูขุด ชุมพร



94   

โรงเรียนวัดทุ่งคา ชุมพร



95   

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ชุมพร



96   

โรงเรียนบ้านลําภูรา ตรัง



97   



98   

โรงเรียนบ้านท่าไทร นครศรีธรรมราช



99   

โรงเรียนบ้านนาเหนือ 
นครศรีธรรมราช



100   

โรงเรียนวัดโบราณาราม 
นครศรีธรรมราช



101   

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 
สุราษฎร์ธานี



102   

โรงเรียนบ้านท่าคุระ 
(บรรหารราษฎร์นุกูล) สงขลา



103   



104   

โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 
สุราษฎร์ธานี



105   



106   

โรงเรียนบ้านไร่ยาว สุราษฎร์ธานี



107   
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           ๑ 

                     

                   

                                                      
   "ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์  ปัญญาที่เฉียบแหลม ก าลังกายที่สมบูรณ์”       

                               
                                            จากพระราชปรารภเรื่องพระมหาชนก 
        พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
                                                   

    เป็นแกน่ส าคัญ ส าหรับผู้ร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า  

                                             ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้    
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           ค าชี้แจงและความส าคัญ 

            โพธสิัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา๒๕๖๔   
   กิจกรรม “พี่สอนน้องช่วยพ่อแม่หยุด เหล้า เราจะหยุดโควิด-19” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                                                    ๒ 

  

      ๑.ท าไมเราต้องร่วมมือกัน   
นักเรียน เป็นผูไ้ด้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่ผู้ปกครองดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 

ความไม่พร้อมในการเรยีนรู้ มีสาเหตุจากพ่อแม่ผู้ปกครองดื่มเหล้า สิ่งท่ีตามมาคือความรุนแรงใน
ครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ  และเกิดการซึมซับพฤติกรรมการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาก
ครอบครัว และอิทธิพลจากการโฆษณาในรูปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ดื่ม ท าให้นักเรียนมีโอกาสเสี่ยง
สูงที่จะเป็นผู้ดืม่หน้าใหม่ และก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆตามมา  อีกท้ังการดื่มเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ ยังเป็นปัจจัยส าคัญต่อการตดิเชือ้ไวรัสโควิด-19 

ในขณะเดียวกันลูกก็มีอิทธิพลต่อพ่อแม่ด้วยเช่นกัน ด้วยสายสัมพันธ์ความรัก ถ้าคุณครู
ออกแบบการเรียนรู้ใหลู้กๆช่วยให้พ่อแม่ เลิกเหล้า โดยให้พ่ีๆ ไปสอนน้อง  บทเรียนและ
ประสบการตรงเหล่านี้ จะกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กๆ ทั้งพ่ีและน้อง 

การท่ีเด็กๆทั้งพี่และน้อง ได้ท ากิจกรรม ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองเลิกเหล้านั้น เป็นการเรียนรู้แบบ
ซึมซับผ่านประสบการณ์ตรง จากโจทย์ในชีวิตจริงของครอบครัว จะท าให้เด็กๆเกิดความ
ตระหนักอย่างมีพลัง 

 

 



110   
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         ๒.เราตั้งใจปลูกฝังอะไรในใจเด็ก 
        ๑.ให้นักเรียนแสดงความรัก ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
        ๒.คืนความอบอุ่นให้ครอบครัวนักเรียน 
        ๓.สร้างพื้นฐานคุณธรรม 
   - ความเพียร  
    - ความกตัญญู  
   - ความสามัคคี  
    - มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น 
        ๔.ความตระหนักรู้ในพิษภัยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และปกป้องตัวเองได้ 
        ๕.มีส่วนร่วมแก้ปัญหาให้ตนเอง สังคม ประเทศชาติ ในการลดปัจจัยเสี่ยงการติดเช้ือ 
          ไวรัสโควิด-19 
        ๖.การเห็นคุณค่าในตนเอง (self esteem) จากการท าความดีเพื่อผู้อื่น 
 

  ๓. โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า เป็นหนึง่ในกิจกรรม  
                               ภายใต้โครงการโรงเรียนค าพ่อสอน 
  ท่ีน้อมน ากระแสพระราชด ารัสด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
  อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แปลงสู่ภาคปฏิบัติ ดงัท่ีไดอ้ญัเชิญมานี ้ 
     ๑ ให้ครูรักเดก็ และให้เดก็รักครู  
     ๒.ให้ครูสอนเดก็ให้มีน ำ้ใจต่อเพือ่น ไม่ให้แข่งขันกัน แค่ให้แข่งกับตัวเอง  
        ให้เดก็ทีเ่รียนเก่งกว่ำช่วยสอนเพือ่นทีเ่รียนช้ำกว่ำ  
     ๓.ให้ครูจัดกิจกรรมให้เดก็ท ำร่วมกัน เพือ่ให้เหน็คุณค่ำของควำมสำมัคค.ี.” 
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         ๒.เราตั้งใจปลูกฝังอะไรในใจเด็ก 
        ๑.ให้นักเรียนแสดงความรัก ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
        ๒.คืนความอบอุ่นให้ครอบครัวนักเรียน 
        ๓.สร้างพื้นฐานคุณธรรม 
   - ความเพียร  
    - ความกตัญญู  
   - ความสามัคคี  
    - มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น 
        ๔.ความตระหนักรู้ในพิษภัยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และปกป้องตัวเองได้ 
        ๕.มีส่วนร่วมแก้ปัญหาให้ตนเอง สังคม ประเทศชาติ ในการลดปัจจัยเสี่ยงการติดเช้ือ 
          ไวรัสโควิด-19 
        ๖.การเห็นคุณค่าในตนเอง (self esteem) จากการท าความดีเพื่อผู้อื่น 
 

  ๓. โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า เป็นหนึง่ในกิจกรรม  
                               ภายใต้โครงการโรงเรียนค าพ่อสอน 
  ท่ีน้อมน ากระแสพระราชด ารัสด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
  อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แปลงสู่ภาคปฏิบัติ ดงัท่ีไดอ้ญัเชิญมานี ้ 
     ๑ ให้ครูรักเดก็ และให้เดก็รักครู  
     ๒.ให้ครูสอนเดก็ให้มีน ำ้ใจต่อเพือ่น ไม่ให้แข่งขันกัน แค่ให้แข่งกับตัวเอง  
        ให้เดก็ทีเ่รียนเก่งกว่ำช่วยสอนเพือ่นทีเ่รียนช้ำกว่ำ  
     ๓.ให้ครูจัดกิจกรรมให้เดก็ท ำร่วมกัน เพือ่ให้เหน็คุณค่ำของควำมสำมัคค.ี.” 
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                ๔. ขั้นตอนการเข้าร่วมและแนวทาง 
ขับเคลื่อนโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
                                           
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ๔ 

     ๑.เข้าเวปไซต์ ที่โรงเรียนค าพ่อสอน.com   มาทีห่ัวข้อโพธิสัตว์น้อย ฯ เพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการ 
        หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๔  
     ๒.ดาวน์โหลดเอกสาร ขั้นตอนการด าเนินโครงการโพธสิัตว์น้อยฯ และ ดาวน์โหลดคู่มือพี่สอนน้อง 
       ช่วยพ่อแม่หยุด เหล้า เราจะหยุดโควิด-19   เพ่ือให้นักเรียนที่จะไปสอนน้อง   
 

                       แนวทางขับเคลื่อนโครงการ ส าหรับผู้บริหาร 
    ๑.ผู้บริหารมีจดหมายขอความร่วมมือผู้ปกครอง ให้งดเหล้าครบพรรษา หรืองดตลอดไป  
       เพ่ือลูก ครอบครัว และลดความเสี่ยงในการติดโควิด-๑๙ 
    ๒.เชิญชวนให้ครู บุคลากรในโรงเรียนงดเหล้าครบพรรษา หรืองดต่อเนื่อง 
    ๓.สนับสนุนให้ครแูกนน า /คณะครูในโรงเรียนด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนเขียนจดหมายสื่อรักขอพ่อแม่เลิกเหล้าทั้ง 
      โรงเรียน หากพ่อแม่ไม่ดื่มให้เขียนจดหมายขอบคุณ และสนับสนุนกิจกรรมพ่ีสอนน้อง ฯ ต่อเนื่องตลอดพรรษา 
    ๔.เมื่อออกพรรษา เชิดชู ยกย่อง ให้ก าลังใจ โดยมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง หรืออ่ืนๆที่เหมาะสม ให้แก่ 
      - ครอบครัวนักเรียนที่งดเหล้าครบพรรษา /งดตลอดไป      
      - ครู และบุคลากรในโรงเรียนที่งดเหล้าครบพรรษา/งดตลอดไป 
      - ครู /บุคลากร ที่ไม่ดื่มเหล้า เบียร์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด 
 

                    แนวทางขับเคลื่อนโครงการ ส าหรับครูผู้สอน 
๑.สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนรุ่นพี่และเตรียมความพร้อมให้นักเรียนฝึกซ้อมตามคู่มือกิจกรรมพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่
หยุดเหล้า เราจะหยุดโควิด-19 ไปสอนน้องชั้นเล็ก โดยจับคู่ชั้นเรียน เช่น ป.๔ ไปสอนน้องป.๒ โดยคุณครูพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการจับคู่ชั้นเรียน (เว้นระยะห่างตามนโยบายโรงเรียน) และด าเนินกิจกรรมตามคู่มือตลอดเข้าพรรษา  
๒.เป็นที่ปรึกษา/ ให้ก าลังใจ/ แนะน านักเรียนในการดูแลพ่อแม่ที่งดเหล้า/ ติดตามผลการงดเหล้า ของผู้ปกครอง และ
สรุปผล ส่งผู้บริหารโรงเรียน และส่งผลมายังโครงการ  
๓.มอบเมล็ดพันธุ์ผัก(ท่ีโครงการส่งไปให้) แก่นักเรียนพ่ีและน้องคู่ห้องพ่ีสอนน้องร่วมกันปลูก และช่วยกันดูแลตลอดพรรษา 
หรอืให้นักเรียนน าไปปลูกร่วมกันกับครอบครัว “พ่อแม่ลูกปลูกด้วยกัน” 
หากมีผลผลิตก่อนออกพรรษา ให้นักเรียนเก็บผลผลิตไปมอบให้ผู้ปกครอง (ลูกท าเพ่ือพ่อแม่) 
๔.ติดตามผลการงดเหล้าเข้าพรรษาของผู้ปกครอง พฤติกรรมนักเรียน และรายงานผลส่ง หลังออกพรรษา (ตามสภาพจริง) 
 

                แนวทางขับเคลื่อนโครงการส าหรับนักเรียน  
๑.ให้นักเรียนรุ่นพี่ศึกษาคู่มือกิจกรรมพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่หยุดเหล้า เราจะหยุดโควิด-19 โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษา  
๒.ด าเนินกิจกรรมตามคู่มือตลอด ๓ เดือนเข้าพรรษา โดยปรึกษาคุณครูแกนน า 
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                     ๕.การหนุนเสริมจากโครงการ 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
                                                ๔ 
                                                           ๕ 

 
 ช่วงเข้าพรรษา :สื่อเพื่อการท ากิจกรรม 

๑.เมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อใช้ในกิจกรรมพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่หยุดเหล้า เราจะหยุดโควิด-19 
๒.สื่อรณรงค์ เช่นแบนเนอร์  สติกเกอร์ เสื้อ หน้ากากผ้า (ส าหรับผู้บริหารหารและครูแกนน า) 

 หลังออกพรรษา  
๑.เกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมในทุกกลุ่ม (หลังจากรายงานผลตามสภาพจริงกลับมา ในเวลา 
ท่ีก าหนด) 
๒.กระปุกออมสิน และขวดน้ า “สื่อรักให้พักเหล้า” ส าหรับนักเรียนท่ีมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ 
๓.เชิญเข้าร่วมถอดบทเรียนและแถลงข่าวผลท่ีเกิดขึ้น จากการขับเคลื่อนโครงการอย่าง 
ต่อเนื่องของโรงเรียน จนออกพรรษา 
๔.งานวิจัยติดตามผลโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ  
และสรุปผลโครงการท่ีทุกโรงเรียนรายงานกลับมา  
 
 
 

                                                  ระหว่างพรรษา 
        การด าเนินกิจกรรมระหว่างพรรษา ถ้ามีกรณีศึกษา / เรื่องราวท่ีประทับใจ  
   โรงเรียนสามารถส่งข้อมูลกิจกรรม และภาพ เพ่ือเผยแพร่มายังไลน์กลุ่มโพธิสัตว์น้อยฯ 
   ตามคิวอาร์โค้ตนี้ 

                                                       

 
                                                  เมือ่ออกพรรษา  
          ให้โรงเรียนรายงานผล (ตามสภาพจริง) มายัง เวปไซต์  ที่โรงเรียนค าพ่อสอน.com  
                                               ภายใน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   
ข้อมูลของโรงเรียน (ตามสภาพจริง) จะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุขให้ประเทศชาติ  
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                     ๕.การหนุนเสริมจากโครงการ 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
                                                ๔ 
                                                           ๕ 

 
 ช่วงเข้าพรรษา :สื่อเพื่อการท ากิจกรรม 

๑.เมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อใช้ในกิจกรรมพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่หยุดเหล้า เราจะหยุดโควิด-19 
๒.สื่อรณรงค์ เช่นแบนเนอร์  สติกเกอร์ เสื้อ หน้ากากผ้า (ส าหรับผู้บริหารหารและครูแกนน า) 

 หลังออกพรรษา  
๑.เกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมในทุกกลุ่ม (หลังจากรายงานผลตามสภาพจริงกลับมา ในเวลา 
ท่ีก าหนด) 
๒.กระปุกออมสิน และขวดน้ า “สื่อรักให้พักเหล้า” ส าหรับนักเรียนท่ีมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ 
๓.เชิญเข้าร่วมถอดบทเรียนและแถลงข่าวผลท่ีเกิดขึ้น จากการขับเคลื่อนโครงการอย่าง 
ต่อเนื่องของโรงเรียน จนออกพรรษา 
๔.งานวิจัยติดตามผลโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ  
และสรุปผลโครงการท่ีทุกโรงเรียนรายงานกลับมา  
 
 
 

                                                  ระหว่างพรรษา 
        การด าเนินกิจกรรมระหว่างพรรษา ถ้ามีกรณีศึกษา / เรื่องราวท่ีประทับใจ  
   โรงเรียนสามารถส่งข้อมูลกิจกรรม และภาพ เพ่ือเผยแพร่มายังไลน์กลุ่มโพธิสัตว์น้อยฯ 
   ตามคิวอาร์โค้ตนี้ 

                                                       

 
                                                  เมือ่ออกพรรษา  
          ใหโ้รงเรียนรายงานผล (ตามสภาพจริง) มายัง เวปไซต์  ที่โรงเรียนค าพ่อสอน.com  
                                               ภายใน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   
ข้อมูลของโรงเรียน (ตามสภาพจริง) จะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุขให้ประเทศชาติ  
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หมายเหต ุ  

หากโรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้
ตามปกติเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙  
ให้โรงเรียนปรับกิจกรรมตามแนวทางดังนี ้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.จดหมายสื่อรักขอพ่อแม่เลิกเหล้า โดยให้นักเรียนเขียนจดหมายบอกถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อพ่อแม่และ
บอกถึงพิษภัยจากการดื่มเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และส่งให้พ่อแม่ได้อ่าน 

๒. พ่อแม่ลูกปลูกด้วยกัน โดยโรงเรียนให้เมล็ดพันธุ์ผักแก่นักเรียนไปปลูกที่บ้านร่วมกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง 
เพ่ือเปลี่ยนเวลาดื่มเหล้า เบียร์มาท ากิจกรรมกับครอบครัวแทน และน ามาประกอบอาหาร(โครงการส่งเมล็ดพันธุ์ผัก
ให้) โดยให้นักเรียนถ่ายรูป หรือเขียนเล่าเรื่องประกอบ 

๓.ออมสินสื่อรักพิทักษ์ครอบครัว  ให้นักเรียนและคุณพ่อคุณแม่ น าวัสดุเหลือใช้เช่นขวดน้ าพลาสติก    หรืออ่ืนๆที่
เหมาะสม มาช่วยกันท าเป็นกระปุกออมสิน และน าเงินที่ไม่ต้องไปซ้ือเหล้า เบียร์ มาหยอดกระปุกให้ครอบครัว
ตลอดพรรษา  

๔.เมื่อออกพรรษา ให้นักเรียนรายงานผล (ตามสภาพจริง) อาจให้เด็กๆเขียนในรูปแบบเรียงความก็ได้ 

    - เงินในกระปุกออมสินว่าเป็นเงินเท่าไร  

    - วันที่งดเหล้าของผู้ปกครองว่า จ านวนวันที่เลิกดื่ม/เลิกดื่มครบพรรษา /หรือตั้งใจเลิกตลอดไป 

    - ผักที่ปลูก ใครช่วยปลูกบ้าง ผักโตไหม ท าเป็นอาหารอะไร 

    - พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร เช่นสอนการบ้าน ลดการทะเลาะ หรืออ่ืนๆ 

๔.สื่อการ์ตูนเรื่อง “จุกกะจ๋าเพราะรักจึงพิทักษ์พ่อ” และแผนการสอน เพ่ือให้คุณครูประยุกต์ใช้ตามความ
เหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

สแกนการต์นูจกุกะจ๋าเพราะรกัจงึพิทกัษ์พอ่ 

         สื่อการต์ูนจุกกะจ๋า ตอน..เพราะรักจงึพิทกัษพ์่อ.mp4 (ผลงานเดก็ๆและคณุครู) 
 มีแผนการสอนประกอบเรื่องจกุกะจ๋า ตอน..เพราะรกัจงึพทิกัษ์พอ่ 

                - อนบุาล                                     - ประถมศกึษา     
                     แผนการสอนดาวนโ์หลดได้ใน เวปไซต ์ทีโ่รงเรียนค าพ่อสอน.com 
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      ๖ 

 

                                                                                                           

๖.ลิงค์สื่อสร้างแรงบันดาลใจ  ติดตามได้ใน เวปไซต์ ที่โรงเรียนค าพ่อสอน.com 

                                                  
     
    ๑.คลิปพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า 
      https://www.youtube.com/watch?v=bEnMF9WAIzQ 
 
    ๒.คลิปส าหรับผู้บริหาร  

https://www.youtube.com/watch?v=gHeHcHyPUos&t=2s 
 

๓.คลิปส าหรับครูผู้สอน 
https://www.youtube.com/watch?v=LhZWZDxvHk0&t=9s 
 

     ๔.คลิปส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
              https://www.youtube.com/watch?v=7zY5nanFwKE&t=35s 
 
     ๕.คลิปส าหรับนักเรียนอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
             https://www.youtube.com/watch?v=KLi2SFQGM_o&t=57s  
 
     ๖.คลิปตามรอยจดหมายสื่อรัก ภาคเหนือ (ติดตามผลระหว่างพรรษา) 
             https://www.youtube.com/watch?v=ox4ZFohjAz8&t=4s 
 
     ๗.สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา 
           https://www.youtube.com/watch?v=rLtengx7gxo 
 
                                

   
 

 

 

       

 

 

                                                   ๗ 

         สอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิได้ที ่คุณอภิศา มะหะมาน๐๘๙-๒๗๔ ๘๘๒๔ 
        

          และสามารถเข้าไปเวปไซต์  ที่โรงเรยีนค าพ่อสอน.com 

      ๖ 

 

                                                                                                           

๖.ลิงค์สื่อสร้างแรงบันดาลใจ  ติดตามได้ใน เวปไซต์ ที่โรงเรียนค าพ่อสอน.com 

                                                  
     
    ๑.คลิปพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า 
      https://www.youtube.com/watch?v=bEnMF9WAIzQ 
 
    ๒.คลิปส าหรับผู้บริหาร  

https://www.youtube.com/watch?v=gHeHcHyPUos&t=2s 
 

๓.คลิปส าหรับครูผู้สอน 
https://www.youtube.com/watch?v=LhZWZDxvHk0&t=9s 
 

     ๔.คลิปส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
              https://www.youtube.com/watch?v=7zY5nanFwKE&t=35s 
 
     ๕.คลิปส าหรับนักเรียนอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
             https://www.youtube.com/watch?v=KLi2SFQGM_o&t=57s  
 
     ๖.คลิปตามรอยจดหมายสื่อรัก ภาคเหนือ (ติดตามผลระหว่างพรรษา) 
             https://www.youtube.com/watch?v=ox4ZFohjAz8&t=4s 
 
     ๗.สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา 
           https://www.youtube.com/watch?v=rLtengx7gxo 
 
                                

   
 

 

 

       

 

 

                                                   ๗ 

         สอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิได้ที ่คุณอภิศา มะหะมาน๐๘๙-๒๗๔ ๘๘๒๔ 
        

          และสามารถเข้าไปเวปไซต์  ที่โรงเรยีนค าพ่อสอน.com 

      ๖ 

 

                                                                                                           

๖.ลิงค์สื่อสร้างแรงบันดาลใจ  ติดตามได้ใน เวปไซต์ ที่โรงเรียนค าพ่อสอน.com 

                                                  
     
    ๑.คลิปพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า 
      https://www.youtube.com/watch?v=bEnMF9WAIzQ 
 
    ๒.คลิปส าหรับผู้บริหาร  

https://www.youtube.com/watch?v=gHeHcHyPUos&t=2s 
 

๓.คลิปส าหรับครูผู้สอน 
https://www.youtube.com/watch?v=LhZWZDxvHk0&t=9s 
 

     ๔.คลิปส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
              https://www.youtube.com/watch?v=7zY5nanFwKE&t=35s 
 
     ๕.คลิปส าหรับนักเรียนอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
             https://www.youtube.com/watch?v=KLi2SFQGM_o&t=57s  
 
     ๖.คลิปตามรอยจดหมายสื่อรัก ภาคเหนือ (ติดตามผลระหว่างพรรษา) 
             https://www.youtube.com/watch?v=ox4ZFohjAz8&t=4s 
 
     ๗.สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา 
           https://www.youtube.com/watch?v=rLtengx7gxo 
 
                                

   
 

 

 

       

 

 

                                                   ๗ 

         สอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิได้ที ่คุณอภิศา มะหะมาน๐๘๙-๒๗๔ ๘๘๒๔ 
        

          และสามารถเข้าไปเวปไซต์  ที่โรงเรยีนค าพ่อสอน.com 
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                                                                                                              ๗.รายการสื่อที่สนับสนุนโรงเรียน 

   ๑.เมล็ดพันธุ์ผักสื่อรัก                       ๒.คู่มือพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่หยุดเหล้า เราจะหยุดโควิด-๑๙ 
    ๓.เส้ือส าหรับครูแกนน า               ๔.หน้ากากผ้า  

    ๕.ไวนีล                                      ๖.สติกเกอร์                     
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 ๘ 





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

คู่มือพี่สอนน้อง 
ช่วยพ่อแม่หยุดเหล้า เราจะหยุดโควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  โครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”ปีการศ.๖๔ 
          (ภายใต้โรงเรียนค าพ่อสอน) 
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          จดหมายสื่อรัก... 
    ถึงเด็กๆที่น่ารักทุกคนที่จะเปน็พี่สอนน้อง       

         ก่อนอื่นครูขอบอกเด็กๆทุกคนว่าขอบคุณ ในน  าใจไมตร ี

     ที่ทุกคนมตี่อนอ้งๆ และความกล้าหาญที่จะก้าวผ่านความกังวลใจของตัวเอง  

     ในการไปสอนน้องๆซึ่งหลายคนยังไม่เคยท า หรือยังไม่คุ้นชิน แต่ครูเชื่อมั่นว่า 

  เด็กๆสามารถท าได้และท าไดด้ีตามแบบฉบับของตัวเอง (ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใคร) 

  สิ่งที่เด็กๆมาสอนน้องครั งนี  เป็นการสอนให้เขาท าความดีที่ยิ่งใหญค่ือการเป็นลูกกตัญู 

  มาสอนน้องให้เห็นพษิร้ายจากการดื่มเหล้า เบียร์ เพ่ือไม่ให้น้องๆตกเป็นทาสเหล้า 

  เบียร์ ซ่ึงเป็นน  ามรณะนัน่เอง 

   ทั งยังเป็นส่วนส าคัญชว่ยลดภัยพิบัติจากโควดิ-๑๙  ที่ก าลังระบาดหนกั หาก 

คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองไม่ดื่มเหล้า เบยีร์ และปฏิบัติตัวใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ
ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ ก็จะมสี่วนลดการแพร่ระบาดลงได ้

     ครูทุกคนในโครงการโรงเรียนค าพ่อสอน ขอเป็นก าลังใจให้เด็กๆทุกคนในการ 
ท าความดีอย่างต่อเนื่อง และขอให้เด็กๆทุกคนปลอดภัยจากโควิด-๑๙นะ 

                      เชื่อมั่นในความดีของเด็กๆทุกคน 

    จากครูโรงเรียนค าพ่อสอน  
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                    ค าชี แจง        
   

  คู่มือพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่งดเหล้า เราจะหยุดโควดิ-19 เป็นกิจกรรมในโครงการ
โพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้โรงเรียนค าพ่อสอน 
 

มีวัตถุประสงค์ ให้นกัเรียนรุ่นพี่ รุ่นน้อง   ได้ท าความดีร่วมกันต่อเนื่องในช่วงเข้าพรรษา  

ใหเ้ป็นภูมิคุ้มกันตนเองจากยักษ์ร้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และช่วยให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองใหง้ดเหล้า
ครบพรรษา คืนความอบอุ่นในครอบครัว ลดรายจ่าย ฝึกการพึ่งตน    ลดติดเช่ือโควิด-19 อีกทั งยัง
เป็นการสร้างความเป็นจิตอาสาแก่นักเรียน 
 

   คู่มือนี  มีรายละเอียดให้นักเรียนรุ่นพี่สามารถปฏิบัติตามได้เลย เพ่ือง่ายต่อการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนรุ่นพี่ แต่นักเรียนรุ่นพ่ี สามารถคิดกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มเติม ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมกับ
พี่และน้องที่จะเรียนรู้ร่วมกัน  
 

นักเรียนจะได้เรียนรู้พิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเปรียบเสมือนยักษ์ร้าย ที่ท าลาย

ชีวิตผู้คน และมีแนวทางปกป้องตัวเองจาก ยักษ์ร้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และช่วยผู้อื่นได้ 
 

   คุณครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ คือสร้างแรงบันดาลใจ เติมพลังให้นักเรียนได้ท าความดี  
แม้ผลจะเป็นอย่างไรก็ตาม  นักเรียนก็ยังมี..คุณครูคอยโอบอุ้มเสมอ 
 

   กิจกรรมในคูม่ือนี มีทั งหมด ๘ กิจกรรม ซึ่งคุณครูจะเป็นที่ปรึกษา แนะน า เตรียม
ความพร้อมนักเรียนรุ่นพ่ีก่อนท ากิจกรรมกับน้องๆ พี่สามารถคิดกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มเติม หรือปรับ 
ให้เหมาะสมกับน้องที่จะไปสอนได ้

  นักเรียนชั นประถมศึกษา ก็สามารถเป็นพี่สอนน้องประถมชั นเล็กได้  
    

 ขออวยพรให้พี่ชั นโตกับน้องชั นเล็ก และครอบครัว มีความสุขร่วมกัน ปลอดภัยจากโควิด-๑๙ 
ด้วยชัยชนะที่มีต่อยักษ์ร้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคุณพ่อคุณแม่ ได้รับของขวัญจากใจ..ผักไร้สารพิษ
ฝีมือของลูกๆ   
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                  สารบัญ 
 
            หน้า 
กิจกรรมที่ ๑  
พี่สอนน้อง     ท่องความดี                    ๑ 
 
กิจกรรมที่ ๒  
พี่สอนน้อง     อุ่นเครื่องเรื่องของแถม(ที่ไม่บอก)                      ๒ 
 
กิจกรรมที่ ๓    
พี่สอนน้อง      ช่วยพ่อแม่ปลอดภัยจากยักษ์ร้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และโควิด-19  ๓-๖ 
 
กิจกรรมที่ ๔    
พี่สอนน้อง     จดหมายสื่อรักขอพ่อแม่เลิกเหล้า        ๗          
 
กิจกรรมที่ ๕ 
พี่สอนน้อง     ออมสนิสื่อรักพิทักษ์ครอบครัว                       ๘ 
ปลูกผัก..ของขวัญจากใจให้..พ่อแม่         
 
กิจกรรมที่ ๖ 
พี่สอนน้อง     ปลูกผกั..ของขวัญจากใจให้พ่อแม่                      ๙ 
                     
กิจกรรมที่ ๗ 
พี่สอนน้อง     อย่าท้อ..ขอให้ก าลังใจ..ช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า                ๑๐   
         
กิจกรรมที่ ๘              ๑๑    

พี่สอนน้อง   จดหมาย-ของขวัญ...วันออกพรรษา       

แนะน าเด็กๆปลูกผัก..กิจกรรมที่๖ พี่สอนน้องปลูกผกัของขวัญจากใจ ให้พ่อแม่    ๑๒-๑๓ 
 
อะไรคือ...ของแถมที่ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์....ไม่บอกคนดื่ม             ๑๔-๑๙ 
 
ขอบคุณ           ๒๐ 
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                    พี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า เราจะหยุดโควิด-19 
 

            กิจกรรมที่ ๑ 
 พี่สอนน้อง     ท่องความดี 

พี่พูดว่า ขอให้น้องๆที่น่ารักทุกคนท่องตามพ่ีนะครับ/นะคะ 

 

 

 

 

 

พี่พูดว่า “น้องๆเย่ียมมาก”ครับ/ค่ะ จากนั นพี่ถามน้องๆ ๓ ค าถาม   
ค าถามที่ ๑ ครอบครัวใครไม่มคีนดื่มเหล้า เบียร์บ้าง (ให้น้องยกมือตอบทั ง๓ข้อ)  
ค าถามที ่๒ ครอบครัวน้องคนไหนมีคนดื่มเหล้า เบียร์บ้าง  
ค าถามที่ ๓ น้องๆที่มีคนในบ้านดื่มเหล้า เบียร์ รู้สึกอย่างไรบ้าง อยากให้เขาเลิกไหมเพราะอะไร 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ เม่ือน้องๆยกมือตอบ /ขอให้พ่ีๆปรบมือเป็นก าลังใจให้น้องที่กล้าแสดงออก ไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัวที่มีคนดื่มหรอืไม่ดื่มก็ตาม เป็นการช่วยน้องให้มีความมั่นใจกล้าตอบ 

พี่พูดว่า อย่างนั นเรามาเรียนรู้กันเลยว่าเหล้า เบียร์ สุรา ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มี  
แอลกอฮอล์ทั งหมดนี  มีของแถมอะไรมาให้คนดื่มโดยไม่ได้บอกเลย เรามาช่วยกันหาค าตอบครับ /ค่ะ  
                           

                                            พี่ๆและน้องๆทุกคนยอดเยีย่มมาก 

                                                (๑) 

เราทุกคน เป็นคนดี มีน  าใจ ตั งใจเรียน เรารักคุณครู รักคุณพ่อคุณแม่ และเพ่ือนๆทุกคน  

เราทุกคน เป็นคนน่ารักจริงๆนะครับ/นะคะ ถ้าพวกเราท าอะไรผิดไป เราขออภัยคุณครูด้วยนะ(ครับ/
นะคะ) พวกเราจะแก้ไขให้ดีขึ นครับ/ค่ะ และผม/หนู ขอสัญญาว่าจะท าตามค าสอน ของในหลวงรัชกาล
ที่ ๙ คือเว้นขาดจากเหล้า เบียร์ บุหรี่ สิ่งเสพติดทกุชนิด เพราะเป็นการท าลายชีวิตตัวเอง ขอบคุณ
คุณครูนะครับ/นะคะที่เข้าใจและรักผม/หนู 
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                                                   พี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า  เราจะหยุดโควิด-19 
 

            กิจกรรมที่ ๒ 
 พี่สอนน้อง   อุ่นเครื่องเรื่องของแถม(ที่ไม่บอกคนซื อ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
พี่พูดว่า น้องๆครับ/คะ รู้ไหมว่าอะไรเป็นของแถม ที่ผู้ผลิตเหล้า เบียร์ ไม่เคยบอก
คนซื อเลย ลองเดาดูนะครับ/คะ นอ้งๆ สัก๑ หรือ๒โรคกไ็ดไ้ม่ต้องกลัวตอบผิดนะครับ/คะ 

พี่พูดว่า ถ้าน้องยังไม่รู้ มาฟังพ่ีเฉลยเลยนะครับ/คะ ว่าของแถมนั นคือ...โรคต่างๆ ครับ/ค่ะ 
พี่พูดว่า น้องๆ ช่วยกันคิดว่ามีโรคอะไรบ้างนะทีน่้องรู้และเคยรับรู้มา จากการดื่มเหล้า เบียร์ 
ช่วยกันคิดช่วยกันตอบได้นะครับ/คะ 
พี่พูดว่า ที่น้องๆช่วยกันตอบมานั นเย่ียมมาก พี่ขอเพิ่มเติมให้นะว่ามีโรคอะไรบ้างเช่น...............
(พี่ๆดูจากหน้า. 
และที่ก าลังเป็นเรื่องร้ายแรงมากตอนนี คือการดืม่เหล้า เบียร์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
เป็นสาเหตุส าคัญในการแพร่ระบาดและตดิเชื อโควิด-๑๙  
พี่พูดว่า การรวมกลุ่มดืม่เหล้า เบียร์ท าให้คนมีโอกาสตดิเชื อไดง่้ายเพราะอะไรนะน้องๆช่วยตอบที 
และการดื่มเหล้า เบียร์ยังท าให้ภูมิคุ้มกนัในร่างกายต่ ามีโอกาสติดโควดิ-๑๙ ได้ง่ายอีกด้วย  
พี่พูดว่า น้องๆช่วยกันบอกวิธีที่จะท าใหน้้องๆเอง ลดความเสี่ยงติดโควดิ-๑๙ 
พี่พูดว่า เม่ือเรารู้แล้วว่าเหล้าเบียร์มีของแถมให้คนดื่มเป็นโรคร้ายแรงทั งนั น อย่างนี แล้ว 
เรามาช่วยพ่อแม่ให้หยุดเหล้าเพ่ือลดการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และป่วยด้วยโรคอื่น ทั งยัง   
ช่วยคุณหมอที่ก าลังท างานอย่างหนักในเวลานี กนันะครับ/คะ 
 

พี่ๆและน้องๆทุกคนยอดเยี่ยมมาก 
                                                                               (๒) 
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                                                         พี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า เราจะหยุดโควิด-19 
 
 

            กิจกรรมที่ ๓  
พี่สอนน้อง     ช่วยพ่อแม่ปลอดภัย 
จากยักษ์ร้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโควิด-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พี่ๆและน้องๆทุกคนยอดเยี่ยมมาก 

                                                     (๓) 

                                     

 
 
                                                         พี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า เราจะหยุดโควิด-19 
 
 

            กิจกรรมที่ ๓  
พี่สอนน้อง     ช่วยพ่อแม่ปลอดภัย 
จากยักษ์ร้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโควิด-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พี่ๆและน้องๆทุกคนยอดเยี่ยมมาก 

                                                     (๓) 
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                                                      พี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า  เราจะหยุดโควิด-19 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

                          พี่ๆและน้องๆทุกคนยอดเยีย่มมาก 
                        (๔) 

 
 

พี่พูดว่า น้องๆครับ/คะ ในห้องนี้มีบ้านใครบ้าง ที่ไม่มคีนดื่มเหล้า เบียร์ สุรา ยกมือข้ึนครับ/คะ  
พี่พูดว่า เย่ียมมากครับ/คะน้องๆ ปรบมือให้ตัวเองด้วยครับ/ค่ะ 
 

พี่พูดว่า น้องๆครับ /คะ พี่ขอถามใหม่อีกครั้งฟังดีๆนะ ในห้องนี้มีบ้านใครบ้าง ที่มีคนดื่ม 
เหล้า เบียร์ สุรา ยกมือข้ึนครับ/คะ 
พี่พูดว่า เยี่ยมมากครับ/คะ น้องๆ ปรบมือให้ตัวเองในความซื่อสัตย์ที่บอกความจริง 

พี่พูดว่า น้องๆครับ/คะ เมื่อเห็นคนในบ้านดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่นเหล้า เบียร์ สุรา เครื่องด่ืมที่มี
แอลกอฮอล์ น้องๆรู้สึกอย่างไร และอยากช่วยเขาให้เลิกดื่มไหม เพราะอะไร 

พี่พูดว่า อย่างนั้นเรามาเรียนรู้กันเลยว่าเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ สุรา  
มันเป็นเหมือนยักษ์ร้ายมาท าลายชีวิตคน เราจะช่วยพ่อแม่ และตัวเราจากยักษ์ร้ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้
อย่างไร 
 

พี่พูดว่า พี่จะท าการทดลองให้น้องๆดูนะว่า ยักษ์ร้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท าลายชีวิตเราอย่างไรบ้าง 
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พี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า เราจะหยุดโควิด-19 

 
พี่พูดว่า กิจกรรมการทดลองนี มีชื่อว่า อะไรซ่อนอยู่ในขวด มีอุปกรณ์ดังนี้นะครับ/คะ 
อุปกรณ ์
๑.เหล้าขาว   
๒.ตับไก ่
๓.ถ้วยขนาดเล็ก (ถ้าเป็นถ้วยสีขาวจะเห็นภาพ-สี ชัดขึ้น) 
พี่พูดว่า เม่ือเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้ว อย่างนัน้เรามาทดลองกันเลย 

๑.น าตับไก่ใส่ในถ้วยขนมสีขาวที่เตรียมไว้ และให้น้องๆสังเกตสีตับไก่ว่าเป็นอย่างไรทั้งสี และเนื้อตับ 

๒.จากนั้นเทเหล้าขาวใส่ให้ท่วมตับไก่ ทิ้งไว้ประมาณ ๑๕ นาท ี(พี่แช่ไว้ก่อนล่วงหน้ามาสอนน้อง) 

๓.น าถ้วยตับไก่ที่แช่เหล้าขาว๑๕ นาทีแล้ว มาให้น้องๆ ดูสังเกตสีของตับไก่ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
เทียบกับตับไก่ในถ้วยที่ไม่ได้แช่เหล้าขาว 

พี่พูดว่า  น้องๆครับ/คะ สีตับและเนื้อตับต่างจากที่ไม่แช่เหล้าขาวไหม ต่างกันอย่างไรบ้าง (ให้น้องยกมือ
ตอบได้หลายๆคน) 

พี่พูดว่า น้องๆรู้ไหมว่า ท าไมสีตับไก่ และเนื้อตับ ถึงเปลี่ยนไปครับ/คะ (ให้นอ้งๆช่วยกันตอบ 

  ไม่ต้องกลัวผิด) 

พี่พูดว่า เย่ียมมากที่น้องๆช่วยกันตอบอย่างนั้นพี่จะเฉลยให้ฟังว่าท าไมสีตับและเนื้อตับถึงเปลี่ยนไปครับ/ค่ะ 

พี่พูดว่า ที่สีตับและเนื้อตับเปลี่ยนไปเพราะ เหล้าขาว มีฤทธิ์ร้อน เมื่อสัมผัสตับ จึงท าให้เซลตับที่มีเลือด
สีแดงๆ ถูกเผาท าลายด้วยความร้อน สีจึงเปลี่ยน และฤทธิ์ร้อนของแอลกอฮอล์ในเหล้าขาว ยังไปกัดเนื้อ
ตับให้เสื่อมสลายเป่ือยยุ่ยอีกด้วย  

พี่พูดว่า น้องๆเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง (ให้น้องๆยกมือตอบได้หลายคน) 

พี่พูดว่า นอกจากเหล้าขาวแล้วเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดไม่ว่าเหล้าสี เบียร์ เหล้าป่ัน สปายไวน์ 
และอ่ืนๆ เม่ือเราดื่มเข้าไปฤทธิ์ร้อนจากแอลกอฮอล์ จะท าลายทุกเซลในร่างกายของที่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ผ่านเข้าไป ตั้งแต่ ปาก ลิ้น ล าคอและทุกอวัยวะ คนดื่มเครื่องเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด จึงแก่เร็วอีก
ด้วย 

 

พี่ๆและน้องๆทุกคนยอดเยี่ยมมาก 

                                     (๕)                  
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                                                  พี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า เราจะหยุดโควิด-19 

 

พี่พูดว่า และอีก๑ อวัยวะที่ส าคัญ ที่ถูกฤทธิ์ร้อน

ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท าลายคือสมอง 
ยิ่งถ้าเป็นเด็กๆดื่ม สมองที่ก าลังเจริญเติบโตจะ
หยุดเจริญเติบโตและสมองจะเสื่อม  
พี่พูดว่า น้องๆครับ/คะ มีใครจะตอบเพิ่มเติมอีก

ไหมว่า ยักษ์ร้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

มันท าร้ายชีวิตคนอย่างไรอีกบ้าง ไม่ต้องกลัวผิดนะครับ/นะคะ 

พี่พูดว่า มีคลิปวิดีโอเรื่องหนึ่ง ที่หาดูได้ยาก แต่วันนี้พี่จะให้น้องๆได้ดูนะ (พี่เปิดคลิปวิดีโอ สุราไม่ใช่
สินค้าธรรมดาให้น้องๆดู)  

พี่พูดว่า น้องรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อดูคลิปนี้ (ให้น้องตอบไม่ต้องกลัวผิด) 

 

 

 

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                          พี่ๆและน้องๆทุกคนยอดเยี่ยมมาก 
                                         (๖)  
 

พี่พูดว่า  น้องๆรู้ไหมครับ/คะ ว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนอกจากจะมีผลร้ายตาม
คลิปที่น้องๆได้ดูไปแล้ว  ยังมีผลต่อการติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย  
เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเข้าไปท าลายระบบภูมิคุ้มกัน ท าให้เม็ดเลือดขาวท างานฆ่าเชื้อโรคใน
ร่างกายได้ไม่เต็มที่   ส่งผลให้ติดเชื้อต่างๆได้ง่ายข้ึน รวมถึงการสังสรรค์ในกลุ่มเพ่ือนหรือเที่ยวใน
สถานบันเทิงก็ยิ่งเพ่ิมความเสี่ยงมากข้ึนไปอีก เพราะหากมีผู้ติดเชื อไวรัสโควิด-19 แค่หยิบจับภาชนะ
ร่วมกันก็อาจติดเชื อได้   
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      พี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า เราจะหยุดโควิด-19 
 

               กิจกรรมที่ ๔    
 พี่สอนน้อง   จดหมายสื่อรักขอพ่อแม่เลิกเหล้า  

 
 

 

 

 
 
 
พี่พูดว่า เม่ือเรารู้จักความร้ายกาจ ของเจ้ายักษ์ร้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว อย่างนั นเรามาช่วยกัน
ปกป้องคุณพ่อ คุณแม่ และตัวเราเอง ด้วยจดหมายสื่อรักกันเถอะ  
พี่ก็จะเขียนจดหมายสื่อรัก ถึงคุณพ่อคุณแม่พ่ีเหมือนกันครับ/ค่ะ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          พี่ๆและน้องๆทุกคนยอดเยี่ยมมาก 
                    (๗) 

  พี่พูดว่า บ้านที่ไม่มีคนดื่ม ให้น้องเขียนจดหมายบอกรัก ขอบคุณท่านที่ท่านไม่ดื่ม  
เขียนเล่าความร้ายกาจของยักษ์ร้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์ห้ท่านรับรู้ และสัญญาว่าเราจะเป็นเด็กดี 
ตั งใจเรียน ไม่ตกเป็นทาสยักษ์ร้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเขียนเรื่องอื่นๆที่น้องอยากจะบอกท่าน  
วาดรูประบายสีในจดหมายให้น่ารักได้เลยนะครับ/คะ และน าจดหมายนี ไปมอบให้ท่าน หรือจะส่ง
ทางไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่นๆก็ได้ที่ท่านได้อ่าน  

 พี่พูดว่า บ้านที่มีคนดื่มให้น้องๆเขียนจดหมายบอกรักท่าน บอกความห่วงใยที่มีต่อท่าน บอกความร้าย
กาจของเจ้ายักษ์ร้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอร้องให้ท่านเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบอก
ท่านว่าน้องจะเป็นเด็กดี ตั งใจเรียน ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองท างานบ้านและบ้านไม่ยอมตกเป็นทาสยักษ์
ร้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรืออ่ืนๆที่น้องๆอยากจะบอกท่าน 
วาดรูประบายสีในจดหมายให้น่ารักได้เลยนะครับ/คะ และน าจดหมายนี ไปมอบให้ท่าน หรือจะส่ง
ทางไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่นๆก็ได้ที่ท่านได้อ่าน 

พี่ก็จะเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่พี่เหมือนกัน ถ้าน้องๆเขียนค าไหนไม่ได้ ถามพี่ได้นะครับ/คะ 
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             พี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า เราจะหยุดโควิด-19 
 

               กิจกรรมที่ ๕  
 พี่สอนน้อง   ออมสินสื่อรักพิทักษค์รอบครัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พี่พูดว่า  น้องๆรู้ไหมว่าครอบครัวน้องๆ เสียเงินไปซื้อเหล้า เบียร์ วันละเท่าไร น้องๆลองไป
สืบค้นดนูะคะ/ครับ  

พี่พูดว่า น้องๆคนไหนไม่ต้องการให้เสียเงินไปกบัค่าเหล้า เบียร์และอยากให้ครอบครัวมีเงินออม
ไว้ใช้ในสิ่งที่จ าเป็น ยกมือข้ึนครับ/ค่ะ เย่ียมมากเลยน้องๆ  

พี่พูดว่า วันนี้พี่จะมาชวนน้องๆ ท า “ออมสนิสือ่รักพิทักษ์ครอบครัว” จากการน าสิ่งของเหลือ
ใช้มาท า เช่นขวดน้ า กระป๋องแป้ง หรืออื่นๆทีน่้องๆคิดว่าท าได้ และตกแต่งใหส้วยงามตามที่
น้องๆต้องการ ใครคดิวา่ท าได้ขอเสียงดังๆพดูว่า “เราท าได้” เย่ียมมากน้องๆ 

พี่พูดว่า ออมสินนี้พี่จะขอให้น้องๆกลับไปท าที่บ้านนะ ให้คุณพ่อ คณุแมห่รือผู้ปกครองช่วยท า 

เม่ือท าเสร็จแล้วเร่ิมออมเงินได้เลย โดยน้องๆใหคุ้ณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง เอาเงินที่เคยไปซื้อ
เหล้า เบียร์ มาหยอดกระปุกเพื่อครอบครัว เมื่อออกพรรษาเราจะน ากระปุกนี้มานับเงินไป
พร้อมๆกันนะ และจะมกีระปุกออมสิน เป็นรางวัลให้กับน้องเจ้าของ “ออมสินสื่อรักพิทักษ์
ครอบครัว” 
 

                                                      พี่ๆและน้องๆทุกคนยอดเยี่ยมมาก 
                                         (๘)  
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       พี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้าเราจะหยุดโควิด-19 

                 กิจกรรมที่ ๖ 

 พี่สอนน้อง   ปลูกผัก..ของขวัญจากใจให้พ่อแม่  

 

พี่พูดว่า น้องๆครับ/คะ เมื่อเรารู้พิษภัยจากยักษ์ร้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และได้เขียน 

จดหมายสื่อรักถึงพ่อแม่เราแล้ว เพ่ือเป็นก าลังใจให้คุณพ่อคณุแม่ ในการเอาชนะยักษ์ร้าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และช่วยกันลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ด้วยการเลิกเหล้า  

พี่พูดว่า อย่างนั นเรามาเป็นก าลังใจให้ท่านอีกแรง ด้วยการปลูกผักเพ่ือเป็นของขวัญมอบให้ท่าน
วันออกพรรษา (เมล็ดพันธุ์ผักที่คุณครแูจก)  

พี่พูดว่า ถ้าเราปลูกผักกินเองยังเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัวอีกด้วยนะครับ/คะ 

พี่พูดว่า หรือน้องๆคนไหนอยากปลูกดอกไม้ หรืออยากท าอะไรเพ่ิมมอบให้ท่านเพ่ือเป็นก าลังใจ 
ให้ท่านท าส าเร็จกไ็ดน้ะครับ/คะ  

พี่พูดว่า พี่ก็จะช่วยน้องปลูกผักและจะมาช่วยกันดูแล รดน  าผักตลอดพรรษานี เลยนะครับ/คะ 

                                                พี่ๆและน้องๆทุกคนยอดเยี่ยมมาก 
                                                      (๙)                  
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        พี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า เราจะหยุดวิด19 

           กิจกรรมที่ ๗ 
พี่สอนน้อง  อย่าท้อ..ขอให้ก าลังใจ..ช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า 
 

 

 

 

 

 

 

           

               

 

 

พี่พูดว่า น้องๆครับ/คะ เรามีเวลาพบกันวันละ ๓ นาที วนันี พี่อยากฟังเรื่องที่น้องช่วยคุณ 

พ่อคุณแม่งดเหล้า ว่าเป็นอย่างไรบ้าง  

พี่พูดว่า น้องดูแลพ่อแมอ่ย่างไรบ้าง เช่นสวัสดทีุกวันไหม ช่วยท างานบา้นไหม ไม่เถียงท่าน  

พูดจาสุภาพ กราบท่านก่อนนอนไหม ฯลฯ 

พี่พูดว่า หรือน้องมีวิธีการอื่นๆที่คิดใหม่  นอกจากนี เล่าได้เลยครับ/ค่ะ พ่ีอยากฟัง 

พี่พูดว่า พวกเรามีคุณครูคอยเป็นก าลังใจใหน้ะ เราปรึกษาคุณครูได ้

 

                        พี่ๆและน้องๆทุกคนยอดเยี่ยมมาก  
                                (๑๐)                     
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พี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า เราจะหยุดโควิด-19       

          กิจกรรมที่ ๘ 

พี่สอนน้อง   จดหมาย-ของขวัญ...วันออกพรรษา 
 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

พี่พูดว่า น้องๆครับ/คะ ออกพรรษาแล้ว คุณพ่อ คุณแม่หรือคนในบา้น ที่งดเหล้าเข้าพรรษา 
มีผลเป็นอย่างไรบ้าง  น้องๆ ท าความดีอะไรเพ่ิมที่คิดว่าท าให้พ่อแม่ คนในบา้นงดเหล้า
เข้าพรรษาได้ (ทั งครบพรรษา และไม่ครบพรรษา)  
พี่พูดว่า  พี่ขอชวนน้องๆเขียนจดหมายสื่อรัก ถึงพ่อแม่อีก๑ฉบับ เพ่ือให้ก าลังใจและขอบคุณท่าน
ที่ลด เลิกเหล้า เบียร์เพื่อลูก และเราจะมอบผักที่เราปลูกพร้อมจดหมายให้ท่าน  
พี่ก็จะเขียนจดหมายสื่อรัก และมอบผักที่ปลูก ให้พ่อแม่พี่เหมือนกันครับ/ค่ะ 
 
 
 
 
 
 

 

                                                พี่ๆและน้องๆทุกคนยอดเยีย่มมาก 
   (๑๑) 

 

พี่พูดว่า “เราพี่น้อง จะไม่ตกเป็นเหยื่อยักษ์รา้ยเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
นะครับ/คะ”เพราะเราคอื โพธิสัตว์นอ้ยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า เย้ เย!้ 
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แนะน าเด็กๆปลูกผัก/กิจกรรมที่ ๔ พี่สอนน้องปลูกผักของขวัญจากใจ ให้พ่อแม่ 

                             
                          (๑๒) 
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                                                    (๑๓) 
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  เด็กๆรู้ไหม  อะไรคือ...ของแถม 

ที่ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.....ไม่บอกคนดื่ม 
 

 
 

                                                      ซื อเหล้าเบียร์แถมโรค 

                               

 

   เด็กๆรู้ไหม  อะไรคือ...ของแถม  
   ที่ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ .....ไม่บอกคนดื่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    

                                                      ซื อเหล้า เบียรแ์ถมโรค 
                                                     (๑๔) 

     ของแถม กลุ่มที่ 1 

 กลุ่มโรคทางระบบประสาท  
1. ความจ าเสื่อมอย่างมาก สติสัมปชัญญะสับสน 
2. ความจ าเสื่อมไม่รู้จักเวลา สถานที่ บุคคล และพูดไม่จริงอันเนื่องมาจากการดื่มสุรา  
3. โรควิกลจริต  
4. โรคหงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย เสียการควบคุมด้านอารมณ์  
5. การเจริญเติบโตและพัฒนาการช้า  
6. โรคนอนไม่หลับ  
7. ความกังวล กลุ้มใจ เป็นทุกข์ , ความตกต่ า 
8. กระบวนการการรับรู้ ความเข้าใจ บกพร่อง / ขาดสติ 
9. ความกังวลใจกับการดื่ม          
10. โรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบหวาดระแวงเพราะพิษสุรา 

           
 

11. โรคจิตหลอน / ประสาทหลอน      12. โรคคลั่งเพ้อ เกิดจากโรคพิษสุราเร้ือรัง 
13. โรคสมองพิการ ,การท าหน้าที่ของสมองผิดปกติส่งผลถึงการท างานของอวัยวะภายในร่างกาย  
14. โรคความจ าเสื่อม 
15. กล้ามเนื้อส่วนปลายแขน ขา อ่อนแรง / ปลายประสาทพิการ  
16. โรคจิตจากสุรา     17. โรคประสาทเสื่อมจากสุรา 
18. โรคซึมเศร้า     19. โรคลมชัก  
20. โรคระแวงเพราะสุรา  
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เด็กๆรู้ไหม  อะไรคือ...ของแถม 

     ที่ผู้ผลิตเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ .....ไม่บอกคนดื่ม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                       
 

 

 

                                               ซื อเหล้า เบียร์แถมโรค 

    (๑๓) 

 

    
 
 
 
 
                                              ซื อเหล้า เบียร์แถมโรค 
                                             (๑๕) 

        ของแถม กลุ่มที่2    
  กลุ่มโรคมะเร็งอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย  

เช่นในระบบทางเดินอาหารส่วนบน ทรวงอก ตับ 
1. มะเร็งในปากและช่องปาก 
2. มะเร็งหลอดอาหาร  
3. มะเร็งล าไส้ใหญ่  
4. มะเร็งกระเพาะอาหาร  
5. มะเร็งตับ  
6. มะเร็งเต้านมในผู้หญิง  
7. มะเร็งรังไข่  
 

                                                   
  ของแถม กลุ่มที่3 
 กลุ่มโรคเรื อรังอื่นๆ 

   1. โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน  
   2. โรคเบาหวาน (เกิดจากตับอ่อนอักเสบ) 
   3. โรคตับอักเสบ  
   4. โรคตับแข็งจากสุรา  
   5. โรคตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลัน และ แบบเรื้อรัง  
   6. โรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือโรคกระเพาะอักเสบจากสุรา 
   7. แผลในกระเพาะอาหารเกิดจากน้ าย่อย  
   8. โรคต่อมหมวกไต  
   9. โรคเกาต์ 
   10. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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  เด็กๆรู้ไหม  อะไรคือ...ของแถม  

   ที่ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ .....ไม่บอกคนดื่ม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                   ซื อเหล้า เบียร์แถมโรค 
                                                         (๑๖) 
 
 

ของแถม กลุ่มที่4 
 กลุ่มโรคหลอดเลือดและหัวใจ 

1.ความผิดปกติของกล้ามเนื้อหรือเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมจาก
สุรา  
2.หัวใจท างานบกพร่อง,โรคหัวใจ  
3.ความดันโลหิตสูง  
4.โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ(กามตายด้าน) 
5.สมองส่วนนอกลีบฝ่อ 
6. อาการระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิน  
7. โรคหัวใจเต้นไม่สม่ าเสมอ  
8. โรคหัวใจล้มเหลว  
 

            

                                 ของแถม กลุ่มที่5 
 อุบัติเหตุและการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั งใจ  

1. ปัญหาด้านกฎหมาย / ความสามารถในการขับขี่ลดลง  
ความสูญเสียจากการขับรถ  

  2. การหกล้มและจมน้ า 
  3. การตายจากการฆาตกรรม 
  4. กลุ่มผลกระทบต่อสุขภาพแบบฉับพลัน  

  5. การถูกสารพิษ  

  6. การฆ่าตัวตาย  

  7. ความรุนแรงและการท าร้าย 
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   เด็กๆรู้ไหม  อะไรคือ...ของแถม 
ที่ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.....ไม่บอกคนดื่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                              
                                            ซื อเหล้า เบียร์แถมโรค 
                                                  (๑๗) 
 

 

      ของแถม กลุ่มที่6 
 โรคทางตรงและโรคทางอ้อมอื่นๆ 

     1. โรคแพ้พิษสุรา / อาการเมาเหล้า  
     2. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (เกิดจากการขาดสติเพราะดื่มสุรา)  
       เช่นโรคเอดส์ กามโรค 
     3. โรคผิวหนัง 
     4. จิตใจเฉื่อยชา  
     5. ขาดความปลอคภัยในครอบครัว การท างาน และปัญหาสังคม  
     6. ความต้านทานต่อแอลกอฮอล์มากข้ึน 
     7. ปัสสาวะมากผิดปกติ  
     8. ความบกพร่องของความตึงกล้ามเนื้อ  
     9. โรคไมโครเซฟาลี เป็นอาการกะโหลกศรีษะและสมองเล็กกว่าปกติ  
       ผู้ป่วยอาจมีอาการพิการ อื่นๆเช่น ไมโครไจเรีย  
     10. เด็กจะอยู่ไม่นิ่งและท าให้มีพฤติกรรมแสดงออกที่โรงเรียนไปในทางที่ไม่เหมาะสม  
     11. โรคกระดูกสันหลังพรุน 
     12. โรคปอดบวม 
     13. โรคติดสุรา  
     14. โรคใช้สุราเกินขนาด  
     15. อาการเอทธานอลเป็นพิษ 
     16. โรคเลือดออกในสมอง  
     17. โรคความดันโลหิตสงู 
     18. กลุ่มโรคความผิดปกติของเด็กในครรภ์ที่มารดาดื่มแอลกอฮอล์  
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   เด็กๆรู้ไหม  อะไรคือ...ของแถม 
ที่ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.....ไม่บอกคนดื่ม 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                            ที่มา :    ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                            ซื อเหล้า เบียร์แถมโรค 

                               (๑๘) 

 

 

    ของแถม กลุ่มที7่  
 ผลต่อทารกจากกการดื่มสุราของมารดา 

      1.ทารกมีน้ าหนักตัวแรกคลอดน้อย  
      2. ปากแหว่งเพดานโหว่  

3. ดวงตาและกรามมีขนาดเล็ก 
4. สมองเล็กกว่าปกติ 
5. หัวใจผิดปกติแต่ก าเนิด            
                      

 
      
      6. แขน-ขาเจริญเติบโตผิดปกติ 
      7. ความสามารถในการดูน้อยกว่าทารกปกติ 
      8. ร้องกวนโยเยง่าย 
             9. รูปร่างแคระแกรน 
             10. นอนหลับยาก 
             11. ระดับสติปัญญาต่ ากว่าปกติ 
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เด็กๆรู้ไหม  อะไรคือ...ของแถม 
ที่ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.....ไม่บอกคนดื่ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณ 
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา) 
ที่ให้ความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง สู่ปีที่๑๑ 
 
                                       ซื อเหล้า เบียร์แถมโรค 

                         (๑๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

                                        

 ของแถม กลุ่มที8่ 

 ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ฆ่าเชื อโควิด-19 ครบั แต่ฆ่าเรานี่แหละ!! 
 
แอลกอฮอล์ในเครื่องดื่ม อาจเป็นสาเหตุเพ่ิมความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้  

  โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ า มีโอกาสรับเชื้อง่ายกว่าคนปกติ  
  เพราะเมื่อดื่มเข้าสู่ร่างกาย แอลกอฮอล์จะเข้าไปท าลายระบบภูมิคุ้มกัน  
  ท าให้เม็ดเลือดขาวท างานฆ่าเชื อโรคในร่างกายได้ไม่เต็มที่     
  ส่งผลให้ติดเชื อต่างๆ ได้ง่ายขึ น รวมถึงการสังสรรค์ในกลุ่มเพ่ือน 
  หรือเที่ยวในสถานบันเทิง ก็ย่ิงเพ่ิมความเสี่ยงมากขึ นไปอีก  
  เพราะหากมีผู้ติดเชื อไวรัสโควิด-19 แค่หยิบจับภาชนะร่วมกันก็อาจติดเชื อได้  
 

                 (นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค)  
                         ขอบคุณข้อมูลจากเพจ INFO Covid-19  
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ขอบคุณ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน(สพฐ.) ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  
(กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ที่ร่วมมือต่อเนื่องเป็นปีที๑่๒ 
 

ขอบคุณ 
ภาพวาดน่ารักๆ๖กิจกรรมพี่สอนน้องหยุดเหล้าเราจะหยุดโควิด-19  จากคุณครูรุ่งรัชนี เลิกบางพลัด  
โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บ ารุง) 
 

ขอบคุณ  
ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูทุกท่านที่ไม่ทอดทิ งให้เด็กๆเผชิญกับยักษ์ร้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยล าพัง 
 

ขอบคุณ 
เด็กๆทุกคนทั งพี่ และน้อง ที่ช่วยกันท าความดีเพ่ือคุณพ่อคุณแม่ 
 

ขอบคุณ 
สวนแทนใจไร่ดอกเหงื่อ ที่แนะน าวิธีปลูกผักให้เด็กๆ อย่างเข้าใจง่าย 
 

ขอบคุณ 
คุณพ่อ คุณแม่ของเด็กๆทุกคน ที่เอาชนะยักษ์ร้ายเครื่องดืม่แอลกอฮอล์  
ในพรรษานี เพ่ือลูกๆ และเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19              

                                                      (๒๐)   
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                                   ชวนพี่ๆน้องๆคร ูมาแบ่งปันเร่ืองราวน่ารักๆที่ได้พบใน  

 “สื่อรักให้พักเหล้า กบัโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ยุกต์โควิด-๑๙” 
    ๑.แรงบันดาลใจ หรืออะไร ที่ท ำใหเ้ข้ำรว่มโครงกำรท่ำมกลำงควำมไม่ลงตัวจำกโควิด-๑๙  
๒.พบอุปสรรคอะไรบ้ำงในโพธิสัตว์น้อยฯ ปีนี ้และผ่ำนอุปสรรคได้อย่ำงไร 

               ๓.ได้ค้นพบอะไรบ้ำง(ควำมรูส้ึก ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ) ต่อกำรเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของเด็กๆ และผู้ปกครอง 
         ๔.ปัจจัยอะไรบ้างที่จะท ำใหเ้ด็กๆ มีพฤติกรรมปกป้องตัวเองจำกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ตำมทศันะของแต่ละคน) 
   ๕.หำกปีหน้ำเข้ำรว่มโครงกำร ในส่วนของตัวท่ำน อยำกปรับหรือเพิ่มเติมอะไรบ้ำงเพื่อให้เกิดประโยชนต์อ่เด็กๆ /และข้อเสนอแนะต่อโครงกำร 
             ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น.จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ๒๐ ท่ำน ผ่ำนระบบ zoom โดยสแกน 
                                     (จะส่งลิงค์ทำงไลน์) หำกครบ ๒๐ ท่ำนแล้ว เรำจะขอปิดรับก่อนนะพี่น้องเอ๊ย 
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                       ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

                  

  เป็นนักเรียนที่ มคีวามเพยีรทีบ่ริสทุธิ ์มคีวามกตญัญู ช่วยผู้ปกครองให้งดเหล้า เบียร์ 
                 และแสดงความกตัญญูกับผู้ปกครองที่ไม่ดื่มเหล้า เบียร์  
           ด้วยการเขยีนจดหมายสือ่รัก เพื่อขอบคณุ และขอพ่อแมเ่ลกิเหล้า   
                   ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า   
                        ภายใตโ้ครงการโรงเรยีนค าพอ่สอน  
        ขอให้มีความเพียรในการท าความด ีต่อผู้ปกครอง และคนรอบข้าง 
                   ให้ครอบครัวอบอุ่นด้วยความรัก ความเมตตา  
                    มีศีลธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตสืบไป 

  
           ให้ไว้ ณ วันท่ี ๕ ธันวาคม  พ.ศ.................... 

                                                   
                ............................................................................... 
                          

      ( เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี )                (                                     )              
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)   ผู้บริหารโรงเรียน................................. 

 
 

 

 
                                                  

                                  
 
 
 
 
 

ค าพอ่สอน                                                                                                              
“...เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว  

                                      ยังต้องหัดท าการงาน และท าความดีด้วย เพราะการท างาน 
                                      จะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยัน อดทน พ่ึงตนเองได้ 
                                           และการท าดีนั้น จะช่วยให้มีความสุข ความเจริญ 
                                                     ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ ตกต่ า..." 

                             พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
                                   พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๓๐ 

กําลังใจมอบแด่..

ผู ้มีความเพียรที่บริสุทธ์ิ
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 ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 เปน็ผูป้กครองที่ 
   งดเหลา้ เบยีรไ์ดส้ าเรจ็ จากความเพยีรทีบ่รสิทุธิข์องลกู 

  ด้วยการเขยีนจดหมายสือ่รัก ขอพอ่แมเ่ลิกเหล้า  
 ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า 

 ภายใตโ้ครงการโรงเรยีนค าพอ่สอน 
  ขอให้มีความเพียรในการเอาชนะน้ าเมาทุกชนิด 

        ให้ครอบครัวอบอุ่นด้วยความรัก ความเมตตา  
 มีศีลธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัวสืบไป 

 ให้ไว้ ณ วันท่ี ๕ ธันวาคม  พ.ศ..........................

............................................................................

    ( เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี )    (     )  
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)   ผู้บริหารโรงเรียน................................... 

  ค าพอ่สอน 
“...ในการด ารงตนในภายหน้านั้น 

  ท่านจะต้องประพฤติให้ดี ให้เหมาะสมแก่ฐานะ รู้จักผิดและชอบ 
   ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไม่เสเพล 

    และไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสแห่งอบายมุขต่างๆ ดังนี้แล้ว  
 ท่านก็จะสามารถ เป็นที่พ่ึงแก่ตนเอง และครอบครัวของท่าน 

  และจะเป็นที่นับถือของบุคคลอื่น...”

 ในพิธพีระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา ๒๔๙๕  
 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

                       ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

                  

          เป็นครูแกนน าที ่มคีวามตัง้ใจ ชว่ยนกัเรยีน ผูป้กครองใหง้ดเหลา้ เบียร ์
        ดว้ยการจดัการเรยีนรู้ให้นกัเรียนตระหนกัรู้พษิภัยจากการดืม่เหลา้ เบยีร์ 
           และเขยีนจดหมายสือ่รกั เพือ่ขอบคณุ และขอพอ่แมเ่ลกิเหลา้   
                  ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า   
                       ภายใตโ้ครงการโรงเรยีนค าพอ่สอน  
       ขอให้มีความตั้งมั่นท าความดี ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และคนรอบข้าง 

 
                  ให้ไว้ ณ วันท่ี ๕ ธันวาคม  พ.ศ.................... 
 

                                                   
              ............................................................................... 
                          

      ( เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี )                (                                     )              
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)   ผู้บริหารโรงเรียน................................. 
 

 
 

 
                                                  

                                  
 
 
 
 
 

                                                         ค าพอ่สอน                                                                              

       “...ในการด ารงตนในภายหน้านั้น  
                                    ท่านจะต้องประพฤติให้ดี ให้เหมาะสมแก่ฐานะ รู้จักผิดและชอบ  
                                                  ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไม่เสเพล  
                                           และไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสแห่งอบายมุขต่างๆ ดังนี้แล้ว  
                                        ท่านก็จะสามารถ เป็นที่พ่ึงแก่ตนเอง และครอบครัวของท่าน  
                                                    และจะเป็นที่นับถือของบุคคลอื่น... 

              พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
                     ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยประจ าปีการศึกษา ๒๔๙๕               
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 ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า

 เป็นครูที่งดเหลา้ เบียร์ ครบพรรษา 
  ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า (จดหมายสื่อรัก) 

        ภายใต้โครงการโรงเรยีนค าพอ่สอน  
  พลังแห่งศลีธรรมที่ปฏิบัต ิจะน าทางให้ครูมีความเจริญทั้งทางโลก และทางธรรม 

 ให้ไว้ ณ วันท่ี ๕ ธันวาคม  พ.ศ....................

...............................................................................

  ( เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี )    (    )  
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)   ผู้บริหารโรงเรียน................................. 

 ค าพอ่สอน
       “...ในการด ารงตนในภายหน้านั้น 

  ท่านจะต้องประพฤติให้ดี ให้เหมาะสมแก่ฐานะ รู้จักผิดและชอบ 
   ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไม่เสเพล 

    และไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสแห่งอบายมุขต่างๆ ดังนี้แล้ว  
   ท่านก็จะสามารถ เป็นที่พ่ึงแก่ตนเอง และครอบครัวของท่าน 

   และจะเป็นที่นับถือของบุคคลอื่น... 

 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยประจ าปีการศึกษา ๒๔๙๕  

                     ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

                  

                    เป็นครูที่ตั้งใจ งดเหลา้ เบียร์ ตลอดชวีติ 
  ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า (จดหมายสื่อรัก) 
               ภายใต้โครงการโรงเรยีนค าพอ่สอน  
พลังแห่งศลีธรรมที่ปฏิบัติ จะท าให้ครูเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม  
 
 
            ให้ไว้ ณ วันท่ี ๕ ธันวาคม  พ.ศ.................... 
 

                                                   
              ............................................................................... 
                          

      ( เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี )                (                                     )              
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)   ผู้บริหารโรงเรียน................................. 
 

 
 
                                                  

                                  
 
 
 
 
 
 
 

                                                         ค าพอ่สอน                                                                              

       “...ในการด ารงตนในภายหน้านั้น  
                                    ท่านจะต้องประพฤติให้ดี ให้เหมาะสมแก่ฐานะ รู้จักผิดและชอบ  
                                                  ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไม่เสเพล  
                                           และไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสแห่งอบายมุขต่างๆ ดังนี้แล้ว  
                                        ท่านก็จะสามารถ เป็นที่พ่ึงแก่ตนเอง และครอบครัวของท่าน  
                                                    และจะเป็นที่นับถือของบุคคลอื่น... 

              พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
                     ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยประจ าปีการศึกษา ๒๔๙๕               
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 ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า

 เป็นผู้บริหารที ่งดดืม่เหล้า เบยีร ์ครบพรรษา 
  มคีวามตัง้ใจ ชว่ยนักเรยีนใหพ้น้ภยัจาก เหลา้ เบยีร ์

 ดว้ยการรว่มกิจกรรม โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า 
 ในการเขยีนจดหมายสือ่รกั เพือ่ขอบคณุ และขอพอ่แมเ่ลกิเหลา้  

      ภายใตโ้ครงการโรงเรยีนค าพอ่สอน  
      ขอใหม้ีพลังงดเหล้า เบียร์ได้ตลอดชีวิต ได้พบความสุขอันประเสริฐ 

      จากการท าให้นักเรียนและสถานศึกษา  
       ปลอดเหลา้ เบียร์ เป็นที่พ่ึงของชุมชนตลอดไป 

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม  พ.ศ....................

.

       ( เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี )         
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

ค าพอ่สอน
       “...ในการด ารงตนในภายหน้านั้น 

  ท่านจะต้องประพฤติให้ดี ให้เหมาะสมแก่ฐานะ รู้จักผิดและชอบ 
   ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไม่เสเพล 

      และไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสแห่งอบายมุขต่างๆ ดังนี้แล้ว 
 ท่านก็จะสามารถ เป็นที่พ่ึงแก่ตนเอง และครอบครัวของท่าน  

   และจะเป็นที่นับถือของบุคคลอื่น... 

 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยประจ าปีการศึกษา ๒๔๙๕  

 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

                       ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

                  

                       เป็นผู้บริหารที ่ไมด่ืม่เหลา้ เบยีร ์ 
       มคีวามตัง้ใจ ชว่ยนกัเรยีนให้พน้ภัยจาก เหลา้ เบียร ์

            ดว้ยการรว่มกจิกรรม โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า          
          ในการเขยีนจดหมายสือ่รกั เพือ่ขอบคณุ และขอพอ่แมเ่ลกิเหลา้   
                       ภายใตโ้ครงการโรงเรยีนค าพอ่สอน  
 
       ขอใหพ้บความสุขอันประเสริฐ จากการท าให้นักเรียนและสถานศึกษา  
                 ปลอดเหล้า เบียร์ เป็นที่พึ่งของชุมชนตลอดไป 
               

              ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม  พ.ศ.................... 
 

                                                             .                         
       ( เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี )                                                                         
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)      

 
 

 
 
                                                  

                                  
 
 
 
 

                                                        ค าพ่อสอน                                                                              

       “...ในการด ารงตนในภายหน้านั้น  
                                    ท่านจะต้องประพฤติให้ดี ให้เหมาะสมแก่ฐานะ รู้จักผิดและชอบ  
                                                  ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไม่เสเพล  
                                           และไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสแห่งอบายมุขต่างๆ ดังนี้แล้ว  
                                      ท่านก็จะสามารถ เป็นที่พ่ึงแก่ตนเอง และครอบครัวของท่าน  
                                                    และจะเป็นที่นับถือของบุคคลอื่น... 

              พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
                     ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยประจ าปีการศึกษา ๒๔๙๕               
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๑  บ้านทุ่งสาคร  สพป.กระบี่  น.ส.มัณฑนา ใจเย็น  น.ส.วิลาสินี อินทระ

๒  ค�าพ่อสอน  พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ประเทศไทย  ประเทศไทย

๓  นวมินทราชินูทิศ 
 บดินทรเดชา

 สพม.กรุงเทพมหานคร
 เขต ๒

 นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย  นายวิศว จันทประสพสุข

๔  วัดประยุรวงศาวาส  สพป.กรุงเทพมหานคร  นายสมชาย ถนอมวงศ์  นายภีมวิชญ์ สีแก้ว

๕  สตรีวัดระฆัง  สพม.กรุงเทพมหานคร
 เขต ๑

 น.ส.วิมลนาถ บัวแก้ว  น.ส.จันทร์เพ็ญ โอษาติมากุล

๖  สันติราษฎร์วิทยาลัย  สพม.กรุงเทพมหานคร
 เขต ๑

 นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล  น.ส.กัญญารัตน์ กัณฑษา

๗  ตชด.บ้านประตูด่าน  สพป.กาญจนบุรี เขต ๑  นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร  นางสุทิศา นุ่มวัฒนา

๘  บ้านเขากรวด  สพป.กาญจนบุรี เขต ๒  นายชลอ ทองดีเลิศ  นายพงษ์ประดิษฐ์ พรมทองดี

๙  บ้านท่ามะกา  สพป.กาญจนบุรี เขต ๒  นายวรเทพ รักษาพงศ์  น.ส.กัญญาพัฒน์ มามาตร

๑๐  บ้านท่ามะเดื่อ  สพป.กาญจนบุรี เขต ๓  น.ส.ภูวรินทร์ จาริยกันทะวงค์  ว่าที่ร.ต.หญิงศิริพร มากเกิด

๑๑  บ้านประจ�าไม้  สพป.กาญจนบุรี เขต ๓  นายทวีชัย สมบูรณ์  น.ส.จันทร์แรม ถิ่นแสนไกล

๑๒  ลุ่มโป่งเสี้ยว  สพป. กาญจนบุรี เขต ๑  นายอรรถชัย รักราษฎร์  นายตรีวุธ ปูนพันธ์ฉาย

๑๓  บ้านโคกกลาง  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒  น.ส.นิตยา นากองศรี  นางพันธิมา ยอดประทุม

๑๔  ส�าราญ-ประภาศรี  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒  นางนฤมล หลักค�า  นายนัทพงษ์ ตระการ

๑๕  อุ่มเม่าวิทยา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒  นายบุญส่ง อันอาสา  น.ส.รัชนี มุลศรี

๑๖  ขาณุวิทยา  สพม.ก�าแพงเพชร  ดร.กนกรัตน์ คงไทย  นางอรพิน แจ้งเจน

๑๗  บ้านคลองแขยง  สพป.ก�าแพงเพชร เขต ๒  นายธนภูมิ ต๊ะสินธุ  น.ส.สุจิตรา สระกัญญา

๑๘  บ้านรังแถว  สพป.ก�าแพงเพชร เขต ๒  น.ส.ละมุล นนกระโทก  น.ส.ละมุล นนกระโทก

๑๙  บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว  สพป.ขอนแก่น เขต ๓  น.ส.ชญากาญจธ์ ศรีเนตร  น.ส.นาฏประภา หลานหนองแสง

๒๐  บ้านหนองปลาซิว  สพป.ขอนแก่น เขต ๕  นายอ�านาจ พลเดชา  น.ส.กิติยา ถมปัด

๒๑  บ้านแฮดศึกษา  สพม.ขอนแก่น  นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์  นางสิริพร เกศค�าขวา

๒๒  บ้านช่องกะพัด  สพป.จันทบุรี เขต ๑  นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา  น.ส.สุกัญญา อรัญโสด

๒๓  บ้านตาเลียว  สพป.จันทบุรี เขต ๑  นางมนัสนันท์ เกิดเอี่ยม  นายพิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

๒๔  บ้านทุ่งม่วง  สพป.จันทบุรี เขต ๒  นางดวงพร ตากใบ  น.ส.ธารารัตน์ เงาภู่ทอง

๒๕  บ้านโป่งวัว  สพป.จันทบุรี เขต ๑  นายรัชพล วริศเมธากุล  นายมนัญชัย ชาวแกลง

๒๖  วัดเกาะโตนด 
 (จันทร์ศีลราษฎร์ประสิทธิ์)

 สพป.จันทบุรี เขต ๑  น.ส.ศิริพรรณ ประจงกิจ  นางสุนิษา ยังเหลือ

โรงเรียนที่มีความเพียรที่บริสุทธิ์
เข ้าร ่วมโครงการปีแรก
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๒๗  วัดทองทั่ว (เอครพานิช)  สพป.จันทบุรี เขต ๑  น.ส.รัชนี บรรเทาวงศ์  น.ส.สุพรรณี อินทรโสภา

๒๘  วัดมาบไผ่ (ส�านักงานสลาก
 กินแบ่งสงเคราะห์ ๓๔๑)

 สพป.จันทบุรี เขต ๒  นายศุภลักษณ์ ผิวผ่อง  นางชาลินี ผดุงเวียง

๒๙  ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒  นางธิติกานต์ จันทวัฒน์  น.ส.ขวัญเรือน มันทสูตร์

๓๐  บ้านกรอกสะแก  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒  นางกนกวรรณ ตั้งเทียมพงษ์  นางนฤมล ชื้นเย็นดี

๓๑  บ้านคลองสอง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒  นายธนิต เยี่ยมรัมย์  ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน

๓๒  บ้านนาโพธิ์  สพฐ.  นายราชศักดิ์ วงศ์บุบผา  น.ส.วันวิสา รอบคอบ

๓๓  บ้านหนองสองห้อง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒  น.ส.ภาวิณี ทุ่งไธสง  น.ส.เอ็นดู สุวรรณศรี

๓๔  บ้านหนองแสง  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒  นายกัญธเมษย์  เลิศอริยะกูล  น.ส.อารีรัตน์ ประเสริฐ

๓๕  วัดบางคา 
 (บุญชู.ฟุ้ง.ประชานุกูล)

 สพป.ฉช.๒  น.ส.วัลนิภา อุตวงศ์ษา  น.ส.ปาริชาติ คณะทอง

๓๖  วัดบึงตาหอม  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑  นางรัตนาภรณ์ เตปินตา  น.ส.นภัสนันท์ ทองสุข

๓๗  วัดสระสองตอน 
 (พุทธโสธรอุปถัมภ์)

 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒  น.ส.มนรัตน์ แก้วเกิด  ครูมารศรี นพรัตน์

๓๘  วัดแหลมเขาจันทร์  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒  น.ส.วราณิดา ผาสุขชีวัน  น.ส.จิราภรณ์ ตันเต็ง

๓๙  วัดทางข้ามน้อย  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒  น.ส.ฉัตรระพี เลิศวศินกุล  ครูชรินรัตน์ โภชนะ

๔๐  จุกเสม็ด  สพฐ.  นางเยาวรัตน์ พุทธสรณ์  นางนภาพร ไหมพูล

๔๑  บ้านเขาดิน  สพฐ.  ว่าที่ ร.ต.ภณภพ บุญญานิยต์  นางวัชวรรณ เจียรนัย

๔๒  บ้านเขาบายศรี  สพป.ชลบุรี เขต ๓  นางเกศรา สุริยงค์  นางธันยภรณ์ อ้นมี

๔๓  บ้านทุ่งคา  สพป.ชลบุรี เขต ๓  น.ส.จิรนุช บุญสิน  น.ส.นนทพร พิลาวุฒิ

๔๔  บ้านบึง  สพป.ชลบุรี เขต ๓  นายปิยวัฒน์ ภาพลงาม  นางปิยะมาศ แซ่เตียว

๔๕  บ้านสัตหีบ  สพป.ชลบุรี เขต ๓  นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์  นายสถาพร พวงแก้ว

๔๖  บ้านห้วยไข่เน่า  สพป.ชลบุรี เขต ๓  น.ส.บุญมา บุญศิริ  น.ส.รุ่งฤดีรัตน์ สีเขียว

๔๗  บ้านหัวโกรก  สพป.ชลบุ รีเขต ๑  นางรัศมี ฉิมขันธ์  น.ส.ศิริลักษณ์ กิติพิศาลกุล

๔๘  วัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร)  สพป.ชลบุรี เขต ๒  นายอดิพงษ์ สุขนาค  น.ส.จิราพร มีสะอาด

๔๙  อนุบาลชลบุรี  สพป.ชลบุรี เขต ๑  นายประทีป ศรีรักษา  นายศิรินทร์ เวชวงษ์

๕๐  บางไก่เถื่อน 
 (ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)

 สพป.ชัยนาท  น.ส.สาวิตรี จันทร์ควง  น.ส.นิตชนันต์ ทับทอง

๕๑  บ้านบ่อยายส้ม 
 (แก้วประชาสรรค์)

 สพป.ชัยนาท  น.ส.ชนาธิป  เทียนวรรณ  น.ส.ชาลิณี น้อยสุภาพ

๕๒  ชุมพลสวรรค์วิทยา  สพป.ชัยภูมิ เขต ๑  นางเยาวภา กล้าขยัน  นางสนิตา ฤทธิ์ก�าลัง

๕๓  บ้านนาประชาสัมพันธ์ 
 สาขาโคกอนุ

 สพป.ชัยภูมิ เขต ๓  นายศรายุทธ  ปาปะกัง  น.ส.อ้อมสุดา วรรณโคตร์

๕๔  ชุมชนวัดขันเงิน  สพป.ชุมพร เขต ๒  น.ส.พนิดา นพช�านาญ  นางจิดาภา พิทักษ์นราธรรม
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๕๕  ท่าข้ามวิทยา  สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  ว่าที่ ร.ต.ชัยนิตย์ พรรณาวร  จ่าอากาศโท สิงห์ศิริ รุ่งโรจน์

๕๖  ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ)  สพป.ชุมพร เขต ๑  น.ส.อมรรัตน์ พนัสนาชี  น.ส.วิลาวัลย์ สิริทิพากุล

๕๗  บ้านเขาค่าย  สพป.ชุมพร เขต ๒  นางประไพ ยมขวัญเมือง  น.ส.กมลชนก เยาว์รัมย์

๕๘  บ้านทรายแก้ว  สพป.ชุมพร เขต ๑  นางปิยะธิดา คชรินทร์  มนทกา กลิ่นหอม

๕๙  บ้านท่าลานทอง  สพป.ชุมพร เขต ๑  น.ส.วสุรัตน์ พรมมุณี  น.ส.รุ่งนภา เพชรก�าเนิด

๖๐  บ้านหนองโพธิ์ 
 มิตรภาพที่ ๑๒๙

 สพป.ชุมพร เขต ๒  น.ส.นิลสุดา นิลสุวรรณ  น.ส.ณัฐภรณ์ ฉายากุล

๖๑  บ้านหาดภราดรภาพ  สพป.ชุมพร เขต ๑  น.ส.จันทร์ศรีเนตร จินาเพ็ญ  น.ส.ทัศวรรณ ลือชัย

๖๒  บ้านปางห้า  สพป.เชียงราย เขต ๓  นายสุทธิพร กันทาเดช  นายขวัญชัย แก้วลังกา

๖๓  บ้านศรีกองงาม  สพป.เชียงราย เขต ๓  นางอรไท เต๋จ๊ะ  นางอรไท เต๋จ๊ะ

๖๔  บ้านหัวดอย  สพป.เชียงราย เขต ๑  นายสังวาลย์ ค�าจันทร์  นายทนง ไขทา

๖๕  บ้านฮ่องแฮ่  สพป.เชียงราย เขต ๓  นายชาญชัย ชุ่มเมืองเย็น  นายทวีทรัพย์ ไชยศักดิ์

๖๖  เวียงเทิง (เทิงท�านุประชา)  สพป.เชียงราย เขต ๔  นายชูชาติ แปลงล้วน  น.ส.จุฬาลักษณ์ ใจโน

๖๗  กมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)  สพป.เชียงใหม่ เขต ๓  นายนฤนาท ยศอ้าย  นางชญาพิมพ์ สาหร่ายทิพย์

๖๘  บ้านแม่แดดน้อย
 สาขาดงสามหมื่น

 สพป.เชียงใหม่ เขต ๖  นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ  ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ สาฟูวงค์

๖๙  บ้านหนองยาว  สพป.เชียงใหม่ เขต ๓  น.ส.ชลลดา วงค์ดาว  นางชาลินี กุมารแก้ว

๗๐  วัดห้วยไร่  สพป.เชียงใหม่ เขต ๒  นายจักรพงศ ท้าวจ�านงค์  นายมนัฐชากร เทวปัญญา

๗๑  ไทรงาม  สพป.ตรัง เขต ๑  นายพิทยา หวานขัน  น.ส.กมลภรณ์ บุญช่วยเสริม

๗๒  บ้านเขากอบ  สพป.ตรัง เขต ๒  น.ส.กนกนุช โตสุข  น.ส.จุฑาวรรณ รายา

๗๓  บ้านจิจิก  สพฐ.  นางพุทธรัตน์ ขันทกาญจน์  น.ส.ณิชกานต์ ปันตะ

๗๔  บ้านช่อง  สพป.ตรัง เขต ๑  นางโศภิษฐ์  ไกรแสง  น.ส.กนกวรรณ ไกรสุทธิ์

๗๕  บ้านท่าข้าม  สพป.ตรัง เขต ๑  น.ส.กิตติมา มุ่งวัฒนา  น.ส.ตรีสุธา ตัญจะโร

๗๖  บ้านบ้าหวี  สพป.ตรัง เขต ๑  นางยุพา ชูเนตร์  น.ส.อรยา เสมอวงค์

๗๗  บ้านปากห้วย  สพป.ตรัง เขต ๑  น.ส.ยุพเยาว์ เอียดสั้น  น.ส.ศวรรยา เทียมชู

๗๘  บ้านล�าภูรา  สพป.ตรัง เขต ๒  นายสมใจ ชูแก้ว  น.ส.นริศรา สุขคุ้ม

๗๙  บ้านไสมะม่วง  สพป.ตรัง เขต ๒  นายศุภโชค สินกั้ง  น.ส.อรอุมา นิลละออ

๘๐  บ้านหนองสองพี่น้อง  สพป.ตรัง เขต ๒  นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด  น.ส.พนัชกร หูเขียว

๘๑  วัดทุ่งหินผุด  สพป.ตรัง เขต ๑  นายอ�านาจ ขันทกาญจน์  น.ส.อาทิตยา จริยวิจิตร

๘๒  วิเชียรมาตุ ๒  สพม.ตรัง กระบี่  นางรัตนี ลิ่มพานิช  น.ส.ใกล้สุข ข่ายม่าน

๘๓  หาดส�าราญวิทยาคม  สพม.ตรัง กระบี่  นายมนัส พิพัฒน์  นายศิริศักดิ์ ทองเหมือน

๘๔  บ้านห้วยกะโหลก  สพป.ตาก เขต ๒  นายมานพ ติ๊บสุก  น.ส.จุฬาลักษณ์ รุณผาบ

๘๕  บ้านห้วยกะโหลก  สพป.ตาก เขต ๒  นายมานพ ติ๊บสุก  น.ส.สุพิชฌาย์ บุญพรประสิทธ์
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๘๖  สรรพวิทยาคม  สพม.ตาก  นางสุภัทร เงินดี  นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ

๘๗  อุ้มผางวิทยาคม  สพม.ตาก  นายธวัช ยะสุค�า  น.ส.นิตยา ได้การ

๘๘  วัดเลาเต่า  สพป.นครปฐม เขต ๑  นายเอกชัย ค้าผล  นายณัฎฐา บุญวงษ์

๘๙  ชุมชนนางัว  สพป.นครพนม เขต ๒  นายชนาธิป โกษาแสง  นางปฏิมาพร นาโควงศ์

๙๐  ชุมชนบ้านสามผง  สพป.นครพนม เขต ๒  นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์  น.ส.ณัฐธิดา พิมน้อม

๙๑  บ้านกุดน�้าใส  สพป.นครพนม เขต ๒  นายทินกร ชินโคตร  น.ส.อาจารี นครไทย

๙๒  บ้านค้อ  สพป.นครพนม เขต ๒  นายไพฑูรย์ มะโนสินธุ์  นางสุภาพร ไพรสณฑ์

๙๓  บ้านค�าเตย  สพป.นครพนม เขต ๒  นายแดง สุธรรม  นายเจียง ช่วยสุมาน

๙๔  บ้านค�าสว่าง  สพป.นครพนม เขต ๒  นายวราวิทย์ คะษาวงค์  นางจุฑามาศ ยอดสะอึ

๙๕  บ้านโคกยาว  สพป.นครพนม เขต ๒  นายปกรณ์ อุ่นกลม  นางคงคิด บุญยอด

๙๖  บ้านโคกสว่าง  สพป.นครพนม เขต ๒  นายเรวัตร สวัสดี  นายวีรชัย เวียงแวง

๙๗  บ้านโคกสะอาด  สพป.นครพนม เขต ๒  นายประทวน ศิริเดชไชยวงค์  น.ส.สายรุ้ง พันพั่ว

๙๘  บ้านดงยอ  สพป.นครพนม เขต ๑  นายสุรพล พลเชียงขวาง  น.ส.น�้าฝน แขวงเมือง

๙๙  บ้านดอนปอหนองโอง  สพป.นครพนม เขต ๒  นายชิราวุธ บุพศิริ  จ.ส.ต.เขตต์ แสนตรี

๑๐๐  บ้านดอนพะธาย  สพป.นครพนม เขต ๒  นายชัยณรงค์ เหมะธุรินทร์  นางจิรายุ เคนไชยวงศ์

๑๐๑  บ้านดอนสะฝาง  สพป.นครพนม เขต ๒  น.ส.ปาณิสรา โกษาแสง  นายสุทิน นันวิสุ

๑๐๒  บ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอ�านวย)  สพป.นครพนม เขต ๒  นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ  นางนงค์รักษ์ นามเสาร์

๑๐๓  บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี  สพป.นครพนม เขต ๒  นายราเมศร์ อินทร์ติยะ  น.ส.วิมลทิพย์ หาไชย

๑๐๔  บ้านธาตุ  สพป.นครพนม เขต ๒  นางขวัญฤทัย สมอุดม  น.ส.ชัญญา นันนิยงค์

๑๐๕  บ้านนาค�า  สพฐ.  นางวิภาวณี บุญศรี  น.ส.อุมาพร นิที

๑๐๖  บ้านนาโดโพธิ์ศรี  สพป.นครพนม เขต ๒  น.ส.วิยะดา โพธิ์ทะโสม  น.ส.พรทิวา ถาบุตร

๑๐๗  บ้านนาทม  สพป.นครพนม เขต ๒  นายเทพพร สุวรรณโส  น.ส.พรเพ็ญ พนมศักดิ์

๑๐๘  บ้านนายอน้อย  สพป.นครพนม เขต ๑  นายภักพร อัตติยะ  นางรัตนา ลุมวงค์

๑๐๙  บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ  สพป.นครพนม เขต ๒  นายอรรณพ ป้องกัน  นายเมธี นาอุดม

๑๑๐  บ้านนาหนองหวาย  สพป.นครพนม เขต ๒  นางปนิดา เวกสูงเนิน  นางนิดา โมท�า

๑๑๑  บ้านโนนกุง  สพป.นครพนม เขต ๒  นายผราวุธ แสนโสม  นายดาบชัย อุปรี

๑๑๒  บ้านโพนแดง  สพป.นครพนม เขต ๒  นายสุเมธ คะลีล้วน  นายอนาวิล กองไชย

๑๑๓  บ้านโพนตูมหนองแสง  สพป.นครพนม เขต ๒  นายเทพพิทักษ์ เชื้อดวงผุย  น.ส.นวลฉวี คุณปัญญา

๑๑๔  บ้านเสียววิทยา  สพป.นครพนม เขต ๒  นายบัญชา ไขแสง  นางจารุวรรณ ศรีสร้อย

๑๑๕  บ้านเสียวสงคราม  สพป.นครพนม เขต ๒  นายวิศิษฎ์ เทียมม่วง  นายวิศิษฎ์ เทียมม่วง

๑๑๖  บ้านหนองนางเลิง  สพป.นครพนม เขต ๒  น.ส.โสภา โสดาภักณ์  นางนิภาพร บันหาร

๑๑๗  บ้านอูนนา  สพป.นครพนม เขต ๒  นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน  น.ส.กชกร ประกิ่ง

๑๑๘  ราษฎร์สามัคคี  สพป.นครพนมเขต ๒  นายวิญญู ค�าหา  นายสมคิด การุณ
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๑๑๙  บ้านม่วงชี  สพป.นครพนม เขต ๒  น.ส.สุดาวดี สมรฤทธิ์

๑๒๐  บ้านอูนยางค�า  สพป.นครพนม เขต ๒  นางปราณิษา ท้าวกลาง  นางแจ่มจันทร์ อุสาพรหม

๑๒๑  แกส�าโรงวิทยา  สพป.นครราชสีมา เขต ๗  น.ส.มฆพร เกษนอก  น.ส.จริยา พันธ์ไธสง

๑๒๒  เติมแสงไขปากช่องวิทยา  สพป.นครราชสีมา เขต ๔  ว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม  น.ส.ลัดดาวัลย์ ชัยลิ้นฟ้า

๑๒๓  บ้านงิ้ว  สพป.นครราชสีมา เขต ๕  นางเสาวลักษณ์ เลิศฤทธิ์  น.ส.ศศิกานต์ จงชิดกลาง

๑๒๔  บ้านปางแก (สภาประชานุกูล)  สพป.นครราชสีมา เขต ๔  นายวิจิตร ไพรวิจารย์  นางมาลี พงษ์ศรัทธาสิน

๑๒๕  บ้านมะขามเฒ่า 
 (เปรมประชาประชารัฐวิทยา)

 สพป.นครราชสีมา เขต ๑  นายพงษ์ชัย ศิริมาศรังษี  นายวิรวิชญ์ บัวแก้ว

๑๒๖  บ้านหนองบัว 
 (สหรัฐพิบูลประชาสรร)

 สพป.นครราชสีมา เขต ๑  นายฐิติชัน ลุนสูงยาง  น.ส.ศศิมา พงศ์ศิวกร

๑๒๗  วัดบันไดม้า  สพป.นครราชสีมา เขต ๔  น.ส.กิ่งกาญจน์ เสาวลักษณ์  นายสมพร ดีไว

๑๒๘  สามัคคีรถไฟ  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  นายประเสริฐศักดิ์ ศรีถาวร  น.ส.อนัตตา ไชยโคตร

๑๒๙  คีรีราษฎร์พัฒนา  สพม.นครศรีธรรมราช  นายสมศักดิ์ คงแป้น  น.ส.สาริยา ยอดวารี

๑๓๐  บ้านควนโตน  สพป.นครศรีธรรมราช 
 เขต ๓

 น.ส.ปิยาอร ทองนุ่น  น.ส.ดรุณี ค�าจันทร์

๑๓๑  บ้านท่าไทร  สพป.นครศรีธรรมราช 
 เขต ๓

 นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม  นางเอมอร คงแก้ว

๑๓๒  วัดโบราณาราม  สพป.นครศรีธรรมราช 
 เขต ๒

 นางรชยา  สุโพธิ์  น.ส.จุฑามาศ บัวเนียม

๑๓๓  วัดมังคลาราม  สพป.นครศรีธรรมราช 
 เขต ๒

 นางวันเพ็ญ ชูโชติ  น.ส.ทิวนภา ศิริพรหม

๑๓๔  บ้านซับสมบูรณ์  สพป.นครสวรรค์ เขต ๓  น.ส.อรอุมา ค�าประกอบ  นายชัยยศ โพธิ์ศรี

๑๓๕  บ้านไตรคีรี  สพป.นครสวรรค์ เขต ๓  น.ส.อรรจน์ชญาน์ พิมพาภรณ์  น.ส.ลดาวัลย์ แสนท้าว

๑๓๖  วัดสายล�าโพงกลาง  สพป.นครสวรรค์ เขต ๓  นายวัง สนิทผล  น.ส.ณิชาพิชญ์ ฉัตรมานพ

๑๓๗  วัดหนองเบน  สพป.นครสวรรค์ เขต ๓  นางประภา สนิทผล  นางรสสุคนธ์ ค�าแก้ว

๑๓๘  นวมินทราชินูทิศ หอวัง 
 นนทบุรี

 สพม.นนทบุรี  นายรังสิมันต์ ยาละ  น.ส.ตติยา อ่วมสอาด

๑๓๙  ประชาอุปถัมภ์  สพป.นนทบุรี เขต ๑  นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์  น.ส.พจมาน ผ่องจิตร์

๑๔๐  วัดเขมาภิรตาราม  สพม.นนทบุรี  นางจรุญ จารุสาร  น.ส.อารียา กองวิมาน

๑๔๑  บ้านกุดสิม  สพป.บึงกาฬ  นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม  นายสาวธิญาดา แก้วมะวงศ์

๑๔๒  บ้านพันล�า “เจริญวิทยา”  สพป.บึงกาฬ  สิบต�ารวจโทวิทยา มาสขาว  นายกฤษณะ เครือหว้า

๑๔๓  บ้านศรีชมภู  สพป.บึงกาฬ  นายวันดี เทพอินแดง  น.ส.อาพรจิต บุตรดี

๑๔๔  บ้านขามเสม็ดบ�ารุง  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓  นายนิธิศักดิ์ วันทอง  นายทวีวัฒน์ ดวงนิล

๑๔๕  บ้านโคกเฟือง  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓  นางวัฒนา สันตะพันธ์  น.ส.ชมนภัส วงษ์สอน
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๑๔๖  บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓  นายอัครินทร์ โพธิ์เหมือน  น.ส.วิไลวรรณ สงสาร

๑๔๗  บ้านปะค�าส�าโรง  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔  นางช่วงมณี จงเพียร พุฒสุข  ว่าที่ ร.ต.หญิงนริศรา จันทีนอก

๑๔๘  บ้านสว่างพัฒนา  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓  นายชลาลัย ทะลายรัมย์  นายสมภพ ตรีกูล

๑๔๙  บ้านเสลา  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓  นายอรรถพล อริยะศิริวงศ์  นายทศนาถ ไพรินทร์

๑๕๐  บ้านหนองกราด  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓  นายวีระวัฒน์ พัชนี  นางรัตนา ปานเกิด

๑๕๑  บ้านหนองรี 
 “มิตรภาพที่ ๒๒๕”

 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓  นายวิทยา สอนกระโทก  น.ส.ภัทรานิษฐ์ มงคลธนไพสิฐ

๑๕๒  บ้านหนองละหานทราย  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓  นายวัชระมานนท์ ผันอากาศ  นางวัชราภรณ์ กลางคาร

๑๕๓  บ้านหนองหมี  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓  นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล  นางนัฐกาวัลย์ มณีศรี

๑๕๔  บ้านหนองหว้า  สพฐ.  นางวิไลวรรณ ใหญ่กระโทก  น.ส.แสงอรุณ กุนอก

๑๕๕  วัดบ้านเมืองต�่า  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒  นางแพรวพรรณ นาคนวล  นางปภัชญา เอกศิริ

๑๕๖  วัดสว่างบูรพา  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางสุชญา ภะคะโต  นางพรเพ็ญ คุ้มบุ่งคล้า

๑๕๗  สองห้องพิทยาคม  สพม.บุรีรัมย์  นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอม  น.ส.สวิตตา ปัจจัย

๑๕๘  อนุบาลพุทไธสง 
 (โอภาสประชานุกูล)

 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔  นายปิยะ พุทธเพาะ  น.ส.วราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริ

๑๕๙  อนุบาลหนองกี่  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓  นางแสงระวี อัครสุขบุตร  นางกฤษณา บุญยืน

๑๖๐  วัดคุณหญิงส้มจีน
 มิตรภาพที่ ๖๔

 สพป.ปทุมธานี เขต ๑  น.ส.อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล  นางรวิวรรณ ศิริเวช

๑๖๑  วัดพืชนิมิต 
 (ค�าสวัสดิ์ราษฎร์บ�ารุง)

 สพป.ปทุมธานี เขต ๑  น.ส.กันยาภัทร ภัทรโสตถิ  น.ส.จีรวรรณ ปฏิวงศ์

๑๖๒  สุเหร่าใหม่เจริญ  สพป.ปทุมธานี เขต ๑  น.ส.เมธิกานต์์ นนทะสร  น.ส.เมขลา ถิ่นวิมล

๑๖๓  บ้านคั่นกระได  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 
 เขต ๑

 นางธัณย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล  น.ส.อารีรัตน์ จงดี

๑๖๔  วัดธงชัยธรรมจักร  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 
 เขต ๑

 น.ส.มิญญ์ชนก ปรางละออ  น.ส.นฤมล มณีแดง

๑๖๕  บ้านโคกพนมดี  สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑  นางนงนิตย์ สังขภิญโญ  น.ส.เกศินี พรทอง

๑๖๖  บ้านหอย 
 (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)

 สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑  น.ส.วินา มัธยม  น.ส.อาภัสรา นึกรัก

๑๖๗  ชุมชนบ้านยูโย  สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑  นายอัษฎาวุธ สถวัตถี  น.ส.นันทวรรณ อัมภรัตน์

๑๖๘  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก  สพป.พระนครศรีอยุธยา
 เขต ๒

 น.ส.ลิปิกร ภูวพัฒนดล  นายวรันธร มินพิมาย

๑๖๙  ท่าช้างวิทยาคม  สพม.พระนครศรีอยุธยา  นายบัญชา ปลื้มอารมย์  น.ส.ณัฐกานต์ สุทธิจิตร์

๑๗๐  วัดขนอนบ้านกรด  สพป.พระนครศรีอยุธยา 
 เขต ๒

 นางสุดาทิพย สิริบุตรวงศ์  น.ส.มาลัย พงษ์อนันต์
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๑๗๑  ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี  สพป.พะเยา เขต ๑  นายนิธิศ ไชยปิน  นางนิวรรณ มูลสาร

๑๗๒  ชุมชนบ้านแม่ใส  สพป.พะเยา เขต ๑  น.ส.มยุรี สมใจ  น.ส.อ้อมพร พุ่มร่วมใจ

๑๗๓  บ้านกิ่วแก้ว  สพป.พะเยา เขต ๒  น.ส.วรุณรัศม์ รัตนพงษ์โอฬาร  นางทองพันธ์ วงศ์สม

๑๗๔  บ้านดงบุญนาค  สพป.พะเยา เขต ๑  นายวสันต์ นาขยัน  นางอุทัยวรรณ ต๊ะค�า

๑๗๕  บ้านบุญเรือง  สพฐ./สพป.พะเยา เขต ๒  น.ส.อ�าไพร สมสมัย  น.ส.อ�าไพร สมสมัย

๑๗๖  บ้านแม่จว้า  สพฐ./สพป.พะเยา เขต ๑  น.ส.ยิ่งพร เจียตระกูล  น.ส.อนุชตรา ปัญโญป้อ

๑๗๗  บ้านไร่อ้อย  สพป.พะเยา เขต ๑  นายประพันธ์ ทนันชัย  นายวชิรศรณ์ เครือธิ

๑๗๘  บ้านสันหลวง  สพป.พะเยา เขต ๒  นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ  น.ส.ศิริพร อ�าข�า

๑๗๙  ราชานุเคราะห์  สพป.พะเยา เขต ๒  น.ส.ธัญพิชชา บุญนะ  นางวิสุตรา สืบแสน

๑๘๐  นิคมสร้างตนเอง ๒  สพป.พังงา  นายไกรศร ไชยเทพ  น.ส.ญาณนันท์ สิทธิชัย

๑๘๑  วัดท่าควาย  สพป.พัทลุง เขต ๒  น.ส.จุฬารัตน์ พรหมมณี  นางอรจรีย์ ชูโลก

๑๘๒  ดงเจริญพิทยาคม  สพม.พิจิตร  น.ส.วรนารถ ตันพานิช  นายสุธี สิงห์เรือง

๑๘๓  ชุมชนบ้านไทรย้อย  สพป.พิษณุโลก เขต ๒  นางกรรณิการ์ การกิ่งไพร  นายมนตรี พุกอิ่ม

๑๘๔  บ่อวิทยบางระก�า  สพป.พิษณุโลก เขต ๑  นายเรือง ค�าดี  นางฉวีวรรณ โฆษฃุณหนันท์

๑๘๕  บางยางพัฒนา  สพป.พิษณุโลก เขต ๓  นายนิกร ซุนพุ่ม  นายจักรกริช ทิพย์บูรณ์

๑๘๖  วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)  สพฐ.  น.ส.ศุภลักษณ์ ค�าขยาย  น.ส.อุษา รุ่งเรือง

๑๘๗  บ้านดง  สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  น.ส.สุทิภา  ลาดเลา  นางบังอร แก้วกองแสง

๑๘๘  บ้านไร่หลวง  สพป.แพร่ เขต ๒  นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ  นายเนติวุฒน์ หงส์พิทักษ์ชน

๑๘๙  บ้านวังชิ้น  สพป. แพร่ เขต ๒  นายธวัช พรมี  น.ส.หทัย มูลมณี

๑๙๐  บ้านอ้อยวิทยาคาร  สพป.แพร่ เขต ๑  นางนพร ชาติสิงห์ทอง  นายเดชชาติ สิทธิยศ

๑๙๑  บ้านอ้ายลิ่ม
 (ลิ่มราษฎร์สามัคคี)

 สพป.แพร่ เขต ๒  น.ส.นิชญาภัช รวดเร็ว  น.ส.ธิดารัตน์ เหลืองพูน

๑๙๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 บ้านป่าครองชีพ

 อบต.เทพกระษัตรี  นายวีระศักดิ์ เฉลิมปัญญานันต์  น.ส.ณัฐธิ์ฌกานต์ คิดดี

๑๙๓  บ้านต�าแย (ประชานุเคราะห์)  สพป.มหาสารคาม เขต ๒  นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา  นายผจญ. โยธราช

๑๙๔  บ้านนาเลา  สพป.มหาสารคาม เขต ๒  นายวิชญ์คุณ ปะสังติโย  นางปารณีย์ ภิบาลจอมมี

๑๙๕  บ้านวังไฮวังทอง  สพป.มหาสารคาม เขต ๑  นางธรักษา แสนโคตร  นางไพฑูรรัตน์ ทองค�า

๑๙๖  บ้านหนองไฮ  สพป.มหาสารคาม เขต ๒  นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ  น.ส.นภวรรณ แสนยะมูล

๑๙๗  วาปีปทุม  สพม.มหาสารคาม  นายมณูญ เพชรมีแก้ว  นายศุภษร บุดดา

๑๙๘  ศิริราษฎร์หมากหญ้า  สพป.มหาสารคาม เขต ๓  นายปิยณัฐ วงศ์เครือศร  น.ส.นภวรรณ สีนุยเพ็ง

๑๙๙  นาสะเม็งวิทยา  สพป.มุกดาหาร  นายจิรวัฒน์ ผิวงาม  นางดวงใจ จันสีมา

๒๐๐  บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘  สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑  นายธนภัทร จองหมุ่ง  น.ส.วรรณี เดชหิรัญกุล

๒๐๑  บ้านแม่จ๊าง  สพป.แม่ฮ่อสอน เขต ๒  นายณรงศักดิ์ ศรีเมือง  นายพิเดช ปรางทอง
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๒๐๒  บ้านห้วยโผ  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒  นายอดุลย์ เขียวมูล  น.ส.สุนทรียา เยาวโสภา

๒๐๓  อนุบาลปาย (เวียงใต้)  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑  นายสมบุญ มหาวรรณา  นางปนางฐิติยา จองหมุ่ง

๒๐๔  ค�าเขื่อนแก้ว  สพป.ยโสธร เขต ๑  นายโสรจ ส�าโรง  นางวาสนา จรรยา

๒๐๕  บ้านโคกกลาง 
 (วรนาถประชาสรรค์)

 สพป.ยโสธร เขต ๑  นางนงรักษ์ นรทีทาน  น.ส.ธนิดา สมวงษ์

๒๐๖  บ้านทุ่งแต้  สพป.ยโสธร เขต ๑  นายชัยวิชิต ทันพรม  นางเจนจิรา สีล�าดวน

๒๐๗  บ้านทุ่งนางโอก 
 (อ่อนอ�านวยศิลป์)

 สพป.ยโสธร เขต ๑  นายวาทยุทธ พุทธพรหม  น.ส.ภาวนา ทองไสล

๒๐๘  บ้านกลอยโนนสมบูรณ์  สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒  น.ส.ภัทรวดี กาลจักร  น.ส.เกศสุดา สาเกตุ

๒๐๙  บ้านส�านัก  สพป.ระนอง  นางเบญจพร ถิ่นบ้านใหม่  น.ส.ฮัสลีนาวาตี บินเตะ

๒๑๐  วัดคงคาวราราม  สพป.ระยอง เขต ๒  นางอรอนงค์ ผลทวีวัฒนชัย  น.ส.ธนัชญา เดิมท�ารัมย์

๒๑๑  ชุมชนนิคมสร้างตนเอง
 จังหวัดระยอง ๗

 สพป.ระยอง เขต ๑  นางออมทรัพย์ ค�าทองแก้ว  น.ส.ศศิมาภรณ์ บรรจง

๒๑๒  นิคมสร้างตนเอง
 จังหวัดระยอง ๑๐

 สพป.ระยอง เขต ๑  นางฉัตรมน อินทศร  น.ส.สินาภรณ์ เวินเสียง

๒๑๓  บ้านปากแพรก  สพป.ระยอง เขต ๑  นางอัจฉรา นิตยวัน  นายกิตติ ภูปลา

๒๑๔  วัดคีรีภาวนาราม  สพป.ระยอง เขต ๑  นางวรรณา เวชศาสตร์  นางรัชณีวรรณ ก้ามกลาง

๒๑๕  วัดตากวน  สพป.ระยอง เขต ๑  นางรุ่งนภา ค�าต่อ  น.ส.พัชนีวรรณ ไตรณรงค์สกุล

๒๑๖  บ้านโป่งกระทิงล่าง  สพป.ราชบุรี เขต ๑  น.ส.สุภาภรณ์ เทพสวัสดิ์์์์  น.ส.ไพรินทร์ จันทร์เหม

๒๑๗  วัดดอนใหญ่ 
 (ทรัพย์ประชาสรรค์)

 สพป.ราชบุรี เขต ๒  นางลาวัณย์ เพิ่มสุขรุ่งเรือง  น.ส.พิมพ์ชนิษฐา ปัญญาบุตร

๒๑๘  วัดบ้านใหม่  สพป.ราชบุรี เขต ๒  นางกาญจนา อาจมังกร  นางวิลาวัลย์ สิทธิพงษ์

๒๑๙  วัดบึงกระจับ 
 (รัฐประชาตันติธนานนท์)

 สพป.ราชบุรี เขต ๒  น.ส.ธัญญ์ภกรณ์ ศรีราจันทร์  นางเบญจพร เรืองหิรัญวนิช

๒๒๐  วัดหนองพันจันทร์  สพป.ราชบุรี เขต ๑  น.ส.สุชัญญา ชมภูพันธ์  น.ส.ณัฐวรา สายันหะ

๒๒๑  วัดใหม่สี่หมื่น 
 (ยงค์ประชาเรืองวิทยานุกูล)

 สพป.ราชบุรี เขต ๒  น.ส.ปุณิกา ยอดเพชร  น.ส.นุจรินทร์ ทองผา

๒๒๒  วัดอริยวงศาราม 
 (หนองน�้าขาว)

 สพป.ราชบุรี เขต ๒  น.ส.ชนัญชิดา อิทธิสังวร  น.ส.สุพัตรา ศรีจันทร์โฉม

๒๒๓  บ้านหลุมข้าว  สพป.ลพบุรี เขต ๑  นางอรัญญา งามระยับ  นายวีรภัทร เปดี

๒๒๔  บ้านใหม่สามัคคี  สพป.ลพบุรี เขต ๒  นางบุญเตือน สุบิน  น.ส.สุดารัตน์ กริดรัมย์

๒๒๕  ชุมชนบ้านทุ่ง  สพป.ล�าปาง เขต ๒  นายอภิรมย์ เจียมกุล  น.ส.ฐิติมา ทิศรีไชย

๒๒๖  บ้านแม่หลง-สบจาง  สพป.ล�าปาง เขต ๒  นายสากล วงศ์หล้า  น.ส.พิชามญชุ์ โพธิศรี

๒๒๗  วัดบ้านธิ  สพป.ล�าพูน เขต ๑  น.ส.ลิดาว ปัญโญใหญ่  นางนงคราญ ไพราม
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๒๒๘  วัดบ้านม้า  สพป.ล�าพูน เขต ๑  นายรุ่ง บัวขม  นายชัยณรงค์ อินธิยะ

๒๒๙  จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน  สพป.เลย เขต ๑  น.ส.รุจิรดา พรหมโคตร  น.ส.สุพรรษา ภักดีอ�านาจ

๒๓๐  บ้านดินด�าเหล่าเสนไต้  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน  นายวันชัย พรมสุวรรณ์

๒๓๑  บ้านบกขี้ยาง  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ว่าทั้ ร.ต.กันทรา เขียวอ่อน  นางสถาพร วงศ์ษา

๒๓๒  บ้านพันล�า  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  นายกฤษฎา พิมพันธ์  นายเดชา เตชะนัง

๒๓๓  บ้านโพนปลัด  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓  นางวัชรี มีลาภ  นายสุกิจ บุญขาว

๒๓๔  บ้านไม้แก่น  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓  นายจิรศักดิ์ วงศ์จอม  นายนฤปนาถ โคตรสาลี

๒๓๕  บ้านศิลาทอง  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔  นางบุษบา แสงศิร  น.ส.วาสนา ใจเด็ด

๒๓๖  บ้านหนองแข้หนองหว้า
 ป่าสะแบง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  นางราชมาลี ต้อนรับ  นางทิพย์สุนี อิ่มวุฒิ

๒๓๗  บ้านหนองม่วงหนองแวง  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  นายอภิชาติ ดวงสีดา  นายวัชรพงษ์ มิ่งขวัญ

๒๓๘  บ้านหนองมะแซว  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  นางปฐมาวดี ศรีชนะ  น.ส.สุธาทิพย์ ศรีสวัสดิ์

๒๓๙  ลิ้นฟ้าพิทยาคม  สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร  นายสุรศักดิ์ ลือขจร  นางธิดาวรรณ์ มณีวงษ์

๒๔๐  หนองคูวิทยา  สพม.ศรีสะเกษ เขต ๒๘  นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส  น.ส.สุภาวดี ทรัพย์สมบูรณ์

๒๔๑  นาแก้วพิทยาคม  สพป.สกลนคร เขต ๑  นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล  น.ส.สุดาวรรณ ค�าศรีพล

๒๔๒  บ้านโนนกุง  สพป.สกลนคร เขต ๑  นายกิจพงศ์ สุรันนา  นางรักษ์ติยา ไชยวงศ์คต

๒๔๓  บ้านวังโพน  สพป.สกลนคร เขต๓  นายวัชระ แง่พรหม  น.ส.สิริขวัญ กมลรักษ์

๒๔๔  บ้านสามแยกพิทักษ์  สพป.สกลนคร เขต ๓  นายเสน่ห์ เหลือขันธ์  น.ส.ณัฐนิชา ดานะ

๒๔๕  คลองแดนวิทยา  สพม.สงขลา สตูล  น.ส.สาริณี หมัดอะดัม  นางจินตนา จันทฤทธิ์

๒๔๖  บ้านโคกกอ  สพป.สงขลา เขต ๓  นายอาวุูธ ขุนบุญจันทร์  น.ส.สารินันท์ อูมาสะ

๒๔๗  สมาคมไทยผลิตยา ๒  สพป.สงขลา เขต ๓  นายก้อเสม เด็นหมัด  นางอังคนา อ่อนทอง

๒๔๘  วัดโตนดด้วน  สพป.สงขลา เขต ๑  นางภัทรานิษฐ์ สวยงาม  นางจินดา จันทร์เพ็ญ

๒๔๙  บ้านกาเนะ  สพป.สตูล  นางอรุนา ตาเดอิน  นายสมพล ไพมณี

๒๕๐  พันท้ายนรสิงห์วิทยา  สพม.สมุทรสาคร 
 สมุทรสงคราม

 นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์  นางณัฐฏ์ณิชชา พูลสวัสดิ์

๒๕๑  บ้านวังปืน  สพป.สระแก้ว ๑  นางศศิสร บุญสุคนธกุล  นางทัศนีย์ วงค์ภักดี

๒๕๒  มวกเหล็กวิทยา  สพม.สระบุรี  นางเสฏฐิกัลยา เผ่าเผือกงาม  น.ส.ณัฐมน จงล่างกลาง

๒๕๓  วัดเขาวง 
 พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

 สพป.สระบุรี เขต ๑  น.ส.พบจันทร์ ศรีสลุง  น.ส.สิรินทร์รัตน์ นามปัญญา

๒๕๔  วัดบ้านโคก
 (มงคลประชาสรรค์)

 สพป.สระบุรี เขต ๑  นางณิกัญญา สายธนู  นางพนมรัตน์ สนมศรี

๒๕๕  วัดป๊อกแป๊ก  สพป.สระบุรี เขต ๑  น.ส.พิชญานิน ภิญโญ  น.ส.ปัทมาภรณ์ เจริญยิ่ง

๒๕๖  วัดป่าคา  สพป.สระบุรี เขต ๑  น.ส.รินทร์ลภัส พัฒน์เมธากูล  น.ส.พรพิมล พูนมา
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๒๕๗  วัดหนองหมูใต้ 
 (ไพบูลย์วิทยาคาร)

 สพป.สระบุรี เขต ๒  น.ส.อภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์  น.ส.นารีรัตน์ พุกพิกุล

๒๕๘  วัดห้วยหวาย  สพฐ.  นางชญาดา  มั่นศรี  น.ส.พัทธนันท์ สุขใจ

๒๕๙  บ้านคลองปลายนา  สพป.สุโขทัย เขต ๑  นายนัฐพล กลมกล่อม  น.ส.พรทิพย์ ออมสิน

๒๖๐  บ้านเมืองเก่า 
“ศรีอินทราทิตย์”

 สพป.สุโขทัย เขต ๑  นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค  นายจักรกฤษณ์ ทะวงศ์

๒๖๑  บ้านวังหิน  สพป.สุโขทัย เขต ๑  นายจรัญ บุญตั้ง  นายกมลชาติ นาขุม

๒๖๒  หมอนสูงประชาสรรค์  สพป.สุโขทัย เขต ๒  นายเอกพันธ์ สารีบุตร  น.ส.พัชญา วรรณโชค

๒๖๓  บ้านสะพังกร่าง  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒  น.ส.วรัญภร ขยันคิด  น.ส.แก้วใจ ยอดสมุทร

๒๖๔  บ้านหนองจิก  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒  นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์  น.ส.ปภาวรินทร์ อภิชัยทรงฤทธิ์

๒๖๕  บ้านหัวท�านบ  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒  น.ส.ฐรดา ไกรเพชร  น.ส.ฑิฆัมพร มยูขโชติ

๒๖๖  วัดคันทด  สพฐ./สพป.สุพรรณบุรี ๑  สกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา  น.ส.ดรุณี ยืนวงศ์

๒๖๗  วัดดอนไข่เต่า  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑  นายกฤษณะ สุพงศ์  น.ส.ชุติกาญจน์ แก้วเกตุ

๒๖๘  วัดโภคาราม  สพป.สุพรรณบุรี  น.ส.นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์  น.ส.สุจรรยา ผิวพิมพ์ดี

๒๖๙  วัดสระด่าน  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒  น.ส.นิสากร ดิษฐ์กระจัน  น.ส.มยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์

๒๗๐  นิคมสร้างตนเอง  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑  น.ส.ปาริฉัตร รัตนพันธ์  นางทิพย์วรรณ อมรมณีทิพย์

๒๗๑  บ้านควนกองเมือง  สพฐ.สุราษฎร์ธานี เขต ๓  นางศรีนวล อินทร์ท่าฉาง  น.ส.อนิตา มาลัยยะ

๒๗๒  บ้านตาขุนวิทยา  สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  นายบุญเลิศ ทองชล  นายปริวรรต ธงธวัช

๒๗๓  บ้านศรีปทุมวัลย์  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒  นายฟูศักดิ์ เลี่ยมเเก้ว  น.ส.ปริ่มนภา ทองหยอด

๒๗๔  บ้านศรีพนม  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒  นางปาณิสรา เภตราใหญ่  น.ส.จันฑิรา ชีทอง

๒๗๕  บ้านห้วยโศก  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑  น.ส.ศิรยาศ์ อสิอุโค  น.ส.สุดา โสภา

๒๗๖  วัดบางก�ายาน  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓  น.ส.ฉวีวรรณ หอมรักษ์  น.ส.โศรญา ม่วงทอง

๒๗๗  วัดภูเขาทอง  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑  นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์  น.ส.ชลิตา สุรการ

๒๗๘  เวียงสระ  สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  น.ส.วรรณี แก้วศิริ  นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว

๒๗๙  นิคมสร้างตนเองปราสาท ๒  สพป.สุรินทร์ เขต ๓  นายชัยพิชิต คนหาญ  นายคมกฤษ นพกุล

๒๘๐  บ้านก็วล  สพป.สุรินทร์ เขต ๓  นายสราวุฒิ แก้วจรัญ  นางไฉทยา เสาร์ทอย

๒๘๑  บ้านตระเปียงเตีย  สพป.สุรินทร์ เขต ๑  นายอุดมศักดิ์ กระแสโสม  น.ส.สุภาพร สืบสันต์

๒๘๒  บ้านตายัวะ  สพป.สุรินทร์ เขต ๓  น.ส.บุษบา กรวยทอง  นางศิริขวัญ ศาลางาม

๒๘๓  บ้านปอยเดิน (อินทรศึกษา)  สพป.สุรินทร์ เขต ๑  นางรจนา ทองประดับ  นายสมคิด โคยะทา

๒๘๔  บ้านละหุ่งหนองกก  สพป.สุรินทร์ เขต ๑  นายกิจขจร สุนทรสวัสดิ์  นายภัทรพล ปาปะเก

๒๘๕  บ้านเสรียง  สพป.สุรินทร์ เขต ๓  นายชุมพล ประกอบดี  นายวีรชัย ค�าไทย

๒๘๖  บ้านวังน�้ามอก  สพป.หนองคาย เขต ๑  นายพิษณุ สาระจันทร์  น.ส.วิลัยพร บุตรดี

๒๘๗  บ้านนาวังเวิน  สพป.หนองบัวล�าภู เขต ๑  นางธัญพิชชา ชารัมย์  น.ส.สมฤทัย ไชยแสง



158   

๒๘๘  ชุมชนวัดปราสาท 
 (นรสิงห์ประชาสรรค์)

 สพป.อ่างทอง  นายอ�านาจ เทพวงษ์  นายภานุพงษ์ เกิดบุญ

๒๘๙  บ้านน�้าผึ้ง  สพป.อ่างทอง  นางมานิตา สังข์ชุม  น.ส.หนึ่งฤทัย นาคประสิทธิ์

๒๙๐  วัดตลาดใหม่ 
 (อินทประชาสรรค์)

 สพป.อ่างทอง  นางกมลพรรณ ญาณโกมุท  นางชนิดาภา รอตเสียงล�้า

๒๙๑  วัดทางพระ  สพป.อ่างทอง  น.ส.รุจิรา เข็มทิพย์  นางสายทิพย์ ชูช่าง

๒๙๒  บ้านเกษมสุข  สพป.อ�านาจเจริญ  นางอ�าพร รักพรม  น.ส.ณุตตรา คงยืน

๒๙๓  บ้านดงสวาง  สพป.อ�านาจเจริญ  น.ส.ลัดดาวรรณ ได้พึ่ง  ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริญาภรณ์ สาสาย

๒๙๔  โคกศรีหนองคลอง  สพป.อ�านาจเจริญ  นายวิทยา พลเทพ  นางวิสุดา สะเทิงรัมย์

๒๙๕  สามแยกชมภูโคกเจริญยาง
 เครือพัฒนา

 สพป.อ�านาจเจริญ  นางสุวรรณี ภูมิมะนาว  นางพรอารี บัวเขียว

๒๙๖  โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา  สพป.อุดรธานี เขต ๔  น.ส.ประภาภรณ์ วิชัยวงศ์  นายจีรพันธุ์ ลีบ่อน้อย

๒๙๗  บ้านกาลึม  สพป.อุดรธานี เขต ๔  นายสายสินทร์ เงินดี  น.ส.วณิสตา ทองค�า

๒๙๘  บ้านทุ่งทอง  สพป.อุดรธานี เขต ๔  นายยงยุทธ แพงน้อย  น.ส.วาสนา กลางโยธี

๒๙๙  บ้านนาจานโนนนาโพธิ์  สพป.อุดรธานี เขต ๔  นายนิโรจน์ มะเสนา  น.ส.พรประภา เทพสาร

๓๐๐  บ้านนาโฮง  สพป.อุดรธานี เขต ๓  น.ส.กัลยา พลมั่น  นายวิชิต ธิดงเย็น

๓๐๑  บ้านร้องลึก  สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑  นายขวัญธิชล บุญกาวิน  น.ส.อัจฉรา แอบแฝง

๓๐๒  บ้านวังผาลาด  สพป.อุทัยธานี เขต ๒  นางอุบล เครือธนกุล  น.ส.มาริน วิเวก

๓๐๓  วัดเทพนิมิต  สพป.อุทัยธานี เขต ๒  น.ส.นิรชา อภิชาติ  น.ส.จรัส รักษ์อารยะธรรม

๓๐๔  บ้านขามป้อม  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  นายบรรจง สุริยะ  น.ส.ปาจรีย์ มารมย์

๓๐๕  บ้านค�าสมอ (ศรีศึกษา)  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  นางเคลือวัลย์ ตลอดพงษ์  นายวิทวุฒิ โชติ

๓๐๖  บ้านนาโพธิ์ 
 (ครุราษฎร์สามัคคี)

 สพป.อุบลราชธานี เขต  ๑  นายชาตรี สุทธวี  น.ส.ธัญลักษณ์ จันทร์ผอง

๓๐๗  บ้านไผ่ใหญ่  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  นายถาวร บุญกระจาย  น.ส.อมรพรรณ เกษทอง

๓๐๘  บ้านม่วงนาดี  สพป.อุบลราชธานี เขต ๕  นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ  น.ส.หนึ่งฤทัย สายเมฆ

๓๐๙  บ้านสว่างโนนทอง  สพป.อุบลราชธานี เขต ๕  นายประกาสิทธิ์ ศรีลา  นางวราภรณ์ บัวเมือง

๓๑๐  บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข  สพป.อุบลราชธานี เขต ๓  ว่าที่ร้อยโทครรชิต เมืองซอง  นายณัฐพงศ์ สายเนตร

๓๑๑  บ้านเทพา  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  นายศาสตรวุฒิ กันหารินทร์  นางนงนุช นวลอินทร์
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๑  วัดโสมนัส  สพป.กรุงเทพมหานคร  นายกวี รักษ์พลอริยคุณ  นางกาญจนา สิริรัตนชัยกุล

๒  วัดหนองตะโก  สพป.กาญจนบุรี เขต ๑  นายกนก พิลา  น.ส.ขวัญยืน หว่านพืช

๓  บ้านเขาแหลม  สพป.กาญจนบุรี เขต ๔  ดร.วรกานต์  อินทรโสภา  นายวสันต์ สถิตพรพรหม

๔  วัดใหม่ภูมิเจริญ  สพป.กาญจนบุรี เขต ๔  นายทวี กรายไทยสงค์  น.ส.ปานวาด หมื่นบ�ารุง

๕  บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)  สพป.กาญจนบุรี เขต ๑  นางโฉมเฉลา ศรีสนาม  น.ส.จันทร กลัวผิด

๖  ปลาเค้าวิทยาคาร  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑  นายอดุลย์ อิ่มเจริญ  นายวัฒนากร ต่อซอน

๗  นาขามร่วมราษฎร์บ�ารุง  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑  นายอดุลย์ ภูภักดี  นายชูชาติ วิระพันธ์

๘  ประชาราษฎร์สามัคคี  สพป.ก�าแพงเพชร เขต ๒  นางปุณยนุช ต่วนชะเอม  น.ส.เพ็ญพร พลลาภ

๙  หนองนาค�าวิทยาคม  สพม.ขอนแก่น  นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ  นางวิไลลักษณ์ เมฆทวี

๑๐  บ้านหนองคลอง  สพป.ขอนแก่น เขต ๑  นางชุติมา กะริอุณะ  นางพรรณพิมล มีค�าทอง

๑๑  วัดร�าพัน 
 (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)

 สพป.จันทบุรี เขต ๑  นายประเสริฐ ก�าเลิศทอง  น.ส.วนิดา สุบินตา

๑๒  บ้านเขาชีจรรย์  สพป.ชลบุรี เขต ๓  นายภาคภูมิ ภูมิศาสตร์  นายธนดล ชาดา

๑๓  บ้านมาบประชัน  สพป.ชลบุรี เขต ๓  นางขวัญเรือน สะและวงษ์  น.ส.หนึ่งฤทัย แสดใหม่

๑๔  บ้านเขาตะแบก  สพป.ชลบุรี เขต ๓  นายมาโนช วงษ์ชะอุ่ม  นายศุภกร. สว่างวงษ์

๑๕  บ้านภูไทร  สพป.ชลบุรี เขต ๓  นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม  น.ส.จันทร์พร ทะวงษา

๑๖  วัดสิงห์  สพม.อุทัยธานี ชัยนาท  นายรชต ปานสมบูรณ์  น.ส.นิภาพร บุญวัฒน์

๑๗  วัดนมโฑ (ส�านักงานสลาก
 กินแบ่งสมทบสร้าง ๓๓๘)

 สพป.ชัยนาท  นายนิติ นิยมศิลป์ชัย  น.ส.ณฐารินทร์ จันทวิมล

๑๘  บ้านเดื่อ  สพป.ชัยภูมิ เขต ๓  น.ส.วิยะดา แสนวิชัย  สิบเอกไพโรจน์ รุ่งนภาไพร

๑๙  บ้านนาระยะพัฒนา  สพป.ชัยภูมิ เขต ๑  นายเมธี หุมสิน  น.ส.ญภา โพนเมืองหล้า

๒๐  ชุมชนมาบอ�ามฤต  สพป.ชุมพร เขต ๑  นางสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง  น.ส.จีราภรณ์ บัวผัน

๒๑  วัดทุ่งคา  สพป.ชุมพร เขต ๑  นางบุญญาพร จอกถม  น.ส.พัชรินทร์ ช�านาญแทน

๒๒  สหกรณ์พัฒนา  สพป.ชุมพร เขต ๒  นางกรรณิการ์ จงจิตร  นายกฤษฎา สุขฉายา

๒๓  บ้านปากน�้าหลังสวน  
“ประชานุเคราะห์”

 สพป.ชุมพร เขต ๒  นางณัฐพร บุญร่ม  นางกันตินันท์ ศรีสุบัติ

๒๔  บ้านสามเสียม  สพป.ชุมพร เขต ๑  นางอัจฉริยา สุจริต  น.ส.วิภาวดี กลิ่นน้อย

๒๕  วัดคูขุด  สพป.ชุมพร เขต ๑  นางพิมลพรรณ สุทธิบูรณ์  น.ส.วนัญญา รอจั่น

๒๖  บ้านนาแซะ  สพป.ชุมพร เขต ๑  นายภาวัช ศรีวลี  น.ส.จิตรานุช ไม้แพ

โรงเรียนที่มีความเพียรที่บริสุทธิ์
เข ้าร ่วมโครงการ ๑ ปี
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๒๗  บ้านก๊อ  สพป.เชียงราย เขต ๔  นายสนธวัฒน์ อินทะนะ 
 (รักษาการแทน)

 นางจารุวรรณ หน่อแหวน

๒๘  บ้านหนองแหย่ง  สพป.เชียงราย เขต ๓  น.ส.อรทัย ศิริลักษณ์  นางโสภา สมบูรณ์

๒๙  บ้านร่องหวาย  สพป.เชียงราย เขต ๑  นายอ�านาจ ธิโนชัย  นายพงศ์ชัย ไชยราช

๓๐  บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท  สพปเชียงใหม่ เขต ๑  นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี  สกายดาว ใจสักเสริญ

๓๑  บ้านห้วยลึก  สพป.ตรังเขต ๑  นายวรัญญู ฉิมเพชร์  นางหทัยทิพย์ ยิ้มใหญ่

๓๒  บ้านต้นผึ้ง  สพป.ตาก เขต ๒  นางอินทิรา ยศหล้า  น.ส.ปีตินันท์ วงศ์บัณฑิต

๓๓  วัดบ่อตะกั่ว (พ่วงประชานุกูล)  สพป.นครปฐม เขต ๒  นางธนวรรณ กัลติวาณิชย์  นางสุธาสินี บารมีรังสิกุล

๓๔  ศรีวิชัยวิทยา  สพม.นครปฐม  นายชัชวาลย์ สิงหาทอง  นายสมศักดิ์ ศักดิ์เสงี่ยม

๓๕  บ้านหอมเกร็ด  สพป.นครปฐมเขต๒  นายสหพล สี่สมประสงค์  น.ส.ลักษมณ มากมูล

๓๖  บ้านห้วยกรด  สพป.นครปฐม เขต ๒  นายวันดี หาญกุดเลาะ  น.ส.ลัดดาวรรณ จันทร์พวง

๓๗  บ้านหนองบัว  สพป.นครพนม เขต ๒  น.ส.ทัศนีย์ บุนนท์  น.ส.ลลนา ปัญญาสาร

๓๘  บ้านโชคอ�านวย  สพป.นครพนม เขต ๑  นางจิตรา ดวงปรีชา  น.ส.โชติรส ลีทนทา

๓๙  บ้านนาดีหัวภู  สพป.นครพนม เขต ๒  นายสิทธิชัย โรจน์ธนปัญญา  นายชัชวาลย์ สิทธิพรหม

๔๐  บ้านโพนก่อ  สพป.นครพนม เขต ๒  นางพิราพรรณ แสนเมืองชิน  นายสยุมพร โพธิ์ปัดชา

๔๑  บ้านดอนแดง  สพป.นครพนม เขต ๒  ดร.สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ  น.ส.สุรารัฐ พิกุล

๔๒  วัดสลักได  สพป.นครราชสีมา เขต ๒  นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน  นางธัญลักษณ์ เทียนงูเหลือม

๔๓  วัดบ้านงิ้ว  สพป.นครราชสีมา เขต ๖  นางศรีวณา โพธิ์ชัยเลิศ  น.ส.ปภานัน วิชัยวัฒนา

๔๔  บ้านโคกขาม (นาคพัฒนา)  สพป.นครราชสีมา เขต ๗  นายอภินันท์ บุญศรี  นายสุรศักดิ์ บาตรโพธิ์

๔๕  บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาว
 วิทยา

 สพป.นครราชสีมา เขต ๗  นายณัฐชาญ ยางเครือ  น.ส.สัณห์ฤทัย อยู่โยธา

๔๖  บ้านเขาวง  สพป.นครราชสีมา เขต ๔  น.ส.สุทธิชา จันทะโคตร  น.ส.ลัดดา นรินทร์นอก

๔๗  บ้านเขื่อน
  (ท่าพระประชาสรรค์)

 สพป.นครราชสีมา เขต ๕  นายวิชัย สิงห์ใหม่  นายมนัสถา สีทอง

๔๘  บ้านวัง (สายอนุกูล)  สพป.นครราชสีมา เขต ๕  นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์  น.ส.พิชญ์พชร ฉายขุนทด

๔๙  ภู่วิทยา  สพม.นครราชสีมา  นางณัชชา ศรีแสนปาง  นายธนรัษฎ์ แสนสุนนท์

๕๐  บ้านหนองม่วงใหญ่  สพป.นครราชสีมา เขต ๒  นายนิยม ริมไธสง  นางวิไลลักษณ์ ริมไธสง

๕๑  บ้านนาเหนือ  สพฐ.  นางทิพวรรณ์ เพชรสะแก  น.ส.จันทร์เพ็ญ สุวรรณน้อย

๕๒  บ้านทุ่งใหญ่  สพป.นครศรีธรรมราช 
 เขต ๓

 น.ส.พิมพ์ผกา จาระวรรณ  น.ส.นูรีหย๊ะ ยนเย็นจ�า

๕๓  บ้านต้นจันทน์  สพป.นครศรีธรรมราช 
 เขต ๔

 นางสาโรจน์ ศรีบงการ  น.ส.เสาวลักษณ์ ขาวเขียว
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๕๔  วัดไม้เรียง  สพป.นครศรีธรรมราช
 เขต ๒

 นางนันทรัตน์ สุมล  น.ส.ธนัฐฐา จรเปลี่ยว

๕๕  วัดวังรีบุญเลิศ  สพป.นครศรีธรรมราช 
 เขต ๒

 นางโชคดี จันทร์ทิพย์  นางเสาวณีย์ สวัสดี

๕๖  วัดสุวรรณคีรี  สพป.นครศรีธรรมราช
 เขต ๒

 นายนันทวิทย์ ธานมาศ  น.ส.รุ่งนภา ธรรมะติ

๕๗  ชุมชนบ้านปากเสียว  สพป.นครศรีธรรมราช
 เขต ๒

 นางสารภี ศรีราม  น.ส.นรานุช ปรีชา

๕๘  องค์การสวนยาง ๓  สพป.นครศรีธรรมราช
เขต๒

 นายมโนห์ ต่างสี  นายพุทธสิทธิ หนูเซ่ง

๕๙  วัดท่าเสม็ด  สพป.นครศรีธรรมราช 
 เขต ๓

 นายเอกวัส มากสุข  น.ส.เสาวลักษณ์ เพ็งเกลี้ยง

๖๐  อนุบาลแม่วงก์ 
 (บ้านมฤคทายวัน)

 สพป.นครสวรรค์ เขต ๒  ว่าที่ ร.ต.ธีระพล เพชรพิพัฒน์  น.ส.ณิชนันทน์ ไชยขันแก้ว

๖๑  บ้านโคกมะขวิด  สพป.นครสวรรค์ เขต ๓  น.ส.อัจฉรา บุญมาก  น.ส.ไสว คุ้มตระกูล

๖๒  วัดโพธิ์บ้านอ้อย 
 (ทองดีวิทยานุสรณ์)

 สพป.นนทบุรี เขต ๒  นางสมศรี เต็มอนุภาพกุล  นางณัฐมน งามเงินวรรณ

๖๓  บ้านหลวง  สพม.น่าน  นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม  น.ส.มิณฑิตา ดอนป่าน

๖๔  บ้านนาก้า  สพป.น่าน เขต ๑  นางสมร สุทธหลวง  น.ส.จุรีภรณ์ น�าศิริโยธิน

๖๕  บ้านยายค�า  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓  นายบุญลือ เทียนศิริ  นางกมลวรรณ ธรรมรัตนารมย์

๖๖  บ้านหลัก  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒  เพ็ญวลัยภรณ์ นาธานซอน  น.ส.จารุวรรณ มุ่งคุณ

๖๗  วัดสะแก  สพป.ปทุมธานี เขต ๑  น.ส.ธัญนรัตน์ โชติวิวุฒิพงศ์  นายธีระยุทธ ทองเถื่อน

๖๘  วัดราษฎร์ศรัทธาท�า 
 (ปทุมธรรมโชติ)

 สพป.ปทุมธานี เขต ๑  นางปรารถนา ปวงนิยม  นายนฤเดช อริยา

๖๙  สายปัญญารังสิต  สพม.ปทุมธานี  นายธนพจ แก้ววงษา  นางวัชรีภรณ์ กลมกล่อม

๗๐  สว่างราษฎร์บ�ารุง  สพป.ปทุมธานี เขต ๑  น.ส.มัทนียา ทองยุ้น  น.ส.ปราณิศา ครุฑแก้ว

๗๑  บ้านดอนทราย  สพป.ประจวบคีรีขันธ์
 เขต ๑

 นายสันธาร อินไชยยา  น.ส.พุธวิภา หงสไกร

๗๒  บ้านดอนสง่า  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 
 เขต ๑

 นางวิมลพรรณ รักทอง  น.ส.จารุวรรณ พันธ์มา

๗๓  บ้านคลองชายธง  สพป.ประจวบคีรีขันธ์
 เขต ๑

 นายอดุลย์ กลิ่นนิรัญ  น.ส.วิจิตตรา ยาย่อ

๗๔  บ้านเขามัน  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 
 เขต ๑

 นายวานิช น้อยแสง  นายปราชญ์ชยาวิช ศรีก่อเกื้อ
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๗๕  อนุบาลปราณบุรี
 (บ้านเมืองเก่า)

 สพป.ประจวบคีรีขันธ์
 เขต ๒

 นายพัฒชัย  วิเศษสมบัติ  นายวรัญญู ล้อมเจริญสุข

๗๖  วัดถ�้าคีรีวงศ์  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 
 เขต ๑

 นางวันทนา งามเนตร
 (รักษาการแทนผู้อ�านวยการ)

 นายณัฐวุฒิ จิราพัชรพิธากุล

๗๗  วัดล�าดวน  สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑  นางณัชชา มุขศรี  นางจันทิมา อนันต์ชัยพัทธนา

๗๘  วัดหนองคุ้ม  สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑  น.ส.ประไพ ค�าด�า  น.ส.ปวีณ์นุช วัฒนพงศ์พิทักษ์

๗๙  บ้านป่าสักสามัคคี  สพป.พะเยา เขต ๑  น.ส.ศิตา ศรีบุญชู  น.ส.รุ่งอรุณ ล�าภู

๘๐  พะเยาพิทยาคม  สพม.พะเยา  นายมานะ พิริยพัฒนา  นาจวีรวัฒน์ พันธกุิ่ง

๘๑  บ้านก๊อน้อย  สปพ.พะเยา เขต ๒  นายวิสิทธิ์ เมืองมูล  นางเรณู เหมืองจา

๘๒  วัดเขาทอง (ชนปากคลอง)  สพป.พัทลุง เขต ๑  นางจรวย พงศ์ประยูร  น.ส.ไพลิน ชูรักษ์

๘๓  นาขยาดวิทยาคาร  สพม.พัทลุง  น.ส.กาญจุรี หมื่นอักษร  นางศิริพร พานิชย์

๘๔  บ้านไผ่ใหญ่  สพป.พิจิตร เขต ๑  นายจักรพันธ์ พุฒกาง  นางพรภิวรรณ ไข่มุข

๘๕  บ้านขุนน�้าคับ  สพป.พิษณุโลก เขต ๓  นายวิราช น้อยศิริ  น.ส.อมรรัตน์ เสาวรส

๘๖  บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี  สพป.พิษณุโลก เขต ๒  นายจักกฤษ กราบกราน  นายอรรถพล กล้าวิกรณ์

๘๗  บ้านแควป่าสัก  สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓  นายจักรชัย แก้วพิภพ  นายรวิกร จันทะมัง

๘๘  บ้านหนองสะแก  สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓  น.ส.วิภาพร ซาทอง  นายศิริพงษ์ บัวกล�่า

๘๙  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ�าจังหวัดแพร่

 ส�านักบริหารงานการศึกษา
 พิเศษ แพร่

 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์  น.ส.ชญากาณฑ์ จ�าอินทร์

๙๐  นาสีนวนพิทยาสรรค์  อบจ.มหาสารคาม  นายจ�านงค์ อัปภัย  นายธงชัย บุตราช

๙๑  ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน  สพป.มหาสารคาม เขต ๒  นางสุทิน ทองดวง  น.ส.ศศิธร ปะนัดโส

๙๒  นราธิป-พร้อยสุพิณ
 บ้านโคกตะแบง

 สพป.มุกดาหาร  นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์  นายสุริยะฉัตร โคตรเครื่อง

๙๓  อนุบาลค้อวัง  สพป.ยโสธร เขต ๑  นายประสาร บุตตะไมล์  นางมยุรา พิณราช

๙๔  บ้านนา  สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒  นายสุพงษ์ เวโน  นางสุพัตรา ผกามาศ

๙๕  บ้านบางขุนแพ่ง  สพป.ระนอง  นายนพรัตน์ ศรีสกุล  ว่าที่ ร.ต.ธรรศกร สังข์ชุม

๙๖  วัดส�านักกะท้อน  สพป.ระยอง เขต ๑  นางจูลจิรา บุญเจริญ  นางลาวัลย์ คล้ายนาค

๙๗  บ้านมาบตาพุด  สพป.ระยอง เขต ๑  นายอุดร ธรรมมา  นางเบญจพร ทือเกาะ

๙๘  วัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา)  สพฐ.  นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชูล  นางวาสนา โรจน์จินตกานต์

๙๙  วัดคงคาราม 
 (อินทราชผดุงศิลป์)

 สพป.ราชบุรี เขต ๒  นางเอื้องฟ้า จิตจักร  น.ส.บุณยาพร สนทนา

๑๐๐  วัดหนองอ้อ 
 (ธรรมธรใยประชาสามัคคี)

 สพป.ราชบุรี เขต ๒  น.ส.อัมพรกัญ บัวครอง  น.ส.กนกพิชญ์ ดวงธนู

๑๐๑  บ้านแม่วะเด่นชัย  สพฐ.  น.ส.สายพิม ใจบุญ  นางเลลัย ชนะพิมพ์

๑๐๒  ชุมชนบ้านป่าไผ่  สพป.ล�าพูน เขต ๒  ว่าที่ ร.ต.อานนท์ หล้าหนัก  น.ส.อังคนา วงค์ค�า
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๑๐๓  สันติวิทยาสรรพ์  สพม.เลย หนองบัวล�าภู  นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์  นายวุฒิศักดิ์ กรมทอง

๑๐๔  บ้านหนองกาด  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓  นางสุชาดา ค�าเสียง  นางอังคณา ต่อคุณ

๑๐๕  บ้านสว่าง  สพป.สกลนคร เขต ๒  นายสิทธพร ประทุม  น.ส.วรรณธณี ศรีกะกูล

๑๐๖  ตะเครียะวิทยาคม  สพม.สงขลา สตูล  น.ส.ชุฏิมา อินทร์จันทร์  น.ส.จิราภรณ์ เพ็ชรรัตน์

๑๐๗  ท้ายหาด  สพม.สมุทรสาคร
 สมุทรสงคราม

 น.ส.สุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์  น.ส.ขวัญตา ศรีโหร

๑๐๘  เทพสุวรรณชาญวิทยา  สพม.สมุทรสาคร 
 สมุทรสงคราม

 นางสุภาภร กอบัวแก้ว  น.ส.อรวรรณ ตันเจริญ

๑๐๙  บ้านโคกมะตูม  สพป.สระแก้ว เขต ๑  น.ส.ทิพนารา เกรียงพิริยกุล  น.ส.จิราวรรณ พายุยง

๑๑๐  บ้านเขาเลื่อม  สพป.สระแก้ว เขต ๑  นางวิภารัตน์ บุญเลิศอุทัย  น.ส.อนุศรา สุขเกษม

๑๑๑  อนุบาลมวกเหล็ก  สพป.สระบุ รีเขต ๒  นายพนม เปียนสกุล  น.ส.ภควดี ลิมปรังษี

๑๑๒  วัดหนองกก  สพป.สุโขทัย เขต ๑  นางจิตรา ค�าเบิก  น.ส.อังคณา เสือทุ่ง

๑๑๓  บ้านหนองโพธิ์  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒  นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์  นายอานุภาพ งามบุญรอด

๑๑๔  วัดท่ากุ่ม  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒  นายชัยรัตน์ เงินเนื้อดี  นายคชฤทธิ์ รูปสม

๑๑๕  พานิชชีวะอุปถัมภ์  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒  นายอนันต์ ดีข�า  นางวิภาวี นาคศรีโภชน์

๑๑๖  บ้านทุ่งนางเภา  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒  นางลดาวัลย์ ทรัพย์เจริญ  น.ส.พรพรรณ วิไลรัตน์

๑๑๗  บ้านควนสูง  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒  น.ส.ศรัญญา วงษ์ประยูร  น.ส.ธมลพรรณ สินธ์ศิริมานะ

๑๑๘  บ้านเขาน้อย  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓  น.ส.เบญจพร บุญหรอ  น.ส.จารุวรรณ นาคแท้

๑๑๙  วัดบุณฑริการาม  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต  ๑  น.ส.กิติยา เก้าเอี้ยน  น.ส.วิไลลักษณ์ ไทยสม

๑๒๐  วัดควนท่าแร่  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓  นางฐิติพรรณ ศุทธางกูร  นายชลภัทร พรมชาตรี

๑๒๑  บ้านตาเบา  สพป.สุรินทร์ เขต ๓  นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ  นายบันเทิง บุตรเทศ

๑๒๒  บ้านกาบกระบือ  สพป.สุรินทร์ เขต ๓  น.ส.มาธวรรย์ อิงแอบ  น.ส.วลัยลักษณ์ คงดี

๑๒๓  ประดู่แก้วประชาสรรค์  สพม.สุรินทร์  นายเจษฎา ลาภจิตร  น.ส.พรทิพย์ ทองธรรมมา

๑๒๔  บ้านหัวภู  สพป.อ�านาจเจริญ  นางดวงฤดี ปะนัดตา  น.ส.เมธาวี พันโนลิต

๑๒๕  มัธยมแมด  สพม.อุบลราชธานี 
 อ�านาจเจริญ

 นายรณชัย ธรรมราช  น.ส.นวลศรี มั่งมี

๑๒๖  มิ่งมงคล  สพป.อ�านาจเจริญ  นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์  นายวิทูล เหลาผา

๑๒๗  บ้านนิคม  สพป.อ�านาจเจริญ  นางกฤษณา เจริญวงศ์  นายเข็มพร บุญเกื้อ

๑๒๘  บ้านเหล่าหนาด  สพป.อ�านาจเจริญ  นางสุขสันต์ ศรีโคตร  น.ส.ฐิติมา พฤกษามาตย์

๑๒๙  บ้านหนองแวงตาด  สพป.อุดรธานี เขต ๓  นางรุจิรัตน์ บุตรโคษา  น.ส.ธนัชชา สมอารี

๑๓๐  บ้านนาเเก  สพป.อุบลราชธานี เขต ๓  น.ส.พลอยณิพาภรณ์ ศรีภารา  น.ส.กนกวรรณ ฉลูศรี

๑๓๑  บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง  สพป.อุบลราชธานี เขต ๒  นางณัฐวรรณ พรมบุญ  น.ส.นริศรา วันดี
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๑  พญาไท  สพป.กรุงเทพมหานคร  นางพีรานุช ไชยพิเดช  นายณัฐพล มะลิทอง

๒  บ้านหนองไก่ต่อ  สพป.กาญจนบุรี เขต ๔  นายณัฐวุฒิ ล�าทอง  น.ส.วิภาพรรณ โพธิ์ไพจิต

๓  บ้านห้วยกบ  สพป.กาญจนบุรี เขต ๓  นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์  น.ส.สุกัญญา พันธุเมฆ

๔  บึงไทรพิทยาคม  สพม.ขอนแก่น  นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี  น.ส.ชุมนุมพร ประดิษฐ์แท่น

๕  บ้านศรัทธาตะพง  สพป.จันทบุรี เขต ๑  นางมุกดา อนุกานนท์  น.ส.พรพรรณ เชาว์ชาญ

๖  วัดเขาโพธิ์ทอง  สพป.ชลบุรี เขต ๓  นายกฤษณะ สายสมบัติ  นายสุชาติ เปี่ยมทอง

๗  บ้านปากคลองโรงนาค  สพป.ชลบุรี เขต ๑  น.ส.บุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์  นางธิดารัตน์ ซื่อสุวรรณ

๘  บ้านน�้าเย็น  สพป.ชุมพร เขต ๑  น.ส.ธนาพร ศรีสุวรรณ  น.ส.ถนอมศรี ชูรังสฤษฎิ์

๙  บ้านป่าเหมือด  สพป.เชียงราย เขต ๓  นายโยธิน สิทธิประเสริฐ  นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล

๑๐  บ้านสันพระเนตร  สพป.เชียงใหม่ เขต ๒  นายพงศ์พันธ์ เขียวตา  นายศุภชัย จันทร์

๑๑  บ้านบกหัก  สพป.ตรัง เขต ๑  นางสุพัตรา เพิ่มเพ็ชร์  นายภูวนาถ องศารา

๑๒  วัดควนวิเศษ  สพป.ตรัง เขต ๑  นายพรชัย ค�านวณศิลป์  น.ส.ลีลาวดี แซ่เจา

๑๓  กันตังรัษฎาศึกษา  สพม.ตรัง กระบี่  นายศักดา ไพสมบูรณ์  นางพนารัตน์ บุรีศรี

๑๔  บ้านคลองมะขาม  สพป.ตราด  ว่าที่เรือตรีธนพงศ์ บุญวาที  น.ส.จารุวรรณ แสงวิฑูรย์

๑๕  บ้านตาหนึก  สพป.ตราด  น.ส.อุลัยพร เรืองไชย  น.ส.กมลรัตน์ มิ่งจันทร์

๑๖  วัดบางปรือ  สพป.ตราด  นางมะลิวัลย์ นิลบุตร  น.ส.วัลลวี หงษ์กลาย

๑๗  บ้านกุดหัวช้าง  สพป.นครราชสีมา เขต ๔  นายสมปอง ฐิติพัชรวงศ์  น.ส.ขวัญแก้ว สุทธิกุญชร

๑๘  บ้านดอนตะหนิน  สพป.นครราชสีมา เขต ๖  นายจีรวัฒน์ วิชัยวัฒนา  น.ส.วัชราภรณ์ สุวรรณประทีป

๑๙  บ้านหนองแจง  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  น.ส.สมพร ซอกทองหลาง 
 (รักษาการผู้อ�านวยการ)

 น.ส.วรรณธนา เสมา

๒๐  วัดสระแก้ว  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑  นางวนิดา บุญมั่น  นางสุภาวดี กิจเกิด

๒๑  บ้านหนองปล้องโพช  สพป.นครสวรรค์ เขต ๓  นายศิริกุล ศรีค�าขลิบ  นางจันทร์เพ็ญ ขาวทอง

๒๒  บ้านวังน�้าขาว  สพป.นครสวรรค์ เขต ๒  น.ส.เฉลิมพร กุมภา  นางกัลป์สุภัค ถาวรหมื่น

๒๓  ชุมชนวัดเนินม่วง  สพป.นครสวรรค์ เขต ๒  น.ส.กฤษณา บูระพันธ์  น.ส.สิริกาญจน์ มนต์สันต์

๒๔  วัดเฉลิมพระเกียรติ  สพป.นนทบุรี เขต ๑  นางคมคาย น้อยสิทธิ์  น.ส.ธนิตา ศุกรสุคนธ์

๒๕  บ้านซ�าบอน  สพป.บึงกาฬ  นายครุฑทอง หอมชื่น  นายอรงค์กรณ์ แพงมาพรหม

๒๖  บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒  นางปิยนันท์   หรีกประโคน  นางวิจิตรา บุญสุข

๒๗  บ้านหนองต้อ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓  นายชุติพงษ์ วงศ์อินทร์จันทร์  น.ส.สุธาสินี ปราศกระโทก

โรงเรียนที่มีความเพียรที่บริสุทธิ์
เข ้าร ่วมโครงการ ๒ ปี
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๒๘  จารุศรบ�ารุง  สพป.ปทุมธานี เขต ๑  นางสุชาวดี สุทธิวานิช  นางก�าไล ปานม่วง

๒๙  วัดท้ายเกาะ  สพป.ปทุมธานี เขต ๑  นายสายธาร คุ้มครอง  น.ส.อรวรรณ บรรพต

๓๐  ล�าสนุ่น  สพป.ปทุมธานี เขต ๑  นางศิริกาญจน์ ภูริภัทรวิรุฬห์  น.ส.จริยา ไหม่ชุม

๓๑  วัดลาดสนุ่น  สพป.ปทุมธานี เขต ๒  นายจตุรงค์ สโรบล  น.ส.ทานวีร์ สุกใส

๓๒  บ้านหนองชุมพล  สพป.เพชรบุรี เขต ๑  นายวิโรจน์ บุญดี  น.ส.ภณิดา ชูช่วยสุวรรณ

๓๓  บ้านหนองบัวทอง  สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓  นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม  นายเอ็ม อยู่สุข

๓๔  บ้านค�าเม็กหนองนางฟ้า  สพป.ยโสธร เขต ๑  นางอัจฉราพร พุทธพรหม  นายณัฐพงษ์ สีหนาจ

๓๕  บ้านสงยาง  สพป.ยโสธร เขต ๑  นายนิยม แสนบุญเรือง  นายสุพจน์ สุระเพิ่ม

๓๖  ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)  สพป.ระนอง  นายสุภพ โพชนุกูล  นายชานนท์ แสงสวัสดิ์

๓๗  วัดเนินเขาดิน  สพป.ระยอง เขต ๒  นายมาโนช กุลนาแพง  นายวีรศักดิ์ สงวน

๓๘  วัดศรีประชุมชน  สพป.ราชบุรี เขต ๒  นางสุภาภรณ์ บรรเทิง  น.ส.นุชจรี ยุวเศวต

๓๙  วัดหุบมะกล�่า  สพป.ราชบุรี เขต ๒  นางน�้าฝน คิดในทางดี  น.ส.มนพิชา เหมือนจินดา

๔๐  บ้านหนองบัวหิ่ง  สพป.ราชบุรี เขต ๑  น.ส.สุธีรา มุกดาเกษม  น.ส.ธนัชชา เมฆนาคา

๔๑  วัดเทพอ�าไพ “เกสรประชานุกูล”  สพป.ลพบุรี เขต ๑  ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดช  น.ส.จุฑารัตน์ โพลงเงิน

๔๒  บ้านกล้วย “พวงราษฎร์บ�ารุง”  สพฐ.  น.ส.กาญจนา กันหาภัย  น.ส.วรางคณา ประดับมุข

๔๓  บ้านจ�าค่า  สพป.ล�าปาง เขต ๑  นายประวรรธน์ โชติระวีวรฤทธิ์  น.ส.กรรณิกา ใจอินทร์

๔๔  บ้านโดด  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒  นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก  นางจิรภิญญา พงษ์ภา

๔๕  บ้านสีสุกห้วยโมง  สพป.สกลนคร เขต ๒  นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น  นายลิขิต พาลี

๔๖  บ้านโพนทองประชาอุทิศ  สพป.สกลนคร เขต ๑  นายธีรพล ภูโทถ�้า  นางนิตยา ยางธิสาร

๔๗  บ้านท่าคุระ (บรรหารราษฎร์นุกูล)  สพป.สงขลา เขต ๑  นางวรรณพร ปิ่นทองพันธุ์  นางวุฒิตา จันทร์หนู

๔๘  บ้านนาม่วง  สพป.สงขลา เขต ๓  นายบุญน�า หมีนยะลา  น.ส.ชดาษา จันพรมทอง

๔๙  อนุบาลวัดพิชัยสงคราม  สพป.สมุทรปราการ เขต ๑  นายณัฐพล นุชอุดม  น.ส.พนารัตน์ กุลก�าพล

๕๐  บ้านเขาน้อยสามัคคี  สพป.สระแก้ว เขต๑  นายศิขรินทร์ สว่างวงศ์  นายอติศักดิ์ สุดเสน่หา

๕๑  วัดศรีจอมทอง  สพป.สระบุรี เข ต๑  นางไพฤทธิ พูลผล  น.ส.สุวรรณา ใจบุญ

๕๒  อนุบาลวัดพระพุทธบาท  สพป.สระบุรี เขต ๑  น.ส.จิราภรณ์ อินทร์พรหม  น.ส.สุมิตรา โกธรรม

๕๓  อนุบาลพรหมบุรี  สพป.สิงห์บุรี  นางประภา พวงดอกไม้  นางศิริวรรณ สุยะหมุด

๕๔  วัดสามจุ่น  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑  น.ส.ทิวากร ดวงแก้ว  น.ส.วีรญา พวงก�าหยาด

๕๕  วัดหนองหลุม  สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒  น.ส.ณัฐกานต์ อยู่เย็น  นายสมคิด อ่อนดี

๕๖  วัดแหลมทอง  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑  น.ส.กิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์  น.ส.ปณิญา เอมเอก

๕๗  หนองเหล็กเบญจวิทยา  สพป.สุรินทร์ เขต ๑  น.ส.สุภัตรา สุดาจันทร์  น.ส.อุรา เล้าวาลิต

๕๘  บ้านเหมือดแอ่  สพป.หนองคาย เขต ๑  นายวิทยา บุรณะสุทธิ์  น.ส.รัชนี สุครีพ

๕๙  บ้านเด่นส�าโรง  สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑  น.ส.เพียงขวัญ สีนาคม  น.ส.พิชญา มาทองแดง

๖๐  บ้านโซง  สพป.อุบลราชธานี เขต ๕  นายนิรันดร์ ยานิพันธ์  นางณัฐภัทร ธิภาศรี
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๑  บ้านนาวัง  สพป.ชลบุรี เขต ๓  นางอ้อยทิพย์ อินทรวิเชียร  นางสาวจุฑามณี สุขไสว

๒  บ้านสวนอุดมวิทยา  สพป.ชลบุรี เขต ๑  นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์  น.ส.สิริพร สารวรรณ

๓  ศรีสโมสรวิทยา  สพม.อุทัยธานี ชัยนาท  นายเมธี วัฒนสิงห์  นายชนุดร โสน�้าเที่ยง

๔  บ้านควนตะวันออก  สพป.ชุมพร เขต ๒  นางสาวรจนา กลิ่นหอม  นางสาวปิยนุช ไชยพูล

๕  บ้านคลองกก  สพป.ชุมพร เขต ๒  นางอวยพร เพชรกุล  น.ส.เยาวดี ย้อยสวัสดิ์

๖  บ้านหัวอ่าว  สพป.นครปฐม เขต ๒  นางสาวกุลฑรี พิกุลเเกม  นางกันต์ญาภา ว่องวิการณ์

๗  ชุมชนบ้านยางสีสุราช  สพป.มหาสารคาม เขต ๒  นายสมชาย แก้วเกษเกี้ยง  นายภาคิน นนทะสี

๘  แกลง “วิทยสถาวร”  สพม.ชลบุรี ระยอง  นางอัญชลี อิสสรารักษ์  นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ

๙  อนุบาลเลย  สพป.เลย เขต ๑  นายณสรวง ก้อนวิมล  นางศุภิสรา ผุยมาตย์

๑๐  บ้านคลองแค  สพป.สมุทรสาคร  นางวรรณกร ทวีแก้ว  นายกรณโชติ ทับประโมง

๑๑  วัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสสรณ์)  สพป.สมุทรสาคร  นายไพศาล น้อยสุพรรณ์  นายวัชรพล ดีกระจ่าง

๑๒  ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา  สพป.อุบลราชธานี เขต ๓  นางบุญญาพร เบิกบาน  นางกมลวรรณ นนทสิน

๑  บ้านอ่างตะแบก  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒  นายมานิตย์ไว สีประสงค์  นายพงศกร ส�าราญ

๒  อนุบาลเมืองเชียงราย 
 (สันทรายราษฎร์
 ดรุณานุเคราะห์)

 สพป.เชียงราย เขต ๑  นายขจร แก้วตา  นางสาวธนัญกรณ์ ไมตรี

๓  บ้านไทยสามัคคี  สพป.นครพนม เขต ๑  นายภัทรพล บุญโชติ  นางสาวตติยา เจริญยิ่ง

๔  บ้านหนองโก  สพป.ราชบุรี เขต ๑  นางกนกพร เอี่ยมสุวรรณ  น.ส.ภัทรภร สรวงสรรเพชญ

๕  วัดบางกระ  สพป.ราชบุรี เขต ๑  นางสาวรักชนก คชชา  น.ส.ศุภรัตน์ รัศมีจันทร์ฉาย

๖  คีรีมาศพิทยาคม  สพม.สุโขทัย  นายวีระ พุ่มไม้  นายสิน นุ่มพรม



๑  บ้านหนองแก  สพป.มหาสารคาม เขต ๒  นายไฉน นามมุงคุณ  นายไฉน นามมุงคุณ

๒  บ้านเขาจั๊กจั่น  สพป.นครสวรรค์ เขต ๒  นายสมศักดิ์ ศิริวัฒพงศ์  น.ส.บุศรา มูลหา

๓  วัดบุญสัมพันธ์  สพฐ.  ว่าที่ ร.ต.สีหนาท ดวงตาทิพย์  น.ส.อรพิน มีหินกอง

๑  บ้านวนาหลวง  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑  นายอนิรุทธ์ สายบุญผาง  น.ส.นภสร จิตอารี

๑  บ้านคลองไทร  สพป.นครสวรรค์ เขต ๒  นายสายชน ลิลา  นางสุพัตรา วิศิลป์

๑  วัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร”  สพป.กาญจนบุรี เขต ๒  นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริ  น.ส.สุดา ไตรวิชชานันท์

๑  บ้านลวงเหนือ  สพป.เชียงใหม่ เขต ๑  นายวสันต์ ขอดศิริ  น.ส.วราพร ค�าปา

๒  บ้านควนคีรีวงศ์  สพฐ.  นางนพวรรณ ไชยปันดิ  นางกิ่งกาญจน์ เล้าพานิชวัฒนา




