
ท่ี ช่ือ - สกุล โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ

1 นายสมชาย  โตนยาค อนบุาลไทรงาม สพป.ก าแพงเพชรเขต 1 95 ทอง

2 นายณรงค ์ ลมุมา ป่าจ้ีวงัแดง สพป.เชียงใหม่ เขต2 94 ทอง

3 นางสวุมิล  อ  าคณู บ้านวงัพับ สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 93 ทอง

4 นายวษิณุ  สร้อยมี วดัทา่หมื นราบ สพป.พิษณุโลกเขต2 93 ทอง

5 นายเฉลยีว  จุลมุสกิ บ้านหนองโพธิ์ สพป.อุทยัธาน ีเขต 1 93 ทอง

6 นายเอี ยม  บริบูรณ์ บ้านป่าเหมือด สพป.เชียงราย เขต 3 92 ทอง

7 นายด ารงศกัดิ ์ มั นคง บ้านหนองกะทา้ว สพป.พิษณุโลกเขต3 92 ทอง

8 นางสาวศริิวรรณ  ขวญัมุข อนบุาลศรีส าโรง สพป.สโุขทยัเขต 2 92 ทอง

9 นายภควตั  ตรีจักร บ้านถ้ าน้ าบัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 91 ทอง

10 นายสายยนต ์ อินตาค า วดัศรีทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 91 ทอง

11 นายราชัน มานะกิจ ริมวงั 2 สพป.เชียงราย เขต 2 91 ทอง

12 นางสาวนนัทรัตน ์ สมมุติ บ้านปรางค์ สพป.นา่นเขต2 91 ทอง

13 นายมานติ  ภาษิตวไิลธรรม วดัศรีดอก(ประชาพัฒนา) สพป.แพร่เขต2 91 ทอง

14 นายสมเกียรต ิสงิหกูล บ้านม่วง สพป.ล าปางเขต3 91 ทอง

15 นายสพัุฒน ์ ศรีศาสตร์ บ้านกองทลู สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง

16 นางอ าไพ  มณีวรรณ บ้านขุนแม่ตื นนอ้ย สพป.เชียงใหม่ เขต5 90 ทอง

17 นายประสทิธิ์  อินทฉมิ ขุนหว้ยตากพัฒนาศกึษา สพป.ตาก เขต 1 90 ทอง

18 นางตวงรัตน ์ นิ มแสง บ้านแม่ปะเหนอื สพป.ตาก เขต 2 90 ทอง

19 นางมนตรา  ฟักมงคล หนองวงัมิตรภาพที  107 สพป.นา่นเขต1 90 ทอง

20 นางลกัษณา  จันธิมา อนบุาลจุล(บ้านบัวสถาน) สพป.พะเยาเขต2 90 ทอง

21 นายจรัญ จิอู๋ อนบุาลบางมูลนาก(วดัหว้ยเขน)สพป.พิจิตรเขต2 90 ทอง

22 นายธรรมรงศกัดิ ์ อินกัน วดัตน้ไคร้ สพป.แพร่เขต1 90 ทอง

23 นางกัญญา  สมบูรณ์ บ้านวนาหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 90 ทอง

24 นางวมิลลกัษณ์ ปุณโณทก วดัสนัทราย สพป.ล าพูน เขต 1 90 ทอง

25 นางสาวสภุาพร  ชนะแสง สพป.อุทยัธาน ีเขต 2 89 ทอง

ระดบัผู้บริหาร
การประกวดกิจกรรมคลินิกครู งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือคร้ังท่ี 63  จงัหวัดเพชรบรูณ์
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26 นายชิตพล  เตจ๊ะ บ้านหว้ยภาน สพป.ล าพูน เขต2 87 ทอง

27 นายจ ารัส  ปันทวงั บ้านหว้ยฮากไม้ใต้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง

28 นายเกษม อบเชย บ้านนาสระลอย สพป.สโุขทยัเขต1 83 ทอง

29 นายวนัชัย  ยี รัก ธารทหาร สพป.นครสวรรค ์เขต 3 81 ทอง

30 นายมานพ  แก้วอินไชย บ้านโม่งหลวง สพป.เชีงใหม่ เขต 6 79 เงิน

31 นางระเบียบ  บุญมา สพป.อุตรดติถ์ เขต 1 78 เงิน


