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1 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมนั (สพป.) นางสุพฒันา อรรคฮาตสี sppv42z1245 TNXNG 846042246

2 โรงเรียนชุมชนบา้นดงเค็ง (สพป.) นายนิคม นามบุญเรือง sppv42z1289 RVA3Y 836718639

3 โรงเรียนชุมชนบา้นมะค่า (สพป.) sppv42z1312 8J6KN
4 โรงเรียนชุมชนบา้นลาด(อ.กนัทรวิชยั) (สพป.) sppv42z1497 GRF6D
5 โรงเรียนชุมชนบา้นลาด(อ.เมือง) (สพป.) นายประภาส ทตัติวงษ์ sppv42z1320 MQJBN 818711695

6 โรงเรียนชุมชนบา้นหนองจิกท่าแร่ (สพป.) sppv42z1438 M1ENQ
7 โรงเรียนชุมชนบา้นหมากค่า (สพป.) นายอนนัต ์ภูดินขาว sppv42z1364 HM4BY 898439626

8 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ (สพป.) นายทองอินทร์ มาตรา sppv42z1251 F5ZYC 895699470

9 โรงเรียนนิคมบา้นหนั (สพป.) นายปรเมศร์ ศรีรักษา sppv42z1407 5SU2Q 899437489

10 โรงเรียนบา้นก าพ้ีเหล่ากาเจริญศิลป์ (สพป.) sppv42z1340 2NBBV
11 โรงเรียนบา้นกุดซุย (สพป.) นายทองสอน ไชยแสง sppv42z1391 BEKWN 831442710

12 โรงเรียนบา้นกุดแคน (สพป.) นางสาวปล้ืมจิต ปะเสระกงั sppv42z1258 HQ816 081-2658654

13 โรงเรียนบา้นขอนแก่นตะคุ (สพป.) นายสิทธิชยั อุทธารนิช sppv42z1315 V6UBG 818726321

14 โรงเรียนบา้นขามเฒ่า (สพป.) นายชูชาติ เน่ืองพระแกว้ sppv42z1475 FFVFZ 899441647

15 โรงเรียนบา้นขีศรีสง่าโนนเสียว (สพป.) นางลกัขณา บรรเทา sppv42z1238 AQGX3 868608089

16 โรงเรียนบา้นข้ีเหล็กดงเค็งวิทยา (สพป.) sppv42z1322 4R1G8
17 โรงเรียนบา้นข้ีเหล็กบุ่งเบาสามคัคี (สพป.) นางสาวกุสุมา วิสยั sppv42z1240 9AEVP 872319928

18 โรงเรียนบา้นคอกมา้ (สพป.) sppv42z1498 V165A
19 โรงเรียนบา้นคนัธาร์ (สพป.) นายประหยดั บุญเรือง sppv42z1476 GSB6Z 818727041

20 โรงเรียนบา้นจ านกั (สพป.) นายกุลวฒิุ วิริยะเมธางกูร sppv42z1275 FW2UK 080-7641764

21 โรงเรียนบา้นซองแมว (สพป.) sppv42z1330 TQ43K
22 โรงเรียนบา้นดงนอ้ย (สพป.) นายเทวินทร์ ปลายขอก sppv42z1358 UYKY3 879495295

23 โรงเรียนบา้นดงมนั (สพป.) นายทองพูล ภูสิม sppv42z1402 X3327 804047465

24 โรงเรียนบา้นดงเค็งดอนหนั (สพป.) sppv42z1453 CG1D3
25 โรงเรียนบา้นดอนก่อ (สพป.) นางรัชนี หงษบ์ุญ sppv42z1397 MVPEP 846856285

26 โรงเรียนบา้นดอนก่อกกเหล่ียม (สพป.) นายทองสวน โสดาภกัด์ิ sppv42z1298 RMM2Q 819661647

27 โรงเรียนบา้นดอนงวั (สพป.) นายชาตรี ลามะให sppv42z1276 WN1HM 810543223

28 โรงเรียนบา้นดอนดู่ (สพป.) นายอนนัต ์ภูดินขาว sppv42z1400 D6ZJZ 873745147

29 โรงเรียนบา้นดอนดู่(อ.กนัทรวิชยั) (สพป.) นายปฏิญาน ฮาดวงษา sppv42z1477 RHCCC 850087142

30 โรงเรียนบา้นดอนตูมดอนโด (สพป.) sppv42z1442 6H9F1
31 โรงเรียนบา้นดอนนา (สพป.) นายอ านาจ สุขเพลีย sppv42z1285 ACGDV 832835331

32 โรงเรียนบา้นดอนบม (สพป.) sppv42z1318 H84YB
33 โรงเรียนบา้นดอนพยอม (สพป.) นายกมล แสงบุญ sppv42z1353 PCX6U 861883890

โรงเรียนสังกดั : สพป. มหำสำรคำม เขต 1
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34 โรงเรียนบา้นดอนหน่อง (สพป.) นายสนอง. นครเรียบ sppv42z1241 8WEN4 879447148

35 โรงเรียนบา้นดอนหวา่นหวัหนอง (สพป.) นางรัชนี มาบุญธรรม sppv42z1246 ZMYBH 819542462

36 โรงเรียนบา้นดอนเวียงจนัทน์ (สพป.) นายปรีชา การสอาด sppv42z1479 WHQA6 611169378

37 โรงเรียนบา้นต าแยหนองคู (สพป.) sppv42z1337 AH9EW
38 โรงเรียนบา้นต้ิวสนัติสุข (สพป.) นายอภิชาติ ชีวาจร sppv42z1390 ZHMU5 813201535

39 โรงเรียนบา้นทนั (สพป.) sppv42z1325 GKF9W
40 โรงเรียนบา้นท่าขอนยาง (สพป.) นายชชัวาลย ์เน่ืองพระแกว้ sppv42z1458 JBEFW 043-749292

41 โรงเรียนบา้นท่าตูมดอนเรือ (สพป.) นายเฉลียว บุญทานงั sppv42z1422 A8BKE 43793118

42 โรงเรียนบา้นท่าปะทายโนนตูม (สพป.) นายนิรันดร์ โลหะบาล sppv42z1401 ZFFCV 819549088

43 โรงเรียนบา้นท่าสองคอน (สพป.) sppv42z1433 V6EJM
44 โรงเรียนบา้นนาคูณ (สพป.) นายสุทิน กองเงิน sppv42z1257 CY1BT 883051558

45 โรงเรียนบา้นนาดีศรีสุข (สพป.) sppv42z1490 EJEWS

46 โรงเรียนบา้นนานกเขียน (สพป.) นายวิรัตน์ จนัทฤทธ์ิ sppv42z1250 8ZV1Q 083-3596633

47 โรงเรียนบา้นนาสีนวน (สพป.) sppv42z1319 9Y8J7
48 โรงเรียนบา้นนาแพงดอนไฮ (สพป.) นายสิทธิพงษ ์มณัฑะ sppv42z1415 QSNB2
49 โรงเรียนบา้นน ้าเท่ียงดอนอิจนัทร์ (สพป.) sppv42z1495 UK1KQ
50 โรงเรียนบา้นน ้าใสม่วงวิทยา (สพป.) sppv42z1308 PNYXD
51 โรงเรียนบา้นบกพร้าว (สพป.) นายอภิชยั หลา้สุดตา sppv42z1373 5F174 897228630

52 โรงเรียนบา้นบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) (สพป.) นายอนุรัฐ หารัญดา sppv42z1333 ET5BR 899829345

53 โรงเรียนบา้นบวัมาศ (สพป.) นายกฤต หม่ืนเจริญ sppv42z1392 WSBM6 854528992

54 โรงเรียนบา้นบุ่งคลา้ท่างาม (สพป.) นายวิวฒัน์ นามศรีอุ่น sppv42z1338 A7QHT 833374499

55 โรงเรียนบา้นบ่อนอ้ยหนองงวัสวา่งวิทย ์(สพป.) sppv42z1449 E8H5U
56 โรงเรียนบา้นบ่อใหญ่ (สพป.) นายวิเชียร การดี sppv42z1253 K4U1X 818736143

57 โรงเรียนบา้นปอแดง (สพป.) นายสุวฒัน์ ศรีสุภกัด์ิ sppv42z1474 U5X4P 850026027

58 โรงเรียนบา้นป่ากุงหนานาเจริญ (สพป.) นายประมวล ตน้ทอง sppv42z1334 4QUC5 862290831

59 โรงเรียนบา้นป่าข่างโนนลาน (สพป.) นายอวยชยั เลิศยะโส sppv42z1287 CD79S 847854097

60 โรงเรียนบา้นฝายป่าบวั (สพป.) นายศาสตรา ปาสาบุตร sppv42z1380 A5RH8 898426649

61 โรงเรียนบา้นพงโพด (สพป.) นายจรูญ สุพรรณโรจน์ sppv42z1411 FQB7C 862302690

62 โรงเรียนบา้นภูดิน (สพป.) นางฟ้ารีดาพร บุญค ามี sppv42z1267 FNRUT 081-9548887

63 โรงเรียนบา้นมะกอก (สพป.) นางแกว้ตา บุญลอด sppv42z1281 12EV4 910567141

64 โรงเรียนบา้นม่วงข้ีเหล็กยานาง (สพป.) นายภชัฬ เผ่าภูธร sppv42z1316 SAXPW 862203959

65 โรงเรียนบา้นม่วงโพธ์ิศรี (สพป.) นางชญาภา น่าบณัฑิตย์ sppv42z1363 VZ96X 897097545

66 โรงเรียนบา้นยาง(ยางทวงวิทยา) (สพป.) นายศาสตรา ปาสาบุตร sppv42z1399 FZ11U 898426649

67 โรงเรียนบา้นยางสามคัคี (สพป.) นายกีรติ ซามชัฌิมา sppv42z1467 M33CD 872215450

68 โรงเรียนบา้นยางห่างโนนทนั (สพป.) นางทองใส โยธะคง sppv42z1304 AH8R6 935433051

69 โรงเรียนบา้นร่วมใจ 1 (สพป.) นายชูชาติ หารัญดา sppv42z1269 DU2BM 810511188
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70 โรงเรียนบา้นล้ินฟ้า (สพป.) sppv42z1317 HAYRF
71 โรงเรียนบา้นวงับวัสามคัคี (สพป.) นายถาวร อาจนนลา sppv42z1478 789GB 874918850

72 โรงเรียนบา้นวงัปลาโด (สพป.) นายณัฐพชัร์ วงศพ์ฒันาธนเดช sppv42z1420 XK1DG 098-1765113

73 โรงเรียนบา้นวงัแสง (สพป.) นายประเสริฐ สระแกว้ sppv42z1384 46M5A 862226309

74 โรงเรียนบา้นวงัไผ่ป่าจัน่ (สพป.) นายศิริ ศรีพระนาม sppv42z1351 3KS56 801871621

75 โรงเรียนบา้นวงัไฮวงัทอง (สพป.) นายสุรศกัด์ิ แดงจนัทึก sppv42z1417 684Z2 890488610

76 โรงเรียนบา้นศาลา (สพป.) นายประยรู ตรีเนตร sppv42z1311 R2WDH 898420960

77 โรงเรียนบา้นสงเปลือยโพธ์ิสระแกว้ (สพป.) นายนิเวศ เอ่ียมสุวรรณ์ sppv42z1404 MTJ6Y 862309784

78 โรงเรียนบา้นสมศรี (สพป.) นายงาน อุตสารัมย์ sppv42z1260 W6E2H 081-7250923

79 โรงเรียนบา้นสมศรีมะแปบประชาบ ารุง (สพป.) sppv42z1493 GXFD8
80 โรงเรียนบา้นสองห้องฮ่องนอ้ย (สพป.) sppv42z1348 5XUMJ
81 โรงเรียนบา้นสม้โฮง (สพป.) นายเรืองเดช สีหาอินทร์ sppv42z1255 AEF8Y 878734864

82 โรงเรียนบา้นหนองกุงเต่า (สพป.) sppv42z1446 UJKX7

83 โรงเรียนบา้นหนองขามหวัหนองสามคัคี (สพป.) นายรังสรรค ์ถ่ินสุข sppv42z1249 RS7AW 812611925

84 โรงเรียนบา้นหนองขามแสบง (สพป.) นายสนัติ หดัที sppv42z1264 KW4VX 850110912

85 โรงเรียนบา้นหนองขุ่น (สพป.) sppv42z1271 DX8U9 817395576

86 โรงเรียนบา้นหนองข่าหนองคูโปโล (สพป.) นายบุญรอด พลลาภ sppv42z1426 WQPNC 872322840

87 โรงเรียนบา้นหนองคู (สพป.) นายบุญเกิด วิเศษรินทอง sppv42z1345 UECRE 813805547

88 โรงเรียนบา้นหนองคูขาด (สพป.) นายสมทรง ไมตรีแพน sppv42z1278 P6R84 833625572

89 โรงเรียนบา้นหนองคูณน ้าจั้น (สพป.) นางรัติยาภรณ์ เกตุมาลา sppv42z1279 TQ91S 862385546

90 โรงเรียนบา้นหนองคอ้สวนออ้ย (สพป.) นายธนายตุ ไชยสอน sppv42z1292 FW2T7 823154962

91 โรงเรียนบา้นหนองจิก (สพป.) นายสมชาย ดวงปัญญา sppv42z1310 FXD4C 845153020

92 โรงเรียนบา้นหนองต่ืน (สพป.) นางสาวบงัอร บวัช่วย sppv42z1393 3H5EY 085-0036756

93 โรงเรียนบา้นหนองทุ่มศรีโพธ์ิทอง (สพป.) นายรณชิต ลิไธสง sppv42z1346 UFK2X 811518325

94 โรงเรียนบา้นหนองบวั (สพป.) นายสุบรรณ์ เทพนนทก์ลาง sppv42z1300 DTTPA 916854537

95 โรงเรียนบา้นหนองบวัโนนม้ี (สพป.) นางสาววรรณภา โยธะคง sppv42z1296 8XHJC 819524920

96 โรงเรียนบา้นหนองบวัโนนสวา่ง (สพป.) sppv42z1342 RQ1MZ
97 โรงเรียนบา้นหนองปลิง (สพป.) นางกานดา ขจรไชยา sppv42z1309 R8E4G 847938588

98 โรงเรียนบา้นหนองสิม (สพป.) นายรังสิต ศรพลธรรม์ sppv42z1388 RFFDK 890538459

99 โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง (สพป.) นายอุทยั ช่ืนนิรันดร์ sppv42z1447 SQR5F 813693848

100 โรงเรียนบา้นหนองหล่ม (สพป.) นางรัตนา อาจชมภู sppv42z1252 GYR7R 827395724

101 โรงเรียนบา้นหนองหวาย (สพป.) นายประสิทธ์ิ วรหิน sppv42z1376 USVSX 846022484

102
โรงเรียนบา้นหนองหวา้หนองแคนดอนบาก 
(สพป.) sppv42z1496 8VPXU

103 โรงเรียนบา้นหนองหวา้โนนทอง (สพป.) นางเอ่ียมจิต จนัทร sppv42z1441 ZZ1EH 815440542
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104 โรงเรียนบา้นหนองหิน (สพป.) นายประศาสตร์ ธุระนิตย์ sppv42z1266 BK4D7 089-5766814

105 โรงเรียนบา้นหนองอุ่ม (สพป.) sppv42z1323 TR63C
106 โรงเรียนบา้นหนองเข่ือนชา้ง (สพป.) นางร าไพ ขานโฮง sppv42z1435 WSN1H 081-7993431

107 โรงเรียนบา้นหนองเจริญ (สพป.) นายวิเชียร ชาก านนั sppv42z1331 G3QEP 872254620

108 โรงเรียนบา้นหนองแก (สพป.) sppv42z1313 K2P8J
109 โรงเรียนบา้นหนองแวง (สพป.) นายสวสัด์ิ สุวรรณศรี sppv42z1288 21FS5 899444208

110 โรงเรียนบา้นหนองแวงหนองตุ (สพป.) นายมนสั ธุระท า sppv42z1242 HX8DA 819654905

111 โรงเรียนบา้นหนองโก (สพป.) นายถ่ินไทย จนัทร sppv42z1297 E392W 956640558

112 โรงเรียนบา้นหนองโจดสวนมอน (สพป.) นายเกียรติคุณ พุฒลา sppv42z1248 ZPQPR 087-4906661

113 โรงเรียนบา้นหนองโดนหอกลอง (สพป.) นางวนัแรม ศรีพงษ์ sppv42z1383 BDM4V 872378554

114 โรงเรียนบา้นหนองโดนออ้ยชา้ง (สพป.) นายประยรู นอ้ยอามาตย์ sppv42z1428 PQ7RC 812614460

115 โรงเรียนบา้นหนองโนอีด า (สพป.) นายพีระ แสนพินิจ sppv42z1243 MXKYZ 081-9643638

116 โรงเรียนบา้นหนองโพด (สพป.) นายพิรุณ แกว้นะรา sppv42z1302 S9TXR
043777474 
0878659791

117 โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ (สพป.) sppv42z1440 9AEGE
118 โรงเรียนบา้นหม่ีเหล่านอ้ย (สพป.) นายประจิต ทพัธานี sppv42z1396 X5YZK 844485163

119 โรงเรียนบา้นหนัเชียงเหียน (สพป.) นายอมัพร ศรีโยธี sppv42z1378 JDZ53 895703029

120 โรงเรียนบา้นหวัขวั (สพป.) sppv42z1354 SDFGZ
121 โรงเรียนบา้นหวัขวั (อ.กนัทรวิชยั) (สพป.) นายวิเชียร สมบติัตรา sppv42z1462 X8JFG 819654904

122 โรงเรียนบา้นหวัขวัโพธ์ิศรี (สพป.) นายอนนท ์นามโยธา sppv42z1356 Y7W6F 43750163

123 โรงเรียนบา้นหวัชา้งหนองแสง (สพป.) นายเกษม ค  าบุตดา sppv42z1254 UR1XE 091-3579493

124 โรงเรียนบา้นหวันา (สพป.) sppv42z1336 7V22R
125 โรงเรียนบา้นหวัหนอง (สพป.) นายนิคม เทียงปา sppv42z1261 YX115 895779242

126 โรงเรียนบา้นหวัหนอง (สงัฆวิทยา) (สพป.) นายบวัทอง ศรีกะกุล sppv42z1395 P3YY5 897156531

127 โรงเรียนบา้นหินลาด (สพป.) sppv42z1444 K5SSM
128 โรงเรียนบา้นห้วยทราย (สพป.) นางสุภา ขอดี sppv42z1335 VVFGK 872225358

129 โรงเรียนบา้นอิต้ือดอนหวายขม้ิน (สพป.) sppv42z1492 VYUDV
130 โรงเรียนบา้นอุปราช (สพป.) sppv42z1450 M5EX9
131 โรงเรียนบา้นฮ่องไผ่ (สพป.) sppv42z1343 3HXRK
132 โรงเรียนบา้นเก้ิง (สพป.) นายสมบูรณ์ ทพัเจริญ sppv42z1398 GNR4X 813924487

133 โรงเรียนบา้นเก่านอ้ยหนองเส็งหินลาด (สพป.) นางเยน็ใจ โมฆรัตน์ sppv42z1329 PUZDS 098-2619455

134 โรงเรียนบา้นเก่าใหม่ (สพป.) นายอุทิศ บุตรงาม sppv42z1282 QXEP1 864597124

135 โรงเรียนบา้นเขวา "รัฐประชาวิทยากร" (สพป.) นายมานพ แกว้ขวญั sppv42z1368 2EPUS 898401208

136 โรงเรียนบา้นเขวาโดนแหยง่สามคัคี (สพป.) sppv42z1341 FHZCZ
137 โรงเรียนบา้นเขวาใหญ่ (สพป.) นายพรชยั กาลภูธร sppv42z1262 C5E2Q 862314184

138 โรงเรียนบา้นเชือกคุยเพก็ (สพป.) นางทองจนัทร์ ช่างสากล sppv42z1259 SXYP5 833361797
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139 โรงเรียนบา้นเปลือยดง (สพป.) sppv42z1470 2W51Y 43789363

140 โรงเรียนบา้นเปลือยน ้าสามคัคี (สพป.) sppv42z1303 6QYCD
141 โรงเรียนบา้นเปลือยหนองตูบ (สพป.) นายวนัชยั ศรีกะกูล sppv42z1455 G9UK3 815740652

142 โรงเรียนบา้นเป้า (สพป.) sppv42z1324 9K2GT
143 โรงเรียนบา้นเม่นใหญ่ (สพป.) sppv42z1451 EQM6H
144 โรงเรียนบา้นเลิงบ่อ (สพป.) นายเมธี ฟ้าลี sppv42z1394 DFXE5 895726663

145 โรงเรียนบา้นเสือกินววัโคกนอ้ย (สพป.) นายครรชิตพล ประทุมเวียง sppv42z1274 EGFFE 43706712

146 โรงเรียนบา้นเหล่า (สพป.) sppv42z1499 787V4
147 โรงเรียนบา้นเหล่าจัน่นาภู (สพป.) นายประสิทธ์ิ นอ้ยประดิษฐ์ sppv42z1307 3Z4NG 812635961

148 โรงเรียนบา้นเหล่าตามาอุดมชยั (สพป.) นายบรรจง ทบัทิมไสย์ sppv42z1293 H6S6Q 872194959

149 โรงเรียนบา้นเหล่าผกัหวาน (สพป.) sppv42z1352 KNMKH
150 โรงเรียนบา้นเหล่ายาว (สพป.) sppv42z1321 CJ2B3
151 โรงเรียนบา้นเหล่าหนาด (สพป.) นางสาวอมรรัตน์ ตนัศิริ sppv42z1268 44ZR9 844288796

152 โรงเรียนบา้นเหล่าโงง้ (สพป.) นายไพบูลย ์ไชยหนัขวา sppv42z1273 YQXXA 862417628

153 โรงเรียนบา้นเอียด "สงัฆราษฎร์รังสรรค"์ (สพป.) นายศกัด์ิพงษ ์ม่วงแกว้ sppv42z1385 Y9C4Q 828495781

154 โรงเรียนบา้นแก่นเท่า (สพป.) sppv42z1355 NWCUC
155 โรงเรียนบา้นแดง (สพป.) นายสุกรี นาคแยม้ sppv42z1256 C1CVD 812636311

156 โรงเรียนบา้นแดงนอ้ย (สพป.) sppv42z1327 SS48E
157 โรงเรียนบา้นแสนสุข (สพป.) sppv42z1350 Z61AN
158 โรงเรียนบา้นโขงกุดหวาย (สพป.) นายพฒันพงษ ์ด าเนตร sppv42z1403 JCXVT 866402505

159 โรงเรียนบา้นโขงใหญ่ (สพป.) นายสงัคม ค  าดี sppv42z1305 PNX72 846044966

160 โรงเรียนบา้นโคกกลาง (สพป.) นายสุทศัน์ พิณรัตน์ sppv42z1344 A5PJB 874300799

161 โรงเรียนบา้นโคกกลาง (ต.หนองโก) (สพป.) นายวีระชยั มาพร sppv42z1431 ADT6V 43750130

162 โรงเรียนบา้นโคกกลาง(ต.บรบือ) (สพป.) นางวนัแรม ศรีพงษ์ sppv42z1263 NTYVW 872378554

163 โรงเรียนบา้นโคกกลางบ่อหลุบ (สพป.) sppv42z1349 K4B4N
164 โรงเรียนบา้นโคกกุง (สพป.) นายประเจน ปฏิเก sppv42z1299 3G9TU 817294312

165 โรงเรียนบา้นโคกก่อ (สพป.) นายณฐัพล ค  าหารพล sppv42z1244 SVTNV 081-3202779

166 โรงเรียนบา้นโคกบวัคอ้ (สพป.) นายไพทูรย ์บุญนอ้ย sppv42z1283 JXXBA 817684860

167 โรงเรียนบา้นโคกล่ิน (สพป.) นายคงเดช ศิริมาเทพ sppv42z1277 U4XRA 43768758

168 โรงเรียนบา้นโคกล่าม (สพป.) นายไชยา วิญญาสุข sppv42z1424 PGPDE 885107860

169 โรงเรียนบา้นโคกล่ามหมากหญา้ท่าส าราญ (สพป.) นายสมพงษ ์วิชาสวสัด์ิ sppv42z1419 GFR6U 082-856-8996

170 โรงเรียนบา้นโคกศรี (สพป.) นายสฤษด์ิ บรรณะศรี sppv42z1295 D67K2 096-2576459

171 โรงเรียนบา้นโคกไร่ (สพป.) นางจิราวตัร สุขเกษม sppv42z1291 WQDSX 892776955

172 โรงเรียนบา้นโดท่างาม (สพป.) นายกรศิลป์ มรรครมย์ sppv42z1410 6SAR1 818734274

รายชื่อผู้ใช้งานระบบรายงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 66 สพป.มหาสารคาม เขต 1 -หน้า 5 -



ล ำดับ ช่ือโรงเรียน ผู้ติดต่อ Username รหัสผ่ำน เบอร์โทร

173
โรงเรียนบา้นโนนตาลกุดเวียนหนองหญา้มา้ 
(สพป.) นายพิชยั บุญมาหนองคู sppv42z1301 PRWRD 872139389

174 โรงเรียนบา้นโนนทอง (สพป.) นายกิตติศกัด์ิ อนัอาน sppv42z1414 ZKJ42 878589599

175 โรงเรียนบา้นโนนทองโนนสะอาด (สพป.) นายสมพงษ ์แสนวนัดี sppv42z1326 ZDY88 895743095

176 โรงเรียนบา้นโนนม่วง (สพป.) นายฉลอง สตัยพ์นัธ์ sppv42z1247 Y6VJF 847994747

177 โรงเรียนบา้นโนนราษีฝางวิทยา (สพป.) sppv42z1339 JJ59X
178 โรงเรียนบา้นโนนศรีภิบาล (สพป.) นายอุดม วิชาชยั sppv42z1284 RJRTR 817696187

179 โรงเรียนบา้นโนนสวรรค ์(สพป.) sppv42z1347 K8WTX
180 โรงเรียนบา้นโนนส าราญ (สพป.) นายสุรเชฏฐ์ นนัทะแสน sppv42z1405 6UBTQ 881102855

181 โรงเรียนบา้นโนนเกษตร (สพป.) นายชยัณรงค ์มนตรี sppv42z1408 3ARJQ 831432735

182 โรงเรียนบา้นโนนแดงมะขามหวาน (สพป.) นายวรวฒิุ ภูเฮืองแกว้ sppv42z1286 1R7TM 892757538

183 โรงเรียนบา้นโพธ์ิมีหนองเมก็โนนสะอาด (สพป.) sppv42z1332 16JK2
184 โรงเรียนบา้นโพธ์ิเงิน (สพป.) นายสมยั ภูน ้าเยน็ sppv42z1290 ZR3KD 896213174

185 โรงเรียนบา้นโพนงาม (สพป.) นายศิวาโรจน์ วงศิลา sppv42z1480 FU7UY 834173595

186 โรงเรียนบา้นโพนละออม (สพป.) นายอดุลย ์ทบัชา sppv42z1280 89EZM 43768754

187 โรงเรียนบา้นโพนสวาง (สพป.) นายพงษสิ์น พลเรือง sppv42z1272 64ETH 817391336

188 โรงเรียนบา้นโสกภารา (สพป.) นายสมพงษ ์เทียกทุม sppv42z1360 E2W8U 817085876

189 โรงเรียนบา้นโสกแดง (สพป.) นายประสิทธ์ิ บวัละคุณ sppv42z1265 9K3BQ 818711787

190 โรงเรียนบา้นใคร่นุ่น (สพป.) นายณตวรรษ อินทวงษ์ sppv42z1473 CTZU5 846342771

191 โรงเรียนบา้นใคร่นุ่นราษฎร์บ ารุง (สพป.) sppv42z1328 2AHR5
192 โรงเรียนบา้นไผ่น ้าเท่ียง (สพป.) sppv42z1314 Q9J89
193 โรงเรียนบา้นไพรวลัยป์อแดง (สพป.) นายชยัวฒัน์ เขียววารี sppv42z1365 ZEYK6 894171295

194 โรงเรียนบา้นไสจ่้อ (สพป.) sppv42z1306 JNN9B
195 โรงเรียนวดันาดีวราราม (สพป.) นายอดุลย ์พรรคพวก sppv42z1454 D7Z87 898403658

196 โรงเรียนวนัครู2502 (สพป.) sppv42z1445 6EJ2R

197 โรงเรียนหลกัเมืองมหาสารคาม (สพป.) นาย บุญมาก ปะตงัถาโต sppv42z1183 4CRNG
198 โรงเรียนอนุบาลกนัทรวิชยั (สพป.) sppv42z1494 3VEWR
199 โรงเรียนอนุบาลบรบือ (สพป.) นายศิริวิทย ์วฒันศกัด์ิสุรกุล sppv42z1436 5HYFS 812626772

200 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม (สพป.) นางรัตนา อาจชมภู sppv42z111 HHMGF 857521067

201 โรงเรียนอนุบาลแกด า (สพป.) นายค าผนั จนัทจร sppv42z1294 5S137 857401901

202 โรงเรียนการกุศลวดัสถานสงเคราะห์ (สช) sppv42z1379 RYX1P
203 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม (สช) นางสาวยวุดา หาญค าภา sppv42z1204 M3XR6 043-721957

204 โรงเรียนพฒันศึกษา (สช) sppv42z1367 WTNFB
205 โรงเรียนมธัยมชาญวิทยา (สช) ยวุดี sppv42z1224 ZF5A4
206 โรงเรียนอนุบาลกรอบสุข (สช) sppv42z1387 P4QBC
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207 โรงเรียนอนุบาลกิติยา (สช) น.ส.เสาวลกัษณ์ เจริญอินทร์ sppv42z1202 T2JCD 089-5096845

208 โรงเรียนอนุบาลธนัยพร (สช) sppv42z1389 97SP3
209 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ (สช) sppv42z1381 6F3GX
210 โรงเรียนอนุบาลมาลีรัตน์ (สช) sppv42z1370 T3435
211 โรงเรียนอนุบาลศรีจนัทร์ (สช) sppv42z1382 WJVX4
212 โรงเรียนอนุบาลสกุลรัตน์ (สช) sppv42z1375 CFBRS
213 โรงเรียนอภิสิทธ์ิปัญญา (สช) sppv42z1377 K27VW

214 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร (อบท) นายสาธิต ปัดถาเดช sppv42z1357 9HSEX 086-6401085

215 โรงเรียนเทศบาลบา้นคอ้ (อบท) นายอภินนัท ์ทองเจริญ sppv42z1371 XV8TH 814065122

216 โรงเรียนเทศบาลบา้นส่องนางใย (อบท) นายทองเพชร นางสีคุณ sppv42z1362 7XUJH 831400278

217 โรงเรียนเทศบาลบา้นแมด (อบท) นายพิณนั โลกาสา sppv42z1374 W6XH4 811759638

218 โรงเรียนเทศบาลศรีสวสัด์ิวิทยา (อบท) นายค ากรุง สีสิงขข์อน sppv42z1361 7J4PM 850112302

219 โรงเรียนเทศบาลสามคัคีวิทยา (อบท) นางเกตุนภสั อุดมชยั sppv42z1366 JNAD4 834177753

220 โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี (อบท) นายจกัรพนัธ์ เศษสรรพ์ sppv42z1369 ZFVVF 817295311

221
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่าย
ประถม) (สกอ)

อ.กฤตยาณี กองอ้ิม อ.ชลดา 
พรศรีสุราช sppv42z1239 Q9X8G 043-742830

222
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
(สกอ) นายอภิวฒัน์ บุญโสม sppv42z1237 26840321

0836770177, 
043721816
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