
ที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน สังกัด

1 นางชลธิภา วัชรภัทร บ้านคลองเมือง สพป.ก าแพงเพชร เขต ๑

2 นายกิตติ โพธิสิทธิ์ บ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต ๒

3 นางนงคราญ เกษมสุข ป่าแดงวิทยา สพป.เชียงราย เขต ๒

4 นายพัฒน์พงษ์ เต็มเสาร์ ป่าแดงวิทยา สพป.เชียงราย เขต ๒

5 นางศรีวรรณ มหาเทพ บ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต ๓

6 นายวิสุทธิ แสนสุวรรณ์ บ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต ๓

7 นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ บ้านแม่มุ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

8 นางสาวกัญญาวีร์ ชายเรียน วัดกระบังมังคลาราม สพป.พิษณุโลก เขต ๓

9 นางศรัณยา พฤกษกุลทล บ้านหนองกะท้าว สพป.พิษณุโลก เขต ๓

1 นางสาวพรรษา ฉิมพงษ์ บ้านหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต ๔

2 นางบุญยิน ศรีระวัตร วัดสระแก้ว สพป.นครสวรรค์ เขต ๒

3 นายนิวัติ พานทอง บ้านปรึอวายใหญ่ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑

4 นายวิเชียร กิตติปัญญาวงษ์ อนุบาลปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑

5 นางสุกัญญา ภาศักดี ประตูชัย สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต ๑

1 นางอัญชลี สอนชา พิพัฒน์ราษฎร์บ ารุง สพป.กาฬสินธุ ์เขต ๑

2 นายภาคิน ภูจอมนิล ท่าคันโทวิทยายน สพป.กาฬสินธุ ์เขต ๒

3 นายประมูล สายเสมา ยางอุ้มวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ ์เขต ๒

4 นายวรนันท์ เย็นสถิตย์ บ้านน  าอุ่น สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

5 นางสาวอริสศรา โพธิช์ัยเลิศ บ้านบุกกระโทก สพป.นครราชสีมา เขต ๒

6 นางฐิติกานต์ ทรงธรรม บ้านหนองตะไก้ สพป.นครราชสีมา เขต ๒

7 นางพงศธร อุปถัมภ์ บ้านสะกอ สพป.นครราชสีมา เขต ๒

8 นางบังอร ไพบูลย์สุข บ้านด่านพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต ๒

9 นางณิชาดา กิจเจริญวิทยา บ้านบุใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต ๔

10 นางศุภรดา วินัยโรจน์ บ้านหนองบัวน้อย สพป.นครราชสีมา เขต ๔
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11 นางนภา ศรีเงินยวง เติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต ๔

12 นายณรงค์ กิจสุภา บ้านปางแก (สภาประชานุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต ๔

13 นางสมบัติ บัวธรรม บา้นทา่เล่ือนสามัคคี (ค.ส.5 อุปถัมภ)์ สพป.นครราชสีมา เขต ๔

14 นางจิราพร ศรีสุพรรณ บา้นทา่เล่ือนสามัคคี (ค.ส.5 อุปถัมภ)์ สพป.นครราชสีมา เขต ๔

15 นางดวงพร ชัยเวช บา้นทา่เล่ือนสามัคคี (ค.ส.5 อุปถัมภ)์ สพป.นครราชสีมา เขต ๔

16 นายวิวัฒน์ กอมขุนทด บ้านหนองละมั่ง สพป.นครราชสีมา เขต ๕

17 นางรวิวรรณ พวงสมบัติ บ้านปอบิด สพป.นครราชสีมา เขต ๖

18 นางพจมาน เพาพาน บ้านพุทธา สพป.นครราชสีมา เขต ๗

19 นายสมจิต สุทธิศักด์ิ บ้านยางวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต ๗

20 นางกุศลิน อมรพลัง บ้านตราดหนองพลวง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

21 นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์ บ้านหนองการะโก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒

22 นางวิริสา ยอดอาจ บ้านปลัดมุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔

23 นางเกษร เดียวตระกูล บ้านหนองจิก สพป.มหาสารคาม เขต ๑

24 นายวีระศักด์ิ จันตะคุณ บ้านหัวนา สพป.มหาสารคาม เขต ๑

25 นางมงคล ไชยโคตร บ้านหนองจิก สพป.มหาสารคาม เขต ๑

26 นางสาวสุคนธ์ จารุสาร บ้านม่วงกาชัง สพป.ยโสธร เขต ๒

27 นางสมหมาย มีสวัสด์ิ บ้านม่วงกาชัง สพป.ยโสธร เขต ๒

28 นางล าเพย ไชยสาร บ้านอาราง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔

29 นางสาวณัฐมาพร ปรางศรี กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร สพป.สระแก้ว เขต ๒

30 นางนิตญา สุขแสวง บ้านท่าข้าม สพป.สระแก้ว เขต ๒

31 นางอิชยา มันตะรักษ์ บ้านพร้าว สพป.สระแก้ว เขต ๒

32 นายบุญเกิด     เหลามี บ้านหนองบัวน้อย สพป.สุรินทร์ เขต ๒

33 นางระย้า สพานทอง โนนนารายณ์วิทยา สพป.สุรินทร์ เขต ๒

34 นางนิยม มงคุณแก้ว บ้านเด่ือ สพป.หนองคาย เขต 1

35 นายถนอม รัตนศรี บ้านหนองด้วงวังประทุม สพป.หนองบัวล าภู เขต 1

36 นายปรินวิชญ์    เดชเจริญ บ้านห้วยบ่อทอง สพป.หนองบัวล าภู เขต ๑
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37 นางถนอม แผนสมบูรณ์ ชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

38 นางสาวพิมพ์ใจ โควสุรัตน์ ชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

1 นายชลิต พากเพียร วัดหนองเป็ด สพป.ตรัง เขต ๑

2 นายวิรัตน์ มีทอง บ้านตลาด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

3 นายอาลียะ ยะเอะ บ้านมือและห์ สพป.นราธิวาส เขต ๑

4 นางสมศรี บุญตามช่วย บ้านควนลังงา สพป.ปัตตานี เขต ๒

5 นางพรทิพย์    สองภักดี ชาติตระการโกศล สพป.สงขลา เขต ๓

6 นางณัฐญา ชนะภัย บ้านท่าคลอง สพป.สงขลา เขต ๓

7 นางวรรณา พระไพรี บ้านเทพา สพป.สงขลา เขต ๓

8 นางสุณีย์   แสงจันทร์ บ้านยางเกาะ สพป.สงขลา เขต ๓

9 นายอาลี วัฒนะ บ้านในเมือง สพป.สตูล

10 นายมนัส พาลเสือ บ้านทุง่ต าเสา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
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1 นายชัยอนันต์ แก่นดี บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1

2 นายณรงค์ คงสมปราชญ์ วัดบวรมงคล สพม. เขต 1

3 นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ ไผ่ด าพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 6

4 นายสรรเสริญ ขวัญดี ประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8

5 นายอุดม ทองเจิม มาบอ ามฤตวิทยา สพม. เขต 11

6 นางเกษร ศิลปกุล มาบอ ามฤตวิทยา สพม. เขต 11

7 นายสุชาติ คงฤทธิ์ หัวไทรบ ารุงราษฎร์ สพม. เขต 12

8 นางสาวยุพยง วุน้วงษ์ เกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต 18

9 นายบุญมี พาพิมพ์ น  าสวยวิทยา สพม. เขต 21

10 นายไพชยนต์ บุญสุภา สว่างวีระวงศ์ สพม. เขต 29

11 นายนิเวศน์ เนินทอง หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33

12 นายจรัล ถาวร สารภีพิทยาคม สพม. เขต 34

13 นายชัยวัฒน์ ใจภักดี ห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34

14 นายวรทัศน์ บุญโคตร สันก าแพง สพม. เขต 34

15 นายปรีชา นันติชัย เวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35

16 นางนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ ฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36

17 นายประมุข ธนวัฒน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39

18 นายชุมพล สุวิเชียร ห้วยยาวพิทยาคม สพม. เขต 41
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1 นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา นวมินทราชินูทศิสตรีวทิยา พทุธมณฑล สพม. เขต ๑

2 นางณัฐพร สุดสวาท วัดสระเกศ สพม. เขต 1

3 นางมาลัยวรรณ จันทร สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต ๒

4 นางอุษา สุภาพ หนองโพวิทยา สพม. เขต ๘

5 นายบรรพต บุตรน  าเพชร หนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต ๑๐

6 นางสาวจารี สุดจ านงค์ ท่าชนะ สพม. เขต 11

7 นางเบญจพร คงตระกูล ปากน  าชุมพรวิทยา สพม. เขต ๑๑

8 นายชุมพร พิมพ์เพราะ มาบอ ามฤตวิทยา สพม. เขต ๑๑

9 นางนวลจันทร์ ศรีวิเศษ มาบอ ามฤตวิทยา สพม. เขต ๑๑

10 นางสาวเกษณี สุจจิตร์จูล มาบอ ามฤตวิทยา สพม. เขต 11

11 นายพชร มั่นคง สตรีพัทลุง สพม. เขต ๑๒

12 นายสุรศักด์ิ หมัดโต๊ะแหล๊ะ เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต ๑๕

13 นางชะบา อ่อนนาค ชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต ๑๘

14 นายสุธน     สถิตวุฒิคุณ พนัสพิทยาคาร  สพม. เขต ๑๘

15 นางสาวสุรภี หนูเรียงสาย วัดป่าประดู่ สพม. เขต ๑๘

16 นางสาวธนภรณ์ ผลิตนนท์เกียรติ ผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19

17 นายคงธน ดงแสนสุข ทุง่ฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20

18 นางปาจรีย์ นาระกุล เพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20

19 นางสุภัคชญา สินพูน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22

20 นางเพชรไพรินทร์ เจาะจง ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22

21 นางเด่นอุดร กัตติยบุตร เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22

22 นางจันทรา สุขิตานนท์ นครขอนแก่น สพม. เขต 25

23 นางปิยพร ศิริปรีชาพันธุ์ ยางค าพิทยาคม สพม. เขต 25

24 นางสาวนรินทร สารบูรณ์ บัวน้อยวิทยา สพม. เขต 28

25 นางบุษบา แสงศิริ เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28

26 นายธีระวุฒิ ภูมิแสน ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28
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27 นายวิสันต์ กรสวัสด์ิ ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28

28 นายเอกรัตน์ ลับโกษา สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28

29 นางสาวสายฝน พูนผล นายมวิทยาคาร สพม. เขต 29

30 นางรัตนา    ชิดชอบ สิรินธร สพม. เขต ๓๓

31 นายเฉลิมพล สุภา พร้าววิทยาคม สพม. เขต 34

32 นางพรรณี สุริยะแก้ว วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34

33 นางสาวกรองทอง   เง่าสุวรรณ์ ห้องสอนศึกษา สพม. เขต ๓๔

34 นางศิริพร วงศ์หล้า ป่าซาง สพม. เขต 35

35 นายพิเชษฐ์ ใจปวน วชิรป่าซาง สพม. เขต 35

36 นางวราภรณ์ สว่างการ เวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35

37 นางชัสมา ตันติวงศ์ เวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35

38 นายบรรจง วรรณสุริยะ เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35

39 นางภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ เชียงค าวิทยาคม สพม. เขต 36

40 นางวาสนา ปาลี ดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36

41 นางกนกพร เนตรอนงค์ ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36

42 นางเปรมจิต ค ามา เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36

43 นายสิน นุ่มพรม คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38

44 นางศุภลักษณ์    ปูซึ่ ง จุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก สพม. เขต ๓๙

45 นางจุฑาทิพย์   ยงพาณิชย์ พุทธชินราชพิทยา สพม. เขต ๓๙

46 นางกนกรัตน์ จันทร์กล่ า อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39
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ที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง สังกัด

1 นางสาวแสงอัมพา หริมูลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เขียงราย เขต 3
2 นายอุทัย ปัญญาโกญ ศึกษานิเทศก์ สพป.เขียงใหม่ เขต 1
3 นางณัฐพร พ่วงเฟือ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3
4 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผู้อ านวยการเขตพื นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3
5 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการเขตพื นทีก่ารศึกษา สพป.แพร่ เขต 2
6 นายณรงค์ ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
7 นายวิบูลย์ ทานุชิต รองผู้อ านวยการเขตพื นที่การศึกษา สพป.ล าปาง เขต 2
8 นางสุนิสา เดชะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ล าปาง เขต 3
9 นายธวัชชัย ชูหน้า รองผู้อ านวยการเขตพื นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1

10 นางทับทิม ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

1 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
2 นายชัยณรงค์ ห่วงบุญรอด ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
3 นายศุภกร มรกต ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2
4 นางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2
5 นายปรีชา คงสมจิตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2
6 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อ านวยการเขตพื นทีก่ารศึกษา สพป.อ่างทอง
7 นางสาวกัญจน์กมล โพธิบ์ุญ ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง

1 นายจิรพงษ์ ไชยยศ รองผู้อ านวยการเขตพื นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
2 นางอัจฉรา บัวแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
3 นายชัยสิทธิ์ ไชยโคตร รองผู้อ านวยการเขตพื นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
4 นางวรทิพ จันทรา นักวิชาการ สพป.มหาสารคาม เขต 1
5 นายสุเทพ บุญเติม ผู้อ านวยการเขตพื นทีก่ารศึกษา สพป.เลย เขต 1
6 นางสาวกิ่งนภา สกุลตั ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1
7 นายสุภชัย จันปุม่ ผู้อ านวยการเขตพื นทีก่ารศึกษา สพป.เลย เขต 2
8 นายเจริญ ราชโสภา รองผู้อ านวยการเขตพื นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2
9 นางอมรรัตน์ เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2

10 นางสมหมาย เกสร ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1
11 นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อ านวยการเขตพื นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5
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ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ



ที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง สังกัด

1 นายเรวัต ไพรัตนากร ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1
2 นายฉลอง จันทร์ขาว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
3 นายมนัด ตั งเส้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
4 นางสุจินดา ศรีรัตนสุช ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 1
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ภาคใต้



ที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง สังกัด
1 นางบังอร ควรประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 17
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ที่ ชื่อ สกุล สังกัด ต าแหน่ง

1 นายวานิช   ธรรมวัตร โพธ์ิศรีสวุรรณวทิยาคม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัศรีสะเกษ

ทะเบียนคุม "ครูดีไม่มีอบายมุข"  ประจ าปี 2557 (ปีที่ 3)
สังกัด อบจ.  รวมได้รับโล่  รวม  ๑ คน










