
ที่ ช่ือโรงเรียน กลุม่เครือข่าย ช่ือ ผู้เข้าอบรม NT ป.3 กลุม่

1 บ้านนาจกัร ช่อแฮ-นาจกัร นางสาวกรรณิการ์   อปุนันชัย 1

2 วัดต้นไคร้ ช่อแฮ-นาจกัร นางจริยา กา๋ลัง 2

3 วัดกาญจนาราม/หัวฝาย/ดอนดี ช่อแฮ-นาจกัร นางอรพิน   ไชยประพันธ์ 3

4 อนุบาลแพร่ ช่อแฮ-นาจกัร นางสาวสรัลนุช   บ่อค า 4

5 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ช่อแฮ-นาจกัร นางสมหมาย  เหมืองจา 5

6 โรงเรียนบ้านพันเชิง ช่อแฮ-นาจกัร นายณรงค์ สีเทา 6

7 บ้านห้วยฮ่อม เบญจมิตร นางสุดธิรา  ขุนคลัง  7

8 บ้านห้วยออ้ย เบญจมิตร นายภานุพงค์  ดวงจติต์ 8

9 บ้านออ้ยวิทยาคาร เบญจมิตร นางบรรจง  ชุมภูอนิทร์ 1

10 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แกว้พิสณฑ์ประชานุกลู) เบญจมิตร นางอจัฉราภรณ์   จนัภิรมย์ 2

11 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห)์ เบญจมิตร นางสาววนิดา   เสียงหวาน 3

12 แม่ยางตาล(กติติประชานุกลู) เบญจมิตร นางสมพิศ  แสนศิริภัทรพงศ์ 4

13 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห)์ เบญจมิตร นางวีรปริยา  ภูมิพีระวิภพ 5

14 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) เบญจมิตร นางมณีวรรณ  พรมปาน 6

15 บ้านน  าเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) เบญจมิตร นางนฤมล  อนิต๊ะจงั 7

16 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) ผานางคอย นางจติตมาส ไชยสาร 8

17 ชุมชนบ้านร้องเข็ม ผานางคอย นายทวี  อนุกลู 1

18 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) ผานางคอย นายอศิรานุวัฒน์  หมูสาร 2

19 บ้านห้วยโรงนอก ผานางคอย นางสาวอนิทิรา  อนิองการ 3

20 บ้านแม่แรม ผานางคอย นางปราณี  อสุาห์รัมย์ 4

21 บ้านวังปึ้ง ผานางคอย นายประดิษฐ์  ถิ่นแสน 5

22 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) ผานางคอย นางสาวธัญญารัตน์  แบ่งทิศ  6

23 บ้านร้องกวาง(จนัทิมาคม) ผานางคอย นางกนิษฐา    กกึกอ้ง 7

24 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) พญาพล นางพิรญาณ์  เกดิกลุ 8

25 วัดศรีภูม(ิศึกษาประชานุสรณ์) พญาพล นางสาวอญัชลี สวนทอง 1

26 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) พญาพล นางปภาดา กรุงศรี 2

27 บ้านน  าช า(วิชัยชนานุเคราะห)์ พญาพล นางนพภัสร  ปานหมอก 3

28 วัดทุ่งล้อม-บ้านศรีสิทธ์ิ พญาพล นางนงนิตย์   อนิทรรุจกิลุ 4

29 บ้านนาคูหา พญาพล นางภมรวรรณ  แจง้ชูศักด์ิ 5

30 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) พญาพล นางสาวละเอยีด  พงค์ถิ่น 6

31 บ้านปง(ป้อมประชานุกลู) พญาพล นางพิชญ์ญา  ดีแกว้ 7

32 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) พญาพล นางสาวณัฏฐกญัญา  เรือนอุน่ 8

33 บ้านสวนเขื่อน-ทุ่งเหนือ-แม่แคม-บ้านดง พญาพล นายมนต์ชัย  หมอนเขื่อน 1

34 รัฐราษฎร์บ ารุง มิง่เมือง นางทิวานันท์  กาศเจริญ 2
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35 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) มิง่เมือง นางรัชรินดา  พรหมวัชรานนท์ 3

36 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) มิง่เมือง นางยมนา  จติรใจ 4

37 บ้านเวียงตั ง(ค าวรรณประชานุกลู) มิง่เมือง นางฟองจนัทร์ ข้ามหก 5

38 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกลู) มิง่เมือง นางศรัญญา  ปัญญาส่อง 6

39 บ้านนาแหลม มิง่เมือง นายอคัรพล แหลมเลิศ 7

40 บ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) มิง่เมือง นางรัชรินดา  พรหมวัชรานนท์   8

41 บ้านร่องฟอง มิง่เมือง นายธีรพล  ดุเหว่า 1

42 บ้านกาซ้อง มิง่เมือง นางปราณฤทัย  ปรีดี 2

43 โรงเรียนบ้านในเวียง มิง่เมือง นายหอมแต่ง ออ่งลออ 3

44 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ มิง่เมือง นางอมรรัตน์ ค าน  าปาด 4

45 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บ ารุง) ยมเหนือ นางสาวกรัณฑรัตน์ วงค์สามสี 5

46 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) ยมเหนือ นางธัญรัตน์  คชปัญญา 6

47 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ ยมเหนือ นางเพ็ญศรี  พลพงษ์ 7

48 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ยมเหนือ นวลศรี  ภิญโญ 8

49 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) ยมเหนือ นางราตรี  พังพรพรมราช 1

50 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) ยมเหนือ นายธีรวัฒน์  ค าปิง 2

51 บ้านแม่พร้าว ยมเหนือ นายธวัชชัย  จกัรผัน 3

52 บ้านดอนชัย(ประชาอทุิศ) ยมเหนือ นางสาวนิภาพร  ปัญญาแฝง 4

53 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) ยมเหนือ นายธีระ เพาะเจาะ 5

54 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกลู) ยมเหนือ นางสุจนิ ฟุ่มเฟือย 6

55 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บ ารุง) ยมเหนือ นางสาวกรัณฑรัตน์ วงค์สามสี 7

56 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) ยมเหนือ นางราตรี  พังพรพรมราช 8

57 บ้านนาหลวง ยมเหนือ นางจารุวรรณ  วารีกลุ 1

58 บ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บ ารุง) สองฝ่ังสามัคคี นายจกัรกฤษณ์  ม่วงรัก 2

59 บ้านหนองเสี ยว สองฝ่ังสามัคคี นายสมบูรณ์  ปะละใจ 3

60 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) สองฝ่ังสามัคคี นางพจนีย์  สิงห์เสวก 4

61 บ้านลอง(ฟองจนัทร์ราษฎร์อปุถัมภ์) สองฝ่ังสามัคคี นางสาวสุรภัส  สวนดอก 5

62 บ้านหัวเมือง สองฝ่ังสามัคคี นางองุ่น  มิง่ขวัญ 6

63 บ้านลู(คัมภีรืราษฎร์บ ารุง) สองฝ่ังสามัคคี นางวชิราภรณ์  จปีน 7

64 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) สองฝ่ังสามัคคี นางสาวนันทรัฐ  แสนกนัทา 8

65 บ้านดอนแกว้ (อาสาฯ) สองฝ่ังสามัคคี นางดวงพร  เถาจนัต๊ะ 1

66 ไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) สองฝ่ังสามัคคี นางสุพัชรินทร์ วาสนาเจริญ 2

67 วัดร่องเย็น(สารแกว้ประชาสงเคราะห์) สองฝ่ังสามัคคี นางสาวสุทธิลักษณ์ โสภารัตนากลู 3

68 วัดห้วยหม้าย สองฝ่ังสามัคคี นางรุ่งทิพย์  ร่องพืช 4

69 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกลู) สองฝ่ังสามัคคี นางพรศรี  จติรวิจารณ์ 5

70 บ้านแดนชุมพล (ประชานุกลุ) สองฝ่ังสามัคคี นางนภาภรณ์  สายไหม 6
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71 บ้านวังหลวง (วังมาประชาสามัคคี) หนองม่วงไข่ นายธีรพงศ์ สายค า 7

72 บ้านหนองน  ารัด(พรหมาประชาสงเคราะห)์ หนองม่วงไข่ นางณัฐภิญญา   บุญรักษา 8

73 บ้านทุ่งแค้ว(คันธวงค์วิทยาคาร) หนองม่วงไข่ นางจตุพร  ถานะวุฒิพงษ์ 1

74 บ้านหนองม่วงไข(่ม่วงไข่วิทยาคาร) หนองม่วงไข่ น.ส.ชิดกมล อนาเขต 2

75 แม่ค ามีต าหนัก(ต าหนักธรรมวิทยาคาร) หนองม่วงไข่ นางสาว ราณี    ดาวนันท์ 3

76 โรงเรียนบ้านสะเลียม (ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) หนองม่วงไข่ นางสาววรัญญา สะเอยีบคง 4

77 อนุบาลร้องกวาง เอกชน นางสาววิลาสิณี  ค าใส 5

78 ราชประชานุเคราะห์ 25 การศึกษาพิเศษ นางสาวเปมมิกา  ถาวร 6

79 ราชประชานุเคราะห์ 25 การศึกษาพิเศษ นางสาวจริยา แซ่เล้า 7

80 มารดาอปุถัมภ์ เอกชน นางสาวกนัต์กนิษฐ์ อนิทะปัญญา 8

81 มารดาอปุถัมภ์ เอกชน นางสาวเพชรรัตน์  ปั้นหยัด 1

82 มารดาอปุถัมภ์ เอกชน นางสาวศุภราภรณ์ เวียงทอง 2

83 บ้านต้นหนุน สองฝ่ังสามัคคี นางสุดา พิทักษ์วาปี 3

84

85


