
 
 

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจ าปี 2557 

 โดยความร่วมมือของส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินการคัดเลือกครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญ
ในการเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีต่อนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนในด้านการลด ละ เลิก อบายมุข เพ่ือเข้ารับรางวัล 
โล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจ าปี 2557 โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท เขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 33 รางวัล ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 88 รางวัล และประเภทครู จ านวน 109 รางวัล รวมทั้งสิ้น 
230 รางวัล  บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลโล่เกียรติคุณเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้ 

 รางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2557 ประเภท เขตพ้ืนที่การศึกษา (มิได้เรียงล าดับ)  
จ านวน 33 รางวัล 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
ภาคเหนือ 
1 นางสาวแสงอัมพา หริมูลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เขียงราย เขต 3 
2 นายอุทัย ปัญญาโกญ ศึกษานิเทศก์ สพป.เขียงใหม่ เขต 1 
3 นางณัฐพร พ่วงเฟ่ือง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
4 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 
5 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 
6 นายณรงค์ ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
7 นายวิบูลย์ ทานุชิต รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา สพป.ล าปาง เขต 2 
8 นางสุนิสา เดชะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ล าปาง เขต 3 
9 นายธวัชชัย ชูหน้า รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 

10 นางทับทิม ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
ภาคกลาง 
11 นายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
12 นายชัยณรงค์ ห่วงบุญรอด ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
13 นายศุภกร มรกต ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2 
14 นางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2 
15 นายปรีชา คงสมจิตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2 
16 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป.อ่างทอง 
17 นางสาวกัญจน์กมล โพธิ์บุญ ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง 

 
 

/ 18 นายจิรพงษ์… 
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ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจ าปี 2557 
โดยความร่วมมือของส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 รางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2557 ประเภท เขตพ้ืนที่การศึกษา (มิได้เรียงล าดับ)  
จ านวน 33 รางวัล 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
18 นายจิรพงษ์ ไชยยศ รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
19 นางอัจฉรา บัวแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
20 นายชัยสิทธิ์ ไชยโคตร รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1 
21 นางวรทิพ จันทรา นักวิชาการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1 
22 นายสุเทพ บุญเติม ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา สพป.เลย เขต 1 
23 นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1 
24 นายสุภชัย จันปุ่ม ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา สพป.เลย เขต 2 
25 นายเจริญ ราชโสภา รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2 
26 นางอมรรัตน์ เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 
27 นางสมหมาย เกษร  ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1 
28 นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
ภาคใต ้
29 นายเรวัต ไพรัตนากร ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 
30 นายฉลอง จันทร์ขาว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
31 นายมนัด ตั้งเส้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
32 นางสุจินดา ศรีรัตนสุช ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 1 
33 นางบังอร ควรประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 17 

 
 
 
 
 
 

/ ประเภทผู้บริหาร... 
 



-3- 

 
 

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจ าปี 2557 
โดยความร่วมมือของส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 รางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2557 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (มิได้เรียงล าดับ)  
จ านวน 88 รางวัล 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
ภาคเหนือ 
1 นายกิตติพงษ์ จุโลทก บ้านโป่งช้าง สพป.เชียงราย เขต 1 
2 นายชุมพล สนิทวงค์ บ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.เชียงราย เขต 1 
3 นายปกาศิต อนุกูล บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) สพป.เชียงราย เขต 2 
4 นายบุญมี ท่าดีสม เวียงเทิง (เทิงท านุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4 
5 นางรสชรินทร์ ค าโพธิ์ พร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
6 นายนิคม ผัดแสน บ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
7 นายพิริยะ    โพธิ์ประจ าศิล บ้านห้วยม่วง สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ 
8 นายณรงศักดิ์ จ ารูญหิน วัดศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
9 นางสาวอุษณีย์ สกุณา วัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

10 นางธัญทิพย์ จิราธิปภูริวัฒน ์ บ้านโป่งแดง สพป.ตาก เขต 1 
11 นายสุทธิพงษ์ ทองดี ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว สพป.ตาก เขต 1 
12 นางรุณี ห่อทอง บ้านป่าไร่ สพป.ตาก เขต 2 
13 นายทวีศักดิ์ กาศอุดม บ้านแม่ละเมา สพป.ตาก เขต 2 
14 นายสิทธิพงศ์ สั่งศร บ้านตะคร้อ (รัฐประชาชนูทิศ) สพป.นครสวรรค์ เขต 3 
15 นายวรภัทร ธนะวัง บ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.น่าน เขต 2 
16 นายชาตรี อุ่นใจ บ้านนาหนุน 1 - ปิตุราษฎร์ สพป.น่าน เขต 2 
17 นายธงชัย จันแย้ บ้านแม่อิง สพป.พะเยา เขต 1 
18 นายประเสริฐ กลิ่นหอม วัดโพทะเล สพป.พิจิตร เขต 2 
19 นายสมชาย ภัทรวิวัฒนพงศ์ ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ ์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 

20 นายคมสัน ธรรมสรางกูร บ้านนาหลวง 
(สลากกินแบ่งสงเคราะห์ ที ่387) สพป.แพร่ เขต 2 

21 นายพายัพ จอมค า บ้านปางอ้า สพป.ล าปาง เขต 2 
 
 

/22 นายโชคชัย... 
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ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจ าปี 2557 
โดยความร่วมมือของส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 รางวัลโล่เกยีรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2557 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (มิได้เรียงล าดับ)  
จ านวน 88 รางวัล 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
ภาคกลาง 
22 นายโชคชัย ฟักโต วัดพระแท่นดงรัง สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 
23 นายวีรวัฒน ์ พันธุ์คง บ้านอ่างทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
24 นายทรงชัย วินิจสกุลไทย วัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) สพป.ชลบุรี เขต ๑ 
25 นางสาวอุษา ใช้เฮ็ง บ้านบ่อกวางทอง สพป.ชลบุรี เขต ๒ 
26 นางสุนี แสงสว่าง วัดโคกขี้หนอน สพป.ชลบุรี เขต ๒ 
27 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา บ้านยางน้ ากลัดใต้ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ 
28 นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญญรัตน์ วัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 
29 นายรังสัน  พานเพ็ชร บ้านมะกอก สพป.สระแก้ว เขต ๒ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
30 นางเกษร แสนศักดิ์ หนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
31 นางจิรภัทร ชูศรีโฉม ค าเม็กวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ 
32 นายอาทิตย์     ธ ารงชัยชนะ บ้านเหล่าเกวียนหัก สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
33 นางละมุล ตอพล บ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ 
34 นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ บ้านซับตะคร้อ สพป.นครราชสีมา เขต ๒ 
35 นายปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์ เติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต ๔ 
36 นายสมัคร ยศกระโทก บ้านปอบิด สพป.นครราชสีมา เขต ๖ 
37 นายชาติชาย วงศ์ค า วัดบ้านสวายสอ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ 
38 นายบุญเทียน ไชยรัตน์ บ้านโคกโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ 
39 นางพัชรี ไชยชิต บ้านกระสัง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ 
40 นายธวัชชัย กิรัมย์ บ้านหนองรักษ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ 
41 นายวิชัย ชาญประโคน อนุบาลบ้านสะเดา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ 
42 นางเอมอร เกรติกุล บ้านจะเนียงสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ 

 
/43 นายประดิษฐ์… 
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ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจ าปี 2557 
โดยความร่วมมือของส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 รางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2557 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (มิได้เรียงล าดับ)  
 จ านวน 88 รางวัล 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
43 นายประดิษฐ์ บุตราช บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) สพป.มหาสารคาม เขต ๑ 
44 นางวิไลวรรณ เทียบดอกไม้ บ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป.มหาสารคาม เขต ๑ 
45 นายประชาศักดิ์ ค ามะวงศ์ บ้านโนนสะอาดราษฎร์บ ารุง สพป.มุกดาหาร 
46 นายบุญชอบ อุสาย ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) สพป.มุกดาหาร 
47 นายคณิต ธาราวดี บ้านน้ าแคม สพป.เลย เขต ๑ 
48 นายอรุณ รัตนโสภา ชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 
ภาคใต ้
49 นายธีระ ขันบุตร บ้านหาดทรายรี สพป.ชุมพร เขต ๑ 
50 นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์ บ้านหนองเจ็ดบาท สพป.ตรัง เขต ๑ 
51 นายประยูร เจริญวรรณ ราษฎร์บ ารุง (ลานสกา) สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ 

52 นางมาลีพันธุ์ ภูมา บ้านปากน้ าปากพูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ 

53 นายสุไลหมาน ใบสะเม๊าะ บ้านคอลอกาเว สพป.นราธิวาส เขต ๑ 
54 นายพงษ์พินิจ แสงรุ้งจันทรฉาย บ้านพุใหญ่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

55 นายชัยชนะ ทองเปี่ยม บ้านปรือน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

56 นายปรีชา มะเกะ ชุมชนบ้านกะมิยอ สพป.ปัตตานี เขต ๑ 
57 นายวิสุทธิ์ แวดอเล๊าะ บ้านท่าคลอง สพป.ปัตตานี เขต ๒ 
58 นายเล็ก เกียรติขจรเดช บ้านราวอ สพป.ปัตตานี เขต ๒ 
59 นายสุธน คงยศ ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) สพป.พังงา 
60 นางสุจิตรา เจียมจ านงค์ กะปง สพป.พังงา 
61 นางกาญจนา พรหมแก้ว วัดพิกุลทอง สพป.พัทลุง เขต ๑ 
62 นางอรพินท์ ช่วยเนียม อนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑ 
63 นางพรรณชนก ชลเจริญ บ้านควนพระสาครินทร์ สพป.พัทลุง เขต ๒ 

 

 

/64 นายอิสมาอีล… 
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ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจ าปี 2557 
โดยความร่วมมือของส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 รางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2557 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (มิได้เรียงล าดับ)  
 จ านวน 88 รางวัล 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

64 นายอิสมาอีล ลือแบลูวง บ้านปาแดรู สพป.ยะลา เขต ๒ 

65 นางชาลี คธาเพ็ชร บ้านห้วยเสียด สพป.ระนอง 

66 นายไพฑูรย์ ทองมณี วัดปะโอ สพป.สงขลา เขต ๑ 

67 ว่าที่ร้อยโทวุฒิพร วิทยาพันธ์ประชา บ้านหน่ าฮ้ัว สพป.สงขลา เขต ๓ 

68 นายประพันธ์ ประทีปเกาะ บ้านป็อง สพป.สงขลา เขต ๓ 

69 นายกชพงศ์ เพชรอินทร์ บ้านหาญ สพป.สตูล 

70 นายสุรเดช แสงจันทร์ บ้านกาแบง สพป.สตูล 

71 นายชัยอนันต์ แก่นดี บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 

72 นายณรงค์ คงสมปราชญ์ วัดบวรมงคล สพม. เขต 1 

73 นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ ไผ่ด าพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 6 

74 นายสรรเสริญ ขวัญดี ประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8 

75 นายอุดม ทองเจิม มาบอ ามฤตวิทยา สพม. เขต 11 

76 นางเกษร ศิลปกุล มาบอ ามฤตวิทยา สพม. เขต 11 

77 นายสุชาติ คงฤทธิ์ หัวไทรบ ารุงราษฎร์ สพม. เขต 12 

78 นางสาวยุพยง วุ้นวงษ์ เกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต 18 

79 นายบุญมี พาพิมพ์ น้ าสวยวิทยา สพม. เขต 21 

80 นายไพชยนต์ บุญสุภา สว่างวีระวงศ์ สพม. เขต 29 

81 นายนิเวศน ์ เนินทอง หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 

82 นายจรัล ถาวร สารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 
 

 
/ 83 นายชัยวัฒน.์.. 
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ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจ าปี 2557 
โดยความร่วมมือของส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 รางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2557 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (มิได้เรียงล าดับ)  
 จ านวน 88 รางวัล 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

83 นายชัยวัฒน ์ ใจภักด ี ห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 

84 นายวรทัศน ์ บุญโคตร สันก าแพง สพม. เขต 34 

85 นายปรีชา นันติชัย เวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 

86 นางนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ ฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 

87 นายประมุข ธนวัฒน ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ อุตรดติถ์ สพม. เขต 39 

88 นายชุมพล สุวิเชียร ห้วยยาวพิทยาคม สพม. เขต 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ประเภทครูที่ปรึกษา... 
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ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจ าปี 2557 
โดยความร่วมมือของส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 รางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2557 ประเภท ครู (มิได้เรียงล าดับ) จ านวน 109 
รางวัล 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
ภาคเหนือ 
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 
ภาคกลาง 
10 นางสาวพรรษา ฉิมพงษ์ บ้านหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ 
11 นางบุญยิน ศรีระวัตร วัดสระแก้ว สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ 
12 นายนิวัติ พานทอง บ้านปรึอวายใหญ่ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ 
13 นายวิเชียร กิตติปัญญาวงษ์ อนุบาลปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ 
14 นางสุกัญญา ภาศักดี ประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
15 นางอัญชลี สอนชา พิพัฒน์ราษฎร์บ ารุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
16 นายภาคิน ภูจอมนิล ท่าคันโทวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ 
17 นายประมูล สายเสมา ยางอุ้มวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ 
18 นายวรนันท์ เย็นสถิตย์ บ้านน้ าอุ่น สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ 
19 นางสาวอริสศรา โพธิ์ชัยเลิศ บ้านบุกกระโทก สพป.นครราชสีมา เขต ๒ 
20 นางฐิติกานต์ ทรงธรรม บ้านหนองตะไก้ สพป.นครราชสีมา เขต ๒ 

/21 นางพงศธร… 
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ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจ าปี 2557 
โดยความร่วมมือของส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 รางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2557 ประเภท ครู (มิได้เรียงล าดับ) จ านวน 109 
รางวัล 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

21 นางพงศธร อุปถัมภ์ บ้านสะกอ สพป.นครราชสีมา เขต ๒ 

22 นางบังอร ไพบูลย์สุข บ้านด่านพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต ๒ 

23 นางณิชาดา กิจเจริญวิทยา บ้านบุใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต ๔ 

24 นางศุภรดา วินัยโรจน ์ บ้านหนองบัวน้อย สพป.นครราชสีมา เขต ๔ 

25 นางนภา ศรีเงินยวง เติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต ๔ 

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

27 นางสมบัติ บัวธรรม บ้านท่าเลื่อนสามัคค ี(ค.ส.5 อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต ๔ 

28 นางจิราพร ศรีสุพรรณ บ้านท่าเลื่อนสามัคค ี(ค.ส.5 อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต ๔ 

29 นางดวงพร ชัยเวช บ้านท่าเลื่อนสามัคค ี(ค.ส.5 อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต ๔ 

30 นายวิวัฒน ์ กอมขุนทด บ้านหนองละมั่ง สพป.นครราชสีมา เขต ๕ 

31 นางรวิวรรณ พวงสมบัติ บ้านปอบิด สพป.นครราชสีมา เขต ๖ 

32 นางพจมาน เพาพาน บ้านพุทธา สพป.นครราชสีมา เขต ๗ 

33 นายสมจิต สุทธิศักดิ์ บ้านยางวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต ๗ 

34 นางกุศลิน อมรพลัง บ้านตราดหนองพลวง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ 

35 นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์ บ้านหนองการะโก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ 

36 นางวิริสา ยอดอาจ บ้านปลัดมุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ 

37 นางเกษร เดียวตระกูล บ้านหนองจิก สพป.มหาสารคาม เขต ๑ 

38 นายวีระศักดิ์ จันตะคุณ บ้านหัวนา สพป.มหาสารคาม เขต ๑ 

39 นางมงคล ไชยโคตร บ้านหนองจิก สพป.มหาสารคาม เขต ๑ 

 

/40 นางสาวสุคนธ…์ 
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ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจ าปี 2557 
โดยความร่วมมือของส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 รางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2557 ประเภท ครู (มิได้เรียงล าดับ) จ านวน 109 
รางวัล 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
40 นางสาวสุคนธ์ จารุสาร บ้านม่วงกาชัง สพป.ยโสธร เขต ๒ 
41 นางสมหมาย มีสวัสดิ์ บ้านม่วงกาชัง สพป.ยโสธร เขต ๒ 
42 นางล าเพย ไชยสาร บ้านอาราง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ 
43 นางสาวณัฐมาพร ปรางศรี กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร สพป.สระแก้ว เขต ๒ 
44 นางนิตญา สุขแสวง บ้านท่าข้าม สพป.สระแก้ว เขต ๒ 
45 นางอิชยา มันตะรักษ์ บ้านพร้าว สพป.สระแก้ว เขต ๒ 
46 นายบุญเกิด      เหลามี บ้านหนองบัวน้อย สพป.สุรินทร์ เขต ๒ 
47 นางระย้า สพานทอง โนนนารายณ์วิทยา สพป.สุรินทร์ เขต ๒ 
48 นางนิยม มงคุณแก้ว บ้านเดื่อ สพป.หนองคาย เขต 1 
49 นายถนอม รัตนศรี บ้านหนองด้วงวังประทุม สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 
50 นายปรินวิชญ์     เดชเจริญ บ้านห้วยบ่อทอง สพป.หนองบัวล าภู เขต ๑ 
51 นางถนอม แผนสมบูรณ์ ชุมชนบ้านหนองขุ่น  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 
52 นางสาวพิมพ์ใจ โควสุรัตน์ ชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 
ภาคใต ้
53 นายชลิต พากเพียร วัดหนองเป็ด สพป.ตรัง เขต ๑ 
54 นายวิรัตน์ มีทอง บ้านตลาด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ 

55 นายอาลียะ ยะเอะ บ้านมือและห์ สพป.นราธิวาส เขต ๑ 
56 นางสมศรี บุญตามช่วย บ้านควนลังงา สพป.ปัตตานี เขต ๒ 
57 นางพรทิพย์     สองภักดี ชาติตระการโกศล สพป.สงขลา เขต ๓ 
58 นางณัฐญา ชนะภัย บ้านท่าคลอง สพป.สงขลา เขต ๓ 
59 นางวรรณา พระไพรี บ้านเทพา สพป.สงขลา เขต ๓ 
60 นางสุณีย์    แสงจันทร์ บ้านยางเกาะ สพป.สงขลา เขต ๓ 

 

/61 นายอาลี… 
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ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจ าปี 2557 
โดยความร่วมมือของส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 รางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2557 ประเภท ครู (มิได้เรียงล าดับ)  จ านวน 109 
รางวัล 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
61 นายอาลี วัฒนะ บ้านในเมือง สพป.สตูล 
62 นายมนัส พาลเสือ บ้านทุ่งต าเสา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ 
63 นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต ๑ 
64 นางณัฐธิพร สุดสวาท วัดสระเกศ สพม. เขต 1 
65 นางมาลัยวรรณ จันทร สตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต ๒ 
66 นางอุษา สุภาพ หนองโพวิทยา สพม. เขต ๘ 
67 นายบรรพต บุตรน้ าเพชร หนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต ๑๐ 
68 นางสาวจารี สุดจ านงค์ ท่าชนะ สพม. เขต 11 
69 นางเบญจพร คงตระกูล ปากน้ าชุมพรวิทยา สพม. เขต ๑๑ 
70 นายชุมพร พิมพ์เพราะ มาบอ ามฤตวิทยา สพม. เขต ๑๑ 
71 นางนวลจันทร์ ศรีวิเศษ มาบอ ามฤตวิทยา สพม. เขต ๑๑ 
72 นางสาวเกษณี สุจจิตร์จูล มาบอ ามฤตวิทยา สพม. เขต 11 
73 นายพชร มั่นคง สตรีพัทลุง สพม. เขต ๑๒ 
74 นายสุรศักดิ์ หมัดโต๊ะแหล๊ะ เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต ๑๕ 
75 นางชะบา อ่อนนาค ชลบุร ี"สุขบท" สพม. เขต ๑๘ 
76 นายสุธน      สถิตวุฒิคุณ พนัสพิทยาคาร   สพม. เขต ๑๘ 
77 นางสาวสุรภ ี หนูเรียงสาย วัดป่าประดู่ สพม. เขต ๑๘ 
78 นางสาวธนภรณ์ ผลิตนนท์เกียรติ ผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 
79 นายคงธน ดงแสนสุข ทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 
80 นางปาจรีย์ นาระกุล เพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 
81 นางสุภัคชญา สินพูน จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 
82 นางเพชรไพรินทร์ เจาะจง ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 

 

/ 83 นางเด่นอุดร… 
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ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจ าปี 2557 
โดยความร่วมมือของส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 รางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2557 ประเภท ครู (มิได้เรียงล าดับ) จ านวน 109 
รางวัล 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

83 นางเด่นอุดร กัตติยบุตร เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 

84 นางจันทรา สุขิตานนท์ นครขอนแก่น สพม. เขต 25 

85 นางปิยพร ศิริปรีชาพันธุ์ ยางค าพิทยาคม สพม. เขต 25 

86 นางสาวนรินทร สารบูรณ์ บัวน้อยวิทยา สพม. เขต 28 

87 นางบุษบา แสงศิริ เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 

88 นายธีระวุฒิ ภูมิแสน ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 

89 นายวิสันต์ กรสวัสดิ์ ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 

90 นายเอกรัตน์ ลับโกษา สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 

91 นางสาวสายฝน พูนผล นายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 

92 นางรัตนา     ชิดชอบ สิรินธร สพม. เขต ๓๓ 

93 นายเฉลิมพล สุภา พร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 

94 นางพรรณี สุริยะแก้ว วัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 

95 นางสาวกรองทอง    เง่าสุวรรณ์ ห้องสอนศึกษา สพม. เขต ๓๔ 

96 นางศิริพร วงศ์หล้า ป่าซาง สพม. เขต 35 

97 นายพิเชษฐ์ ใจปวน วชิรป่าซาง สพม. เขต 35 

98 นางวราภรณ์ สว่างการ เวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 

99 นางชัสมา ตันติวงศ์ เวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 

100 นายบรรจง วรรณสุริยะ เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 

101 นางภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ เชียงค าวิทยาคม สพม. เขต 36 

102 นางวาสนา ปาลี ดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 

/ 103 นางกนกพร… 
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ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจ าปี 2557 
โดยความร่วมมือของส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 รางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2557 ประเภท ครู (มิได้เรียงล าดับ) จ านวน 109 
รางวัล 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

103 นางกนกพร เนตรอนงค์ ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 

104 นางเปรมจิต ค ามา เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 

105 นายสิน นุ่มพรม คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 

106 นางศุภลักษณ์     ปู่ซึ้ง จุฬาภรณราชวทิยาลัย  พิษณุโลก สพม. เขต ๓๙ 

107 นางจุฑาทิพย์    ยงพาณิชย์ พุทธชินราชพิทยา สพม. เขต ๓๙ 

108 นางกนกรัตน์ จันทร์กล่ า อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 

109 นายวานิช ธรรมวัตร โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

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

 
ประกาศ ณ วันที่  7  มกราคม พุทธศักราช  2557 

 
 
 

(นายสงกรานต์ ภาคโชคดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

 

 


