


2



3

         สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ได้จัดทำ� 
คู่มือก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติ : สพฐ. สัญจร เพื่อสร้�ง
ก�รรับรู้และสร้�งคว�มเข้�ใจให้กับผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่
ก�รศึกษ�  รองผู ้อ ำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื ้นที ่ก�รศึกษ�
ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�  ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� เกี่ยวกับ
นโยบ�ยรัฐบ�ล ยุทธศ�สตร์ช�ติ แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ และนโยบ�ยของ
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร โดยกำ�หนดจัดประชุมปฏิบัติก�รสร้�งก�รรับรู้
และสร้�งคว�มเข้�ใจกระจ�ยไปท่ัวทุกภูมิภ�คของประเทศ จำ�นวน 6 จุด 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยของรัฐบ�ลสู่ก�รปฏิบัติอย่�ง
มีประสิทธิภ�พ ให้เกิดผลต่อผู้เรียน ส�ม�รถพัฒน�ให้เป็นคนดี 
มีวินัย ภูมิใจในช�ติ มีคว�มส�ม�รถเช่ียวช�ญต�มคว�มถนัดของตน
และมีคว�มรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ
ต�มที่กำ�หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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แบบสอบถาม

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

  1. ชื่อโรงเรียน......................ที่ตั้ง .................................สังกัด สพป./สพม................

  2. ประเภทโรงเรียน   q ประถมศึกษา  q ขยายโอกาส  q มัธยมศึกษา

  3. จำานวน      ครู..............คน  นักเรียน..................คน

ตอนที่ 2  การรับรู้และความเข้าใจ

   คำาชี้แจง  ขอให้ท่านเลือกตอบโดยใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง

  2.1 ท่านได้รับรู้และมีความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เพียงใด

ที่ รายการ

การรับรู้ ความเข้าใจ การนำาไปปฏิบัติ

มาก ปาน
กลาง

น้อย เข้าใจ ไม่
แน่ใจ

ไม่
เข้าใจ

ดำาเนิน
การแล้ว
ได้ผลดี

ดำาเนิน
การยังไม่
ได้ผล

ยังไม่ได้
ดำาเนิน
การ

ส่วนที่ 1 องค์ความรู้ที่สำาคัญ

 1. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี               
(พ.ศ.2560 – 2579)

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี     
(พ.ศ.2560 – 2579)               

4. แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนใต้ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 – 2579)

5. (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2560-
2564
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ที่ รายการ

การรับรู้ ความเข้าใจ การนำาไปปฏิบัติ

มาก ปาน
กลาง

น้อย เข้าใจ ไม่
แน่ใจ

ไม่
เข้าใจ

ดำาเนิน
การแล้ว
ได้ผลดี

ดำาเนิน
การยังไม่
ได้ผล

ยังไม่ได้
ดำาเนิน
การ

6. Thailand 4.0 

7. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนที่ 2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ.)

1. การพัฒนาครูแนวใหม่ :     
การพัฒนาครูครบวงจร

2. การยกระดับทักษะภาษา
อังกฤษ

3. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา                
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4. โครงการโรงเรียนประชารัฐ  
(ดีใกล้บ้าน)

5. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

6. STEM Education

7. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน

8. โครงการลดเวลาเรียน            
เพิ่มเวลารู้

9. การพัฒนาโรงเรียน ICU

10. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

11. การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก

12. การบริหารจัดการขยะและ      
สิ่งแวดล้อม

13. การป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนน

14. โครงการสานฝันการกีฬาสู่
ระบบการศึกษาชายแดนใต้
และห้องเรียนกีฬา
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ที่ รายการ

การรับรู้ ความเข้าใจ การนำาไปปฏิบัติ

มาก ปาน
กลาง

น้อย เข้าใจ ไม่
แน่ใจ

ไม่
เข้าใจ

ดำาเนิน
การแล้ว
ได้ผลดี

ดำาเนิน
การยังไม่
ได้ผล

ยังไม่ได้
ดำาเนิน
การ

15. ห้องเรียนอาชีพ

16. ห้องเรียนดนตรี

ส่วนที่ 3 สิ่งที่ครูควรรู้

1. วิทยฐานะแนวใหม่

2. Professional Learning 
Community : PLC

3. การจัดการการศึกษาแบบ
เรียนรวม  (Inclusive 
Education)

4. การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT, O-NET และ 
การอ่าน)

   

2.2  ท่านได้รับรู้และมีความเข้าใจนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทางช่องทาง/แหล่งข้อมูลใดบ้าง                  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

       q วิทยุ   q Website  q โรงเรียน

       q โทรทัศน์   q Line   q สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

       q สื่อสิ่งพิมพ์   q Facebook q สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        q VDO Conference         q YouTube q เพื่อนครู       q อื่นๆ...........
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา

  คำาชี้แจง  ข้อมูลต่อไปนี้ ใช้สำาหรับการตอบคำาถามในข้อ 1 - 3 

1. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 16.การพัฒนาโรงเรียน ICU

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 17. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี     (พ.ศ.2560 – 2579)    18. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

4. แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ 19. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

    จังหวัดชายแดนใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 20. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

5. (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 21. โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา

    พ.ศ.2560 - 2564      ชายแดนใต้และห้องเรียนกีฬา

6. Thailand 4.0 22. ห้องเรียนอาชีพ

7. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 23. ห้องเรียนดนตรี

8. การพัฒนาครูแนวใหม่ : การพัฒนาครูครบวงจร 24. วิทยฐานะแนวใหม่

9. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 25. Professional Learning Community : PLC

10. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ 26. การจัดการการศึกษาแบบเรียนรวม  

11. โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)      (Inclusive Education)

12. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 27. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

13. STEM Education      (NT, O-NET และการอ่าน)

14. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ

     ขั้นพื้นฐาน

15. โครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้
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        1. ท่านเห็นว่า นโยบายใดที่ควรดำาเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเรียงลำาดับ (3 ลำาดับ)

    1.................................................................... 

    2.................................................................... 

    3.................................................................... 

         2. ท่านเห็นว่า นโยบายใดที่ควรนำามาดำาเนินการเป็นงานปกติได้ โดยเรียงลำาดับ ( 3 ลำาดับ)

    1.................................................................... 

    2.................................................................... 

    3.................................................................... 

           3. ท่านเห็นว่า มีเรื่อง/ประเด็นใดนอกเหนือจาก 23 ข้อข้างต้น ที่ควรนำามาเป็นนโยบายเร่งด่วน 

                   (3 ลำาดับ)

   1.................................................................... 

   2.................................................................... 

    3.................................................................... 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

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

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

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

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

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

********************************
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การสรุปรายงานผลการติดตามการรับรู้และความเข้าใจ
ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ

จัดทำ�ร�ยง�นเป็น 3 ส่วน เพื่อใช้ผลก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจก่อนก�รประชุมชี้แจงเพื่อนำ�ไปเป็น        

ฐ�นข้อมูลในก�รประชุมชี้แจงของจุดก�รประชุมทั้ง 6 จุด คือ 

ระยะที่ 1 เพื่อนำ�ผลก�รร�ยง�นเพื่อใช้ฐ�นข้อมูลในก�รจัดก�รประชุมชี้แจงสร้�งก�รรับรู้                

และคว�มเข้�ใจ โดย

1. แจ้งผลก�รประมวลสภ�พก�รรับรู้ไปยังเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

2. นำ�เสนอร�ยง�นผลภ�พรวมของก�รสำ�รวจสภ�พก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจของครูในเขตพื้นที่            

ทุกเขตแต่ละภูมิภ�คก่อนมีก�รจัดประชุมชี้แจงประกอบด้วยสรุปผลจ�กก�รสนทน�และก�รสัมภ�ษณ์                  

และก�รใช้แบบสอบถ�มในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms) ในที่ประชุม ทั้ง 6 จุด 

ระยะที่ 2 เพื่อนำ�ผลจ�กก�รตอบแบบสอบถ�มในก�รสร้�งก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจในที่ประชุม                   

เพื่อให้ผู้เข้�ร่วมประชุม ได้แก่ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่                 

ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนนำ�ผลไปใช้ในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติในโรงเรียนของ 18 Cluster                   

ต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด โดย

1. แจ้งผลก�รประมวลสภ�พก�รรับรู้ไปยัง 18 Cluster

2. ร�ยง�นผลจ�กก�รสอบถ�มคว�มคิดเห็นของผู้เข้�ร่วมประชุม ณ จุดจัดประชุม ชี้แจงโดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms) ประมวลผลทันที เพื่อให้ที่ประชุมรับทร�บผลก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจ          

ในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติ ณ วันนั้น

ระยะที่ 3 เพื่อนำ�ผลไปใช้ในก�รประกอบก�รตัดสินใจในก�รกำ�หนดและพัฒน�นโยบ�ยของกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร โดย

ร�ยง�นผลดำ�เนินง�นก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติในภ�พรวมภ�ยหลังก�รรับฟังคำ�ชี้แจง             

6 เดือน จ�กก�รติดต�มเชิงประจักษ์โดยลงพื้นที่ทุกภูมิภ�ค 18 Cluster แบบสุ่มกลุ่มเป้�หม�ย เพื่อ          

นำ�เสนอรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รต่อไป

*******************************
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ใหเลือกสัญลักษณ คิวอารโคด    

จะปรากฏกลองบนหนาจอ
3

ใชกลองสอง 

QR Code จะ

สามารถเขาสูระบบ 

Google Forms 

ไดทันที

4

ใหครูดําเนินการตอบ

แบบสอบถามโดยใช

ความคิดเห็นอิสระ

5

22
เขาไปที่เพ่ิมเพ่ือน

 จะปรากฏ คิวอารโคด

5

คําอธิบายขั้นตอนการเขาถึง Google forms เพ่ือตอบแบบสอบถาม
การรับรูและความเขาใจในการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงศกึษาธิการสูการปฏบิตัิ

ใช Smart Phone (มือถือ) 

เปด Application line   
1

อาศัย Application line อาน QR Code   อาศัยวิธีท่ี 1

เมื่อตอบแบบสอบถาม

เรียบรอยแลวใหกด สง
66
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ใช Application QR Reader อาน QR Code    ใชวิธีท่ี 2

1. เปด Application QR Reader

2.  ใชกลองสอง QR Code ขางลาง จะสามารถเขาสูระบบ Google Forms ไดทันที              

จะปรากฏแบบสอบถาม

3. ใหดําเนินการตอบแบบสอบถาม

4. เมื่อตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลวให กด  สง  

รูป QR Code 
สําหรับการเขาไปตอบแบบสอบถามใน Google Forms

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี

สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน สพฐ.



119

คณะผู้จัดทำ�
คณะที่ปรึกษ�
   1. น�ยก�รุณ  สกุลประดิษฐ์  เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
   2. น�ยบุญรักษ์  ยอดเพชร  รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
   3. น�งสุจิตร�  พัฒนะภูมิ  รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
   4. น�ยณรงค์  แผ้วพลสง  รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

คณะทำ�ง�น
   1. น�ยสุรศักดิ์  อินศรีไกร         ผู้อำ�นวยก�ร
      สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
   2. ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทุกสำ�นัก หรือผู้แทนสำ�นักที่เกี่ยวข้อง
   3. น�ยวิชัย  แสงศรี         ผู้อำ�นวยก�ร
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2
   4. น�ยมนตรี  ทัดเทียม  ผู้อำ�นวยก�ร
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�จันทบุรี เขต 1
   5. น�ยสุวิทย์  มุกด�ภิรมย์  ผู้อำ�นวยก�ร
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ลำ�พูน เขต 2
   6. น�งรัสรินทร์  ชุติวิบูลย์ฉัตร รองผู้อำ�นวยก�ร
      สำ�นักติดต�มและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
   7. น�งจ�รุภ�  สังข�รมย์  นักประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
      รักษ�ก�รในตำ�แหน่งผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รจัดอบรม
      และก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
      ไปเผยแพร่ สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน
   8. น�งจิตร�ภรณ์  ใยศิลป์        ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ
   9. น�งวัชร�ภรณ์  จิตอนุกูล        ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ
   10. น�งส�วสุขเกษม  ทักษิณสัมพันธ์ ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ
   11. น�งเพ็ญศรี  วิล�วรรณ  นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ  
       สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 
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   12. น�งส�วเพ็ญสุภ�  ชัยโชติกุลชัย  นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร
       สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น                

   13. น�ยวิโรจน์  ธ�นม�ศ  นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร สพฐ.

   14. น�ยพงษ์พิสุทธิ์  น�คสิงห์ นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร สพฐ.              

   15. น�งส�วหัทย�นันทช์  เศรษฐปร�โมทย์  นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร สพฐ.        

   16. น�ยสุริย�  โทนุก�ร  ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนชุมชนบ้�นหนองแสง                                                         
      สพป.อุบลร�ชธ�นี  เขต 1

   17. น�งส�วสิริกร  ประสพสุข    ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนบ้�นน้ำ�ขุ่นคำ�นกเปล้�
      สพป.อุบลร�ชธ�นี  เขต 5

   18. น�ยศร�ยุทธ  ธิศรีชัย       ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนร�ชินูทิศ 2

   19. น�งส�ยชล  จั่นทองคำ�   ศึกษ�นิเทศก์  
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2

   20. น�งส�วชลธิช�  จันทร์แก้ว  นักทรัพย�กรบุคคลชำ�น�ญก�ร      
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2

   21. น�งส�วพิไลภรณ์  ตระกูลพันธุ์เลิศ  นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�ร  
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2

   22. น�ยธงไชย  สันติถ�วรยิ่ง     ครูโรงเรียนวัดนิเทศน์  
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2

   23. น�งส�วศิริก�ญจน์  เย็นเสมอ ครูโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์  
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2

   24. น�ยคชกฤต  ส�สนะสุข   ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทย�คม
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2

   25. น�ยธีรชัย  ผิวขม  ครูโรงเรียนวัดพวงแก้ว
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2

   26. น�ยอนุช�  ภ�ผล   ครูโรงเรียนวัดศรีสโมสร
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2
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   27. น�งส�วสุพรรณรัตน์  แสนบุตรดี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2

   28. น�งส�วอรพินทร์  เชื้อน�ค ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2

   29. น�ยสมช�ย  ศิริจร   พนักง�นร�ชก�รโรงเรียนวัดอัยยิก�ร�ม  
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2

   30. น�ยจรินทร  พุ่มพวง  เจ้�พนักง�นธุรก�รชำ�น�ญง�น สพฐ.

   31. น�งส�วจินด�  ขำ�ประสิทธิ์ พนักง�นธุรก�ร

   32. น�งส�วศิริลักษณ์  ส�ระกูล พนักง�นธุรก�ร

   33. น�ยวัชรินทร์  จะปะม�ก�  พนักง�นธุรก�ร

คณะบรรณ�ธิก�รกิจ
   1. น�ยสุรศักดิ์  อินศรีไกร         ผู้อำ�นวยก�ร
      สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
   2. น�ยวิชัย  แสงศรี         ผู้อำ�นวยก�ร
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2
   3. น�งรัสรินทร์  ชุติวิบูลย์ฉัตร รองผู้อำ�นวยก�ร
      สำ�นักติดต�มและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
   4. น�งเพ็ญศรี วิล�วรรณ  นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน ชำ�น�ญก�รพิเศษ
      สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

   5. น�ยสุริย�  โทนุก�ร   ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนชุมชนบ้�นหนองแสง                                                         
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุบลร�ชธ�นี เขต 1

   6. น�งส�วสิริกร ประสพสุข  ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนบ้�นน้ำ�ขุ่นคำ�นกเปล้�
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุบลร�ชธ�นี เขต 5

   7. น�ยธงไชย  สันติถ�วรยิ่ง     ครูโรงเรียนวัดนิเทศน์  
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2
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   8. น�งส�วศิริก�ญจน์  เย็นเสมอ   ครูโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์  
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2

   9. น�ยคชกฤต  ส�สนะสุข   ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทย�คม
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2

   10. น�ยธีรชัย  ผิวขม  ครูโรงเรียนวัดพวงแก้ว
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2

   11. น�ยอนุช�  ภ�ผล   ครูโรงเรียนวัดศรีสโมสร
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2

   12. น�งส�วสุพรรณรัตน์  แสนบุตรดี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2

   13. น�งส�วอรพินทร์  เชื้อน�ค ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2

   14. น�ยสมช�ย  ศิริจร   พนักง�นร�ชก�รโรงเรียนวัดอัยยิก�ร�ม  
      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปทุมธ�นี เขต 2

******************************
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