รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
1. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.นครนายก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
สพป.เลย เขต 3
สพป.เลย เขต 3
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่นเขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.บุรีรัมย์
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ

ชื่อ – สกุล
นายอรัญ เทือกขันตี
นายลิขิต ศรีวรมย์
นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ
นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์
นางสาวสุมาลี กันธุ
นายณฐพรต เพ็งสาย
นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์
นายบุญส่ง ขันทอง
นางสาวปภัสพ์มณ ทองอาสา
นางสาวดวงใจ ถวิลไพร
นางสาวสมถวิล ชูเนตร
นางสาวปุณยนุช ดวงศรี
นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม
นางนัยนา เกิดศรี
นางพิชาพัทธ์ นพคุณรังสฤษดิ์
นางสาวจัตุพร แปวไธสง
นางสาวทมิตา ไชยศรี

2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต ๑
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียน
บ้านคลองแรด
บ้านทุ่งสาคร
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
เขาดินวิทยาคาร
บ้านท่ามะไฟ
บ้านตลุงใต้
บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
บ้านสระลุมพุก
บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์

ชื่อ – สกุล
นายวัฒนา ศรีสุวรรณ
นางสาวมัณฑนา ใจเย็น
นางสาวจุฑามาศ ธุวังควัฒน์
นางสาวชนนิกานต์ สงวนไพบูลย์

นายทวี เนื่องอาชา
นางจุฑารัตน์ เรืองเดช
นางสาวพรรณษา รักษ์ผล
นางกัญชลี รักษาสัตย์
นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกา
นางสาวอานุช ศรสินชัย
นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร
นางชีวรัตน์ พลบารุง
/ 13. สพป.กาญจนบุรี...
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2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาแพงเพชร เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

41

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

42

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียน
บ้านหนองนางเลิ้ง
บ้านห้วยลึก
วัดตะคร้าเอน
วัดทุ่งมะกรูด
บ้านนามกุย
บ้านเสาหงส์
บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
กุดฆ้องชัยวิทยา
โนนชัยประชาสรรค์
โนนสะอาดราษฎร์อานวย
บ้านหนองเม็ก
สว่างกิจวิทยา
หนองโนวิทยา
สาราญ-ประภาศรี
นาทันวิทยา
หินลาดนารายณ์สาร
บ้านคลองแขยง
ไตรมิตรศึกษา
บ้านผักหวานโนนสวาง
หนองขามพิทยาคม
โคกกลางโนนคูณโนนศิลา
บ้านหนองบัวโนนเมือง
บ้านซอยสองฯ
บ้านบ่อเวฬุ
วัดเกวียนหัก (สมบัติราษฎร์นุกลู )

วัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา)
วัดน้ารัก (ประชาน้ารัก)
ตลาดคลอง 16
(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)
ตลาดคลอง 16
(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)
บ้านคลอง 21

ชื่อ – สกุล
นายธานี เพิกเฉย
นายประสิทธิชัย หมดทุกข์
นางสาววารุณี ตะโกภู่
นายนพดล เล็กบาง
นายกิตติพงษ์ แสนพงษ์
นางภัทรดานันทน์ กรองแก้ว
นางสุจิตรา ศรีชาติ
นางสาวศิริวรรณ เหล่าหว้าน
นางจิราพร นาจรูญ
นางประสพสุข ศรีหงษ์ทอง
นางสุพรรณิการ์ นาชัยฤทธิ์
นางกาญจนา วรพันธ์
นางแสงไทย ดวงปากดี
นางนฤมล หลักคา
นางสาวแววตา ไชยขันธ์
นางสาวเทียนทอง ดีรักษา
นายธนภูมิ ต๊ะสินธุ
นายประพันธ์ อันภักดี
นางนัตรนา จันทร์ลุทิน
นายสมเกียรติ สารสม
นางสาวกองแก้ว เจตนา
นางงามนิตย์ ลิโป้
ว่าที่ร้อยตรีคมสันต์ ทะลายรัมย์

นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ์
นางสาวพรพรรณ ไชยริปู
นางศศิญดา กิตติพัฒนพงษ์
นางสาวปราณี เข็มทอง
นายปรวีย์ ฟองมูล
นายสมบัติ บุญเกิด
นางสาวอนัญญ์ธร ปลอดดี
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
43

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชัยนาท
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียน
บ้านคลองเจ้า
(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
วัดเขาดิน
วัดคลองเจ้า
วัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร)
วัดไผ่ดา
ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
บ้านหนองสองห้อง
วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วัดนาเขื่อน
บ้านคลองปริง
บ้านคลองยาง
บ้านบางแสม
วัดโคกเพลาะ
บ้านทุ่งกลม
วัดวังหิน

ชื่อ – สกุล
นางสาววรรรณา จิตรวิรัตน์
นายกิตติศักดิ์ จันทร์เปรม
นางขนิษฐา ณรงค์ศักดิ์
นายวุฒิ อิสระกุล
นางสาวสมร ระยับศรี
นางธิติกานต์ จันทวัฒน์
นางสาวภาวิณี ทุ่งไธสง
นางสาวสุวิญญาณ์ ทิพประเสริฐ

นายจักรรินทร์ แจ่มใส
นายสราวุฒิ พลหาญ
นายกาชัย เสนากิจ
นางสาวสมถวิล มิสันเทียะ
นางสาวประครองศิลป์ งามศิริ
นางนุชชารี อุ่นอบ
นายอุดร ภักสุวรรณ
บางไก่เถื่อน (ตันติวิสิษฐ์ประชานุกลู ) นางสาวสาวิตรี จันทร์ควง
ชุมพลสวรรค์วิทยา
นางเยาวภา กล้าขยัน
บ้านแจ้งน้อย
นางปุณิกา ชื่นนาเสียว
หนองฉนวนวิทยาคม
นายกิตติภพ กุลจันทร์
บ้านหนองม่วงบารุง
นายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก
ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
นางสาวสุธัญญา สมานวงศ์
ชุมชนประชานิคม
นายปรัชญา กาดีโลน
บ้านเขาบ่อ
นางสาวอชิรญาณ์ ศรีภา
บ้านตาหงษ์
นางสาวพรเพ็ญ หนูชนะภัย
บ้านบางจาก
นางกนกพิชญ์ มากผล
บ้านปากคลอง
นางนงนุช จิตภักดี
บ้านยายไท
นางสาวปวีณา นาคหกวิค
บ้านสามเสียม
นางอัจฉริยา สุจริต
บ้านหาดทรายรี
นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง
บ้านทรายทอง
นายอดิศักดิ์ สีคราม
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2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ชุมพร เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตราด
สพป.ตราด
สพป.ตราด
สพป.นครนายก
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1

โรงเรียน
ชุมชนวัดขันเงิน
บ้านป่าสักไก่
บ้านห้วยมะซาง
บ้านหนองป่าก่อ
สามัคคีพัฒนา
บ้านกระแล
บ้านหนองขวาง
บ้านกองหิน
ป่ากล้วยพัฒนา
ไทรงาม
บ้านกลางนา
บ้านบกหัก
บ้านบ้าหวี
บ้านไร่หลวง
บ้านหนองไทร
บ้านควนอารี
บ้านซา
บ้านพรุใหญ่
บ้านหนองคล้า
บ้านหนองศรีจันทร์
บ้านหลังเขา
บ้านหลังเขา
บ้านแหลม
วัดคีรีวิหาร
ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)

บ้านคลองมะขาม
บ้านคลองมะขาม
อนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)
บ้านสระน้าส้ม
วัดดอนเสาเกียด

ชื่อ – สกุล
นางสาวรัตนา สร้อยทอง
นายสุกิจ พินิจ
นายเอนก กันหา
นางสาวขวัญฤทัย ใจใหญ่
นางสาวกมลลักษณ์ จันทร์หลวง

นายอดิศักดิ์ จันกิติ
นายพีรศาสตร์ จินาปุก
นางสาวเศรณี มรกตคันโธ
นายสงบ เจริญสุข
นายพิทยา หวานขัน
นายเสริมศักดิ์ รักใหม่
นางสุพัตรา เพิ่มเพ็ชร์
นางยุพา ชูเนตร์
นายภิญโย ชูเดช
นางอุไรวรรณ จันทร์สว่าง
นายธีรพล ใสบริสุทธิ์
นางจิราภรณ์ บัวเพ็ชร
นางสาวจุฑาภรณ์ เชื้อเพ็ชร
นายสุธารักษ์ พันธ์วงศ์รัตน์
นางภวันตรี บุญเกียรติ
นางบุรินทร์ นุ่นขาว
นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์
นายภาคภูมิ ชมช่วยธานี
นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์
นางกรรณิการ์ เทียนประชา
นางสาวจันทร์จิรา จิตนาวสาร
ว่าที่เรือตรีธนพงศ์ บุญวาที
นางสาวจินตนา สุพรม
นางกัลยาณี ประศาสน์วินิจฉัย
นางสาวกฤษฎิ์สราวลี ยองใยกฤษฎา
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
103 สพป.นครปฐม เขต 1
104 สพป.นครปฐม เขต 2
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต 2

โรงเรียน
วัดรางปลาหมอ
บ้านกระทุ่มล้ม
(นครราษฎร์ประสิทธิ์)
ชุมชนนามนวิทยาคาร
นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี
บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์
บ้านวังตามัว
บ้านหนองปลาดุก
สุนทรวิจิตร (บารุงวิทยา)
บ้านขว้างคลีชูชาติ
บ้านดอนพะธาย
บ้านดอนสะฝาง
บ้านธาตุ
บ้านนาคา
บ้านนาคา (โพนสวรรค์)
บ้านนาโดโพธิ์ศรี
บ้านนาทม
บ้านนาน้อย
บ้านโนนกุง
บ้านปากยาม (สุนทรกัลยาคาร)
บ้านโพนจาน
บ้านโพนทอง
บ้านศรีเวินชัย
บ้านหนองบัว
ชลประทานสงเคราะห์
บ้านกระโดน
บ้านจอหอ
บ้านมะค่า
สวนหม่อน
สามัคคีรถไฟ
บ้านหนองยาง

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุมินตรา ปิ่นทอง
นางกนกลักษณ์ พิลาวร
นางสาวจันทิรา แก้วบุตรา
นายศักดิด์ า แสนมิตร
นายประจักษ์ กวานปรัชชา
นายสุรงพงษ์ ศรีสว่าง
นายพลภัทร โสมี
นายแสงละภา พระเสนา
นางสาวชลธิยา โทรัตน์
นายชัยณรงค์ เหมะธุรินทร์
นางสาวปาณิสรา โกษาแสง
นางขวัญฤทัย สมอุดม
นายประสิทธิ์ โกษาแสง
นางวิภาวณี บุญศรี
นางสาววิยะ โพธิ์ทะโสม
นายเทพพร สุวรรณโส
นางฤดี แดงพิบูลย์
นายผราวุธ แสนโสม
นายฉัตรชัย เคนไชยวงค์
นางสาวลัดดาวรรณ ว่องไว
นายสุชาติ เสนาสี
ว่าทีร่ ้อยตรีวาว พูลหนองกุง
นางสาวทัศนีย์ บุนนท์
ว่าที่ร้อยตรีคณัสนันท์ ทศวัฒนนนท์

นางสาวครองทรัพย์ เชิดชู
นายสมศักดิ์ ช่างไม้
นางกรรณิการ์ กายขุนทด
นางสาวกิ่งดาว หวังร่วมกลาง
นายประเสริฐศักดิ์ ศรีถาวร
นายรุ่งโรจน์ พรหมมีชัย
/ 133. สพป.นครราชสีมา...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต ๔
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล
บ้านท่าช้าง
นางสาวจินตหรา สายแวว
บ้านหนองตาด
นางจันทรัสม์ ธนปรัชญ์ธารง
บ้านหนองหินโคน
นางสาวศันสนีย์ วิเศษพูน
นิคมชลประทานสงเคราะห์
ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พุ่มลาเจียก
นิคมสร้างตนเองลาตะคอง 4 นางสาวโชติกา ภิญโญ
บ้านคลองดินดา
นางกัญญาภัค พุกสีแสง
บ้านซับน้อย
นางสุภาวดี ทรายจังหรีด
บ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร)
นางศรัญญา เลิศจันทึก
บ้านไร่โคกสูง
นายชลทิศ แนวถาวร
บ้านหนองเลา
นางสาวปาณิสรา เปาวรางกูล
บ้านหนองห่าน (ประชาสามัคคี) นางสาวสุพัตรา นามขาว
นางสาวกิ่งกาญจน์ เสาวลักษณ์
วัดบันไดม้า
บ้านคลองเดื่อ
นางสาวเจษสุดา รักษาภักดี
บ้านกาปัง
นางจิดาภา มิรินทร์
บ้านบัลลังก์สะอาด
นางสาวอัจฉรา สาธิมานนท์
บ้านตลุกหินปูน
จ่าสิบโทชิษณุพงศ์ ถ้ากลาง
บ้านน้อยหนองหนาด
นายอภิรักษ์ หาญประชุม
วัดบ้านงิ้ว
นางศรีวณา โพธิ์ชัยเลิศ
บ้านกระเบื้องใหญ่
นางผกากรอง สืบค้า
บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี นายวุฒิศักดิ์ ถนัดค้า
บ้านสัมฤทธิ์
นางปิยะพร ถนัดค้า
ไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) นายกมล จันสว่าง
บ้านทวดเหนือ
นางภัสรา ชูเสน
บ้านบางกระบือ
นางทิพรัตน์ ศรีสุภา
บ้านหนองหนอน
นางสาวสุฑารัตน์ ทองเกลี้ยง
บ้านห้วยยูง
นายนิรุส สุวรรณจันทร์
วัดโดน
นางกรกนก ณ นคร
วัดพังสิงห์
นางอัญญารัตน์ ธานีรัตน์
วัดสระแก้ว
นางวนิดา บุญมั่น
ชุมชนบ้านปากเสียว
นางสารภี ศรีราม
บ้านเกาะขวัญ
นางกมลทิพย์ สงค์ดา
/ 164. สพป.นครศรีธรรมราช...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียน
บ้านหนองคล้า
โยธินบารุง
วัดใหม่
บ้านควนโตน
บ้านหนองมาก
วัดควนเกย
วัดบางศาลา
วัดพิศาลนฤมิต
วัดพิศาลนฤมิต
หัวไทร (เรือนประชาบาล)
บ้านทุ่งเกราะ
บ้านในเขียว 1
บ้านพังปริง
วัดเทวดาราม
วัดนาเหรง
วัดปลักปลา
วัดโมคลาน
วัดสโมสร
บ้านซับผักกาด
วัดศรีอุทุมพร
วัดหัวงิ้ว
บ้านปางสุด
อนุบาลชุมตาบง
บ้านซับสมบูรณ์
บ้านโพนทอง
ชุมชนวัดไทรม้า

ชื่อ – สกุล
นางพรทิพย์ ศรีจันทร์
นางพัชรินทร์ เจสา
นางสุดารัตน์ สารักษ์
นางสาวปิยาอร ทองนุ่น
นางวรรณา ยีซัน
นายนพดลย์ เพชระ
นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์
นางสุกัลยา เรืองรักษ์
ว่าที่ร้อยตรีชาคริต คีรีเพ็ชร์
นายพิเชษฐ์ สกุณา
นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภ
นางสาวสาวิตรี สีขาว
นายสัญยิด ยีส้า
นางไพจิตต์ มีปลอด
นางจันทร์จิรา ศิขิวัฒน์
นางฉวีวรรณ แก้วสังข์
นางสาวสุรัสวดี บุญติด
นายสิทธิรัก ศิขิวัฒน์
นายอานาจ สงตาล
นายเชาวลิต พันธุ์พฤกษา
นางสาวสุชาดา อ่องยิ้ม
นายชัยศักดิ์ เชาวลักษณ์
นางสาวณัฐวดี โพธิ์พรมศรี
นางสาวอรอุมา คาประกอบ
นายสุขสันต์ บัวสาย
นางศรณี คุปติปัทมกุล
ชุมชนวัดบางไกรใน (ศีลพิบูลย์วิทยา) นางณัฐธิยา เหมือนมาตย์
วัดเฉลิมพระเกียติ (พิบูลบารุง) นางสาวสุรีพร จิตต์เอื้อ
วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบารุง) นางคมคาย น้อยสิทธิ์
อนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ)
นางจินดารัตน์ หยงสตาร์
วัดมะสงมิตรภาพที่ 55
นายศัจกร แพงคา
แสงประทีปรัฐบารุง
พันจ่าโทจิตร ยุติธรรมคุณา
/ 196. สพป.นราธิวาส...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

โรงเรียน
บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66
บ้านปอเนาะ
วัดเกาะสวาด

ชื่อ – สกุล
นายสมัย เลาะยา
นางสาวสิรินภา ยูโซ๊ะ
นางสาวหทัย ทองคุปต์
บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 นายซากี สะมะแอ
บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง นายเทวินทร์ แสนวงษ์
บ้านท่าส้มโฮง
นายสัญญา ศรีบุญเรือง
อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อานวยศิลป์
นายสุเมธ ศรีจูม
บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
นายอนันต์ ศรีคา
บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
สมบัติ โพธิ์นอก
บ้านผไทรินทร์
นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์
วัดสว่างบูรพา
นางสุชญา ภะคะโต
บ้านแซวประดู่
นายบุญเชิด คุณมาศ
บ้านลาดวน
นางสาวศุภากร พันธ์ศรี
บ้านหนองม่วงพัฒนา
นางจารุณี พวงประโคน
วัดบ้านหนองพลวง
นางอภิญญา ฌานวุฒิพงศ์
บ้านโคกเฟือง
นางวัฒนา สันตะพันธ์
บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกลู ) นางจิรภัทร ยันละหา
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ว่าที่ร้อยเอกณัฐพงษ์ อ่อนวาที
บ้านสระประดู่หนองมะค่า
นางสาววิชิตา สืบทอง
อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ นางชลาลัย ทะลายรัมย์
บ้านโนนค้อ
นางประคองณัฐ แสนสนาม
บ้านป่าหนาม
นางสาวอาภาพร วงสาสนธิ์
วัดบางนา (เส็งเลิศประชานุกูล) นางสาวฉันทนา ภาสกานนท์
ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
นายกิตติภัฏ กุลจรัสอนันต์
บ้านเขามัน
นายวานิช น้อยแสง
นางสาวสกาวเดือน อนันตวรพจน์
บ้านดอนสาราญ
บ้านท่าขาม
นางสาววันวิสาข์ พรหมรักษา
นางสาวกาญจน์จริ า ไพศาลสมบัติ
บ้านหนองมะค่า
บ้านห้วยแก้ว
นายกลยุทธ ยกย่อง
บ้านไร่บน
นางภัสกนก กาญจนทอง
บ้านโคกพนมดี
นางนงนิตย์ สังขภิญโญ
/ 227. สพป.ปราจีนบุรี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 3
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.พิษณุโลกเขต 3
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียน
วัดเท้าอู่ทอง
บ้านบางราพา
บ้านท่าเรือ
บ้านนาเกตุ
บ้านรังมดแดง
บ้านคู้คด
วัดคานหาม
วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)
วัดโคกสังข์ "ประชานุกูล"
วัดสว่างอารมณ์
วัดอินทอารี (สานักงานสลาก
กินแบ่งสงเคราะห์ 289)
ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
บ้านทุ่งป่าข่า
บ้านหนองสระ
อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
บ้านบางวัน
อ่าวกะพ้อ
บ้านปากสระ
บ้านสวนโหนด
วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)
วัดท่าควาย
วัดต้นชุมแสง
บ้านเขาน้อย
บ้านเนินมะคึด
บ้านน้าภาคน้อย
วัดหางไหล
วัดโบสถ์
วัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)
วัดเขาสมอระบัง
วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์)

ชื่อ – สกุล
นางสาวหนึ่งฤทัย งามวงศ์
นางสาวปวีณ์กร คลังข้อง
นางสุกัญญา เพชรมงคล
นางสาวพรทิพย์ ณ พัทลุง
นางสาวรุสนานี ลอเซ็ง
นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพ
นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง
นางสาวประภาพร ยอดย้อย
นางรวีวรรณ ลี้เจริญ
นางวริยาพัชร วรภัสร์สรกุล
นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์
นายนิธิศ ไชยปิน
นายอุดม อรหันต์
นางสาวณันน์ลดา เบ็ญชา
นางลักษณา จันธิมา
นายจักรพงษ์ เอียบสกุล
นายอุดม กูลดี
นางสาวณัฎนันท์ สิขิวัฒน์
นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่
นางสาวอุมารัตน์ เกลี้ยงเมือง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
นางอรัญญา นรมัตถ์
นางสาวพัลลภา ตุ้ยเต็มวงค์
นางสาวปัณณพร เดชขจร
นางราตรี มีแหยม
นางจันทร์แรม ขุนทอง
นางณัฎฐพิมล สารี
นายภูดิศ ฤทธิ์จารุกร
นางสาวอรุณี ไล้ทิม
นายมาณพ เชิดชานาญ
/ 257. สพป.เพชรบุรี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยะลา เขต 1

โรงเรียน
วัดบางลาภู
วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

บ้านเข็กน้อย
บ้านตาดข่าพัฒนา
บ้านทรัพย์สว่าง
บ้านวังเวิน
บ้านหลักด่าน
บ้านโคกหิน
บ้านบัววัฒนา
บ้านม่วงชุม
บ้านรังย้อย
บ้านสระหมื่นเชียง
บ้านหนองสะแกสี่
บ้านแควป่าสัก
บ้านนาหลวง (ประชาพัฒนา)
บ้านนาแพงดอนไฮ
บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง
บ้านวังไฮวังทอง
บ้านหนองคูขาด
บ้านกุดแคน
บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
บ้านโนนท่อน
บ้านแวงนคร"สังฆวิทยา"
บ้านหนองไฮ
บ้านโนนสมบูรณ์
ศิริราษฎร์หมากหญ้า
บ้านจอมมณีใต้
บ้านโนนสะอาดราษฎร์บารุง
บ้านขาม
บ้านคาเม็กหนองนางฟ้า
ธารแร่

ชื่อ – สกุล
นางมนฤดี หอมดี
นายกอบชัย มณีตัน
นายนิรุทธิ์ มีไทย
นายแหลม คล้ายใจตรง
นายสงัด จันทร์เพชร
นางจิรัชญา สนธิญาติ
นางจันทพร หอมจันทร์
นางรัตนา วิลัยปาน
นางอุภรรัจม์ แถวไธสง
นายนพพล เอื้อถาวรสุข
นายสุภเดช อินอิ่ม
นายสุเมธ พรมเทศ
นางสาวกฤษณา สุดใจ
นายจักรชัย แก้วพิภพ
นายศรายุทธ แก้วเรือน
นางเตือนใจ สมชาติ
นายไพฑูรย์ จันทะนาม
นางธรักษา แสนโคตร
นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมมาลา
นางใยยะดา จันทะนาม
นางสุภัทราแพไธสง ข่าขันมะลี

นายอนุพล อุปนันท์
นายจักรรินทร์ สวาศรี
นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ
นางขวัญลักษณ์ อันทองวัจน์กร

นายปิยณัฐ วงศ์เครือศร
นางเพชรไพรินทร์ เจาะจง
นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว
นางสุภิญญา นนทะวงษ์
นางอัจฉราพร พุทธพรหม
นางสาวรอมือละ เยงยูนอ
/ 288. สพป.ยะลา...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 3
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต 2
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลาปาง เขต 1
สพป.ลาปาง เขต 1
สพป.ลาปาง เขต 1
สพป.ลาปาง เขต ๑
สพป.เลย เขต 3
สพป.ศรีษะเกษ เขต 1
สพป.ศรีษะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียน
บ้านปอเยาะ
บ้านมาลา
ชุมชนบ้านยางกู่
บ้านค้อ
บ้านราชธานี
บ้านหนองตาไก้หนองตุ
บ้านยางเครือ-ด่านน้อย
เมืองหนองฮี

ชื่อ – สกุล
นางซาร่าห์ ปาแมม๊ะ
นางสาวอนุรี แซ่ไว
นางสุภัทรา เกียววานิชย์
นางจารุณี เสนารัตน์
นางศศิธร หน่ายครบุรี
นางกัลยา สิทธิจักร์
นางพชรพร ลีทัพไทย
นายอกนิษฐ์ แสนภพ
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1
นางปนิมล สุดถนอม
บ้านมาบตาพุด
นายอุดร ธรรมมา
วัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)
นางสาวชนัดดา ทองประเสริฐ
วัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา)
นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูล
วัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บารุง) นางสาวสุภาพ จะวะอรรถ
วัดปากคลองบางคู้
นายทรงกต เอี่ยมบัว
บ้านบ่อห้อ
นางธัญชนก ประวิทยาภัทร
บ้านสัน
นางทัศนา วัจนะประดิษฐ์
อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
นางสาวณัฎฐณิชา ศรีวิชัย
บ้านแม่ตาลน้อย ปางปง-ปางทราย นางสุทธิพร แก้วหนองแสง
บ้านปากโป่ง
นางมณีรัตน์ คาศรี
บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
นายทวีศักดิ์ สังวัง
บ้านเอกสร้างเรือง
นางสาวออยใจ ปราบภัย
บ้านก่อโนนหล่อง
นายติณภพ สีดากุล
บ้านโนนสาโรงหนองหมากแซว นางอรทัย สมยิ่ง
บ้านโพนค้อ
นางธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์
ว่าที่ร้อยโทพิทกั ษ์ชัย คาพะทา
บ้านโพนงาม
บ้านสว่าง
นางสาวศิรินทิพย์วรา แสงม่วง
บ้านหนองเข็งเหล่าแค
นายประจักษ์ นาจาปา
บ้านหนองอีกว่าง
นายสุรพัศ สาธุพันธ์
บ้นลิงไอ
นางสาวพีรญา พันธสีมา
บ้านกระเดาอุ่มแสง
นายเวโรจน์ ทองเถาว์
บ้านคลีกลิ้ง
นายวิชัย โพธิ์ศรี
/ 319. สพป.ศรีสะเกษ...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สตูล
สพป.สตูล

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล
บ้านโดด
นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก
บ้านปะหละ
นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
นายเดชา จันดาบุตร
บ้านไผ่หนองแคน
นางจันจิรา ศรีจันทร์
บ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์
บ้านไร่เจริญ
นางโชติกาญจน์ รศพล
บ้านศิลาทอง
นางบุษบา แสงศิริ
ชุมชนนิรมัย
นายณอนรรฆ์ สุขรี
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน
นาแก้วพิทยาคม
นางสาวสุทธิกาณฑ์ ปัญญา
บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา นายปุญญพัฒน์ ชาปากดี
ผักแพวบารุงวิทยา
นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ
บ้านคานาดี
นายธนกฤต ชนูนันท์
บ้านโคกคอนดอนม่วย
นายสมพร เสนเสนา
บ้านโคกตาดทอง
นางสิริมา ศรีสาราญ
บ้านสว่าง
นายสิทธิพร ประทุม
บ้านหนองทุ่ม (พุทธานุเคราะห์) นางนางปุณยนุช ชินทะวัน
บ้านหนองหวาย
นายภัทราวุธ โคตรเรือง
บ้านหนองฮังแหลว
นางภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
บ้านอูนโคก
นายภพธรรม มะลิทอง
บ้านคาลอดพื้น
นางสาววิมลมาศ แสนมะฮุง
บ้านทุ่งโพธิ์
นายสัญญา วัฒนาเนตร
บ้านวังโพน
นายวัชระ แง่พรหม
พระเทพญาณวิศิษฏ์ลึมบองวิทย์
นายอภิรัฐ แสงลี
บ้านท่าคุระ (บรรหารราษฎร์นุกูล) นางวรรณพร ปิ่นทองพันธุ์
บ้านวัดใหม่
นางสาวนันทวรรณ ชูมนตรี
วัดบ้านพร้าว
นางสาวโศภิษฐ์ โรจนรักษ์
บ้านลาเปา
นางสาวฐานียา พรหมพัฒน์
บ้านสม็อง
นางโสภา สายจันทร์
บ้านหว้าหลัง
นางสุทธิชา เพิ่มบุญ
บ้านท่าแพ
นางฮาบีบะ หลงสลา
บ้านวังสายทอง
นายภูวนาถ แก้วุสวรรณ
/ 351. สพป.สตูล...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
สพป.สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 1

373
374
375
376
377
378
379

สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียน
บ้านสนกลาง
บ้านสายควน
คลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์)
คลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์)
บ้านบางจาก

ชื่อ – สกุล
นายตอเหลบ ปอหรา
นางศรีสุดา รัตนะ
นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ
นางสาวอาภรณ์ ชาวสระไคร
นางสาววิไลลักษณ์ ภู่กรุด
วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) นางกฤติยา เกษแก้ว
วัดแค
นางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์
บ้านฉู่ฉี่
นายนาวิน แกละสมุทร
วัดลาดเป้ง
จ่าอากาศตรีวิรัช สวัสดิ์รักษา
วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์)
นายสุวิทย์ สันธนภัทรพงศ์
บ้านบางปิ้ง
นางสาวรัติยา กาหลง
วัดสามัคคีศรัทธาราม
นางสาวสายรุ่ง พุทธา
วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บารุง)
นางสุพัตรา นาวิก
บ้านวังปืน
นางศศิสร บุญสุคนธกุล
นางสาวทิพนารา เกรียงพิริยกุล
บ้านโคกมะตูม
บ้านท่าเกษม
นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์
บ้านไทรทอง
นายอนุพงศ์ โตเจริญ
อนุบาลวังสมบูรณ์
นางนันทัชพร โตเจริญ
บ้านบุกะสัง
นางจิราวัฒน์ คุณเวียน
นางสาวลัดดาพรรณ จันทร์ปรีดา
บ้านสี่แยก
บ้านหนองใหญ่
นางสายสุนีย์ ท้าวน้อย
วัดโนนสภาราม
นางนพพร ปิ่นทอง
(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)
วัดบ้านโคก (มงคลประชาสรรรค์)
นางณิกัญญา สายธนู
นางสาวรินทร์ลภัส พัฒน์เมธากูล
วัดป่าคา
วัดหนองกะธาตุ
นายสุวิทย์ สุภารีย์
อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) นางสาวขวัญทิพย์ เดชผดุง
วัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) นายคมสัน แจ้งมรคา
อนุบาลมวกเหล็ก
นางเพ็ญศรี ทองนพเก้า
อนุบาลมวกเหล็ก
นายพนม เปียสกุล

/ 380. สพป.สระบุรี...
หน้า 13 / 104

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต ๒
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

โรงเรียน
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลวิหารแดง
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
สุโขทัยวิทยาคม
บ้านปากคลอง
บ้านหนองรังสิต
อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)

บ้านแม่ท่าแพ
วัดพร้าว
วัดหนองเพียร
บ้านโคกหม้อ
บ้านสะพังกร่าง
วัดคลองตัน
วัดท่าไชย (ประชานุกูล)
วัดโภคาราม
บ้านหนองจิกยาว
บ้านหนองราชวัตร
วัดเขาพระ
วัดทับผึ้งน้อย
วัดวังกุลา
บ้านหาดงาม
วัดกาญจนาราม
บ้านทุ่งพลับ
บ้านห้วยตาหมิง
วัดวิโรจนาราม
วัดสันติคีรีรมย์
วัดหัวเตย
บ้านคลองยา
บ้านควนคีรีวงศ์
บ้านควนสูง
บ้านปลายศอก
วัดทุ่งหลวง

ชื่อ – สกุล
นายศุภกร แสนสุข
นายเก่งกาจ จริงจังชนังกูล
นางสาวกุลธิดา อ่อนมี
นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ
นายภาณุพงศ์ ชูมา
นายปิยวุฒิ ล่องชูผล
นางสาวธัญชนิต มากมี
นายนันทวัฒน์ เข็มทอง
นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมาวุฒิ
นางสาวธนิษฐ์นันท์ ศรีภุมมา
นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์
นางสาววรัญภร ขยันคิด
นายเศกชัย เพ็งเกร็ด
นางสาวศิริวิมล เกิดสมบุญ
นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์

นางสาวสุรีรัตน์ แสงพรเลิศ
นางสาวอัจฉรา แก้วเรือง
นายวัฒนา ก้องแดนไพร
นายไพโรจน์ ตันวาพิทักษ์
นางรัตนา อินทรกสิกร
นางสาวรัตน์ชนี เด็นหลี
นางอารีรัตน์ แก้วนวล
นางณัฐณิชมล พรมรุ่ง
นายสิทธิพล ลีแสน
นายสมชาย สูนกามรัตน์
นายราษฎร์ธานี กิมเสาร์
นางสาวจิราภรณ์ จิตรพวง
นางจิตรอาภรณ์ นนทฤทธิ์
นางนพวรรณ ไชยปันดิ
นางสาวอมรรัตน์ ค้าชู
นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ์
นายเอกราช หนูปลื้ม
/ 412. สพป.สุรินทร์...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต ๑
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต ๑
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพป.หนองบัวลาภู เขต ๒
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4
สพป.อุดรธานี เขต 4
สพป.อุดรธานี เขต 4
สพป.อุทัยธานี เขต ๑
สพป.อุทัยธานี เขต 2

โรงเรียน
บ้านอาแวะ
บ้านนาบัว
บ้านกระสัง
บ้านช่องยางชุม
บ้านพิงพวย
อนุบาลรัตนบุรี
บ้านสระทอง
บ้านหนองคันนา
ประชาสามัคคี
มหาราช ๔
หนองโสนวิทยา
โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
บ้านนาวังเวิน
บ้านหนองคังคา
บ้านกุดกวางสร้อย
บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย
บ้านหนองเอี่ยน
วัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์)

วัดท่าชุมนุม
วัดลาดเค้า (ประชารัฐวิทยา)
บ้านโนนหนามแท่ง
ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

หัวดงหนองคลอง
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
บ้านดงอุดม
บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน
โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
บริบาลภูมิเขตต์
บ้านทุ่งทอง
วัดหนองระแหงเหนือ
บ้านปางไม้ไผ่

ชื่อ – สกุล
นางดรุณี สดับสาร
นางพงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส
นางสาวนาตญา คาสะอาด
นายกิตติศักดิ์ แซ่ภู
นางกาญจนา พรหมบุตร
นางสาววรรณิภา แป้นทอง
นางสาววิลาสินี ทาทอง
นางบุบผา วาสนาม
นางสาวสุพรรณิกา สุบรรณาจ
นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร
นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์
นางรัชนีกร คงเสมอ
นางธัญพิชชา ชารัมย์
นายพลวัฒน์ เครือภักดี
นางพัชรียาภรณ์ ด้วงมหาชัย
นายอติยะ ศรีถาน
นางพรชนก วิลัยลาน
นางกมลพรรณ ญาณโกมุท
นางสาวมณฑา จิตตชื่น
นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์ เนตรจันทร์

นางสาวอรไทย บรรลุ
นางศรีสุดา พุทธรักษา
นางสุวรรณี ภูมิมะนาว
นายภีรพัฒน์ อุทธา
นางวรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค

นางสาวกมลนัทธ์ นามี
นางสาวจิตญานุธิพรรณ พัฒนธรรมวริน

นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์
นายสุรศักดิ์ สีเขียว
นายยงยุทธ แพงน้อย
นางสาวเพชรอารีย์ เอกอัครสหนันท์

นายเกียรติพงษ์ เกิดศรี
/ 444. สพป.อุทัยธานี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
สพม.กาญจนบุรี
สพม.กาฬสินธุ์
สพม.ขอนแก่น
สพม.ฉะเชิงเทรา
สพม.ฉะเชิงเทรา
สพม.เชียงใหม่

โรงเรียน
บ้านหนองกระทุ่ม
บ้านห้วยเปล้า
บ้านห้วยเปล้า
บ้านโนนขวาวนายูง
บ้านเป็ดฟากทุ่ง
บ้านวังอ้อ (ยอดสังข์วิทยา)
บ้านหนองแล้ง
ปทุมวิทยากร
ปทุมวิทยากร
บ้านเหล่าบาก
บ้านแก้งใต้
บ้านคาสมอ (ศรีศึกษา)
บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
บ้านนางิ้ว
ชุมชนบ้านระเว
บ้านสาโรง (คุรุประชาสามัคคี)
บ้านหนองเทา
บ้านนาส่วง
โพธิสารพิทยากร
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ชื่อ – สกุล
นายสุพัฒน์ อินทมาตร์
นางสายหยุด เวรุ
นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ
นายธนเสฏฐ์ ดาเหลาธิพัทธ์
นางสาวกัญยนันท์ อุดนอก
นางบุญฟ้า ลิ้มวัธนา
นายพีรวัส ตั้งเวโรจน์สกุล
นางปราณี สานนท์
นายวัฒน์ วงศ์คาพันธ์
นายนิราศ เดชผล
นายทนงศักดิ์ แก้วศรีทอง
นางเคลือวัลย์ ตลอดพงษ์
นางณัฐวรรณ พรมบุญ
นายยอดชาย อินทรเทศ
นายบุตร จารัตน์
นายแดนไทย สายโสภา
นางแสงเดือน สายโสภา
นายวิทยา แสงงาม
นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์
นางสาวปราณี นิลเหม
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
นางสุพัฒตรา ไชยเมือง
ปทุมคงคา
นายอุปกิต ทรวงทองหลาง
พรตพิทยพยัต
นายจีรศักดิ์ จันทร์จิตร
รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง นางสาวกาญจนา อรุณไพร
ราชวินิตบางเขน
นางศศิพิมพ์ วรรณกูล
วชิรธรรมสาธิต
นางปานทิพย์ สุขเกษม
ท่าม่วงราษฎร์บารุง
นางสาวกัลยา ยิ้มละไม
คาม่วง
นายอัคเรศศ์ ป้องกัน
ศรีกระนวนวิทยาคม
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
นายพงศ์รพี ปรีดานนท์
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
นายใย ยศยิ่ง
นางสาวศิระกาญจน์ื ธนจอมสุรางค์
ดอยเต่าวิทยาคม
/ 476. สพม.ตรัง กระบี่...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
476
477
478
479
480

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.นครปฐม
สพม.นครปฐม

481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505

สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครราชสีมา
สพม.นครราชสีมา
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครสวรรค์
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.บุรีรัมย์
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
สพม.พระนครศรีอยุธยา
สพม.พระนครศรีอยุธยา
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
สพม.พัทลุง
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

โรงเรียน
ตรังรังสฤษฎ์
ทุ่งยาวผดุงศิษย์
สภาราชินี จังหวัดตรัง
สามพรานวิทยา
อุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย นครปฐม
บ้านผึ้งวิทยาคม
โพนแพงพิทยาคม
วังกระแสวิทยาคม
ศรีโคตรบูรณ์
ขามทะเลสอวิทยา
ขามสะแกแสง
คีรีราษฎร์พัฒนา
เสม็ดจวนวิทยาคม
สตรีนครสวรรค์

ชื่อ – สกุล
นางวรรณ์ลี ศรีชัย
นายอาคม โพชสาลี
นายสุมิตร สามห้วย
นางสาวจารุณี สอนใจ
นางสุดารัตน์ ชิณณะพงศ์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

นางพัฒน์ชญา วสุนธราธนาฉัตร

บางบัวทอง
บางบัวทอง
โพธินิมิตวิทยาคม
รัตนาธิเบศร์
ศรีบุณยานนท์
ลาดวนพิทยาคม
ทับสะแกวิทยา
ห้วยยางวิทยา
วังตะเคียนวิทยาคม
ท่าช้างวิทยาคม
บางปะหัน
ทับปุดวิทยา
ประชาบารุง
ทุ่งกะโล่วิทยา
เนินกุ่มวิทยา

นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์
นางสุรีรัตน์ รอดบ้านเกาะ
นางกรชนก สุตะพาหะ
นางสาวมุทิตา มีศรีสุข

นายภานุมาศ สุวรรณมาโจ
นายรัตนชัย ฝาระมี
นายโสภณ อุดรสรรพ์
นายสมชาย บุญมั่งมี
สิบตารวจโทหญิงญาดา รัตนกาเหนิด

นางสุมิตตา หล่าจันทึก
นายสมศักดิ์ คงแป้น
นางสุจิรา รัตนบุรี
นางสุวิมล สีคง

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ

นางสาวสร้อยสน นพภารัมย์
นายสุชาติ หูทิพย์
นางชลิกา หูทิพย์
นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์
นางสาวณัฐกานต์ สุทธิจิตร์
นายนันทวัฒน์ พุ่มพวง
นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
นางวันดี พลเพชร
นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา
นางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีป

/ 506. สพม.เพชรบุรี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม.เพชรบุรี
สพม.เพชรบูรณ์
สพม.แพร่
สพม.มหาสารคาม
สพม.มุกดาหาร
สพม.ราชบรี
สพม.ราชบุรี
สพม.ลพบุรี
สพม.ลพบุรี
สพม.ลพบุรี

516
517
518
519
520

สพม.ลพบุรี
สพม.ลาปาง ลาพูน
สพม.เลย หนองบัวลาภู
สพม.เลย หนองบัวลาภู
สพม.สกลนคร

521 สพม.สกลนคร
522 สพม.สงขลา สตูล
523
524
525
526
527
528
529
530
531

สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สูตล
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
สพม.สระบุรี
สพม.สระบุรี
สพม.สุโขทัย
สพม.สุพรรณบุรี

โรงเรียน
โตนดหลวงวิทยา

ชื่อ – สกุล
นายมหิศร แสงมณีรัตนชัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ นายพีระวัตร จันทกูล
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
นางสาววรกชชยา สินธุชัย
ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
นางสาวสุนิษา บัวดง
ร่มเกล้าพิทยาสรรค์
นายราชัน อาจวิชัย
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี นายธีระเดช บัวล้อม
ปากท่อพิทยาคม
นายศิริชัย ทองหน้าศาล
โคกตูมวิทยา
นางจันทรัตน์ คงเพ็ชร์
โคกสาโรงวิทยา
นางสาวเชวงจิต น้อยวงศ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นายสิปปนนท์ คงอิ่ม
นครินทร์ ลพบุรี
ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดงตาลวิทยา
นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญ
เถินวิทยา
นางสาวรวิรฎา สุกใส
ภูซางใหญ่วิทยาคม
นายสมศักดิ์ นาหัวนิล
ศรีสองรักษ์วิทยา
นางสาววาสนา ผลาผล
เฉลิมพระเกียรติ
นายศรีทัศน์ วิรัสวา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริ
ราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
โพธิแสนวิทยา
นายอนุชา แก้วปัญญา
ควนกาหลงวิทยาคม
นางฐิตินันท์ แก้วุสวรรณ
"นิคมวัฒนา"
ชะแล้นิมิตวิทยา
นางเพ็ญศรี นิสโร
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
นางอรทัย แก้ววิชิต
สาครพิทยาคาร
นางมิรินทร์ พนมอุปการ
สงขลาวิทยาคม
นายพงศ์ศักดิ์ สังข์ถาวร
สมุทรสาครวุฒิชัย
นางนสวรรณา ปุจฉาการ
แก่งคอย
นายดุลชิตร์ มงคล
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
นายสุนทร พริกจารูญ
สุโขทัยวิทยาคม
นายเฉลิมพล ทองจุ้ย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นางดวงเดือน รุ่งเรือง
สุพรรณบุรี
/ 532. สพม.สุพรรณบุรี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
532 สพม.สุพรรณบุรี
533 สพม.สุพรรณบุรี
534 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุรินทร์
สพม.อุดรธานี
สพม.อุดรธานี
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

549 สานักงาน กศน.
550 สานักงาน กศน.
551 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
552 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
553 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
554 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
555 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โรงเรียน
หนองหญ้าไซวิทยา
อู่ทองศึกษาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุราษฎร์ธานี
เวียงสระ
หนองอียอวิทยา
กุดจับประชาสรรค์
โนนสะอาดพิทยาสรรค์
ตาลสุมพัฒนา
นากระแซงศึกษา
นากระแซงศึกษา
นายมวิทยาคาร
โนนกุงวิทยาคม
มัธยมแมด
สาโรงวิทยาคาร
ลาบุหรี่พวง
วัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
อนุบาลสามเสน (สานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
กศน.อาเภอบ้านเหลื่อม
กศน.อาเภอศรีประจันต์
ราชประชานุเคราะห์ ๓๖
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อ – สกุล
นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง
นายธวัช กรุดมณี
นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์
นางสาวสุริยา เพราเพราะ
นายสุชาติ สุจินพรัหม
นางเยาวณี ศรีปัจฉิม
นางสาวปรียานุช เค้าสีดา
นางศิรานุช วิลามาศ
นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว
นายพิทักษ์ แผงอ่อน
นางสาววิชชุตา นนทวัน
นายธารงค์ วิเศษรอด
นายรณชัย ธรรมร
นายไพรินทร์ ภานานันท์
นางพัณภัสสา แก้วคาไสย์
นางอนัญญา ชื่นบาน
นางอาภาสินี ประสพศักดิ์
นางบุศรา อารีชาติ
นางสาววิภารัตน์ ญวนกระโทก

ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ
จันทร์ลบ
นางรอฮนา แก้วสุข
นางรุ่งนภา จันทร์ตรา
นางสาวกัณหา คงหอม
นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน
บ้านเกาะกลาง
บ้านคลองท่อมเหนือ
บ้านคลองแรด
บ้านช่องไม้ดา
บ้านทุ่งหยีเพ็ง
บ้านนาวง
บ้านพระแอะ
วัดธรรมาวุธสรณาราม
วัดธรรมาวุธสรณาราม
วัดธรรมาวุธสรณาราม

ชื่อ – สกุล
นางสาวปาริชาติ บริเพ็ชร
นางโสมผกา อีอาซา
นางสาวซามูรา หมาดบากา
นางสาวดาวใจ ทองมี
นางสาวธิดา ไชยมล
นายฮัม อีอาซา
นางสาวยุวดี เปียกบุตร
นางสาวกานต์ธิดา บุญคง
นางสาวจุไรรัตน์ ชุมบุตร

บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)

นางสาวสิริพันธ์ แซ่เอีย้
นายวรทัศน์ หวังวรวุฒิสกุล
นางสาวชลรัตน์ กอหาญ
นางจิรชยา จาระนัย
นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์
นางธนินท์ธร ชูแก้ว
นางลักขณา กลิ่นเฟื่อง
นางวรรณา ธนบวร
นางแววนภา กาญจนาวดี
นางสาวกัญฬ์ฑิมา จิตรมา
นางสาวจิรภัทร์ กาญจนครุฑ

บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)

ประถมนนทรี
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท

นางสาวสุจินาภรณ์ เหมียนเมือง

นางสาวจุฑามาศ นามจันทร์ดา

นางสาวญาณิศา เข็มลาย
นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์
นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์
นางสาวน้าฝน ทับวัน
นางสาวบุญสุดา แสงธิ
นางสาวปิยาภัสร์ ประสงค์
นางสาวพิณพิชา เพียรมานะ
นางสาวไพลิน โหระเวส
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พญาไท
พิบูลประชาสรรค์
วัดชนะสงคราม
วัดนาคปรก
วัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
วัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
วัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)
วัดพระเชตุพน

ชื่อ – สกุล
นางสาววนัสนันท์ ใจมณี
นางสาววรทิพย์ ปลื้มสกุลไทย
นางสาวเวียงพิงค์ ชูพล
นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์
นางสาวศศิธร เขียวกอ
นางสาวศิวพร พันศร
นางสาวศุภรัสมิ์ ปิ่นมณีวงศ์
นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ
นางสาวสุมาลี เรืองแก้ว
นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ
นางสาวอภิชยา เกิดมณี
นางสาวอภิญญา สุขบัว
นางสาวอมรวรรณ เวชกามา
นางสาวอัจฉรา โพธิ์สุวรรณ
นายคุณกิตต์ สุดแป้น
นายฉรัฐ สดสวย
นายณัฐพล มะลิทอง
นายธนพล กลิ่นเดช
นายประดิษฐ วงค์ยา
นายประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ

นายพงษ์พิศักดิ์ แร่ทอง
นายไพศาล ศุภปฐม
นายสุทัศน์ พนุมรัมย์
ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต วรวาทิน
นางสาวสุกานดา สุภิษะ
นายเทวนนท์ บัวแย้ม
นางวันทนี ยอดยิ่ง
นางสาวปวีณา จันทร์ไทย
นางสาวพิรุณศิริ หล่มวงษ์
นางสาววัลลี ธนะขว้าง
นางสาวปราณี คูณศรี
/ 62. สพป.กรุงเทพมหานคร...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร

90 สพป.กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
วัดอมรินทราราม
อนุบาลสามเสน (สานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
อนุบาลสามเสน (สานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

ชื่อ – สกุล
นางนันรุ่ง ครองยุติ
นางพรพิมล เกิดโพธิ์ชา
นางพัชรา สะวะรัมย์
นางสาวกัญญาภัค พิมพ์ชัยภูมิ
นางสาวกัญญาวีร์ เทียนขุน
นางสาวกานต์รวี ไชยชมภู
นางสาวจุรีรัตน์ พุ่มฉายา
นางสาวชนาพร เพียรศรีธรรม
นางสาวชัญญณัส อธิศักดิโ์ สภา

นางสาวณัฐรดา หอมมณฑา
นางสาวณิชารีย์ ศรีศุภสันต์
นางสาวปัณณ์พัชนันท์ ศรีวิลาศ

นางสาวพรนภา สาคร
นางสาวพัชรีย์ ทวีทรัพย์
นางสาวพัฐภา พิมชัย
นางสาวพันธ์รัชดา เปลือยหนองแข้

นางสาวพิมสวัสดิ์ โกศลสมบัติ
นางสาวพุทธชาด เกกสูงเนิน
นางสาวเพ็ญทิพย์ มากชูชิต
นางสาวภัทรียา เทิงวิเศษ
นางสาวมลฤดี แสนเดช
นางสาวสุภานุช เบญจสุอนันต์
นางสาวอารียา แพนาค
นางอัจฉรา เอี่ยมบารุง
นายนวพันธุ์ จุฬจัมบก
นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์
นายพินิจ สาระสัย
นางสาวศิริลักษณ์ วงค์พุฒ
นางสาวอภิญา พรชู
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
91 สพป.กรุงเทพมหานคร
92 สพป.กรุงเทพมหานคร
93 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
94 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
95
96
97
98
99
100
101
102
103

สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียน
อนุบาลสามเสน (สานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
อนุบาลสามเสน (สานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
ตชด.บ้านประตูด่าน
เทศบาล ๕ (กระดาษไทย
อนุเคราะห์)
บ้านท่ามะไฟ
บ้านท่ามะไฟ
บ้านหนองปากดง
บ้านหนองปากดง
ลุ่มโป่งเสี้ยว
วัดเขาน้อย
วัดเขาน้อย
หมู่บ้านเด็ก
ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะ
อุปถัมภ์
บ้านเขาช่อง
บ้านจันทร์ลาดวิทยา
บ้านบึงวิทยา
บ้านบึงวิทยา
บ้านบึงวิทยา
บ้านห้วยลึก
บ้านห้วยลึก
ประชาวิทยาคาร
วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142
วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142
วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142
วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142
วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142
วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142

ชื่อ – สกุล
นายปิตินันท์ บัวสาลี
นายสุรชัย ศรีโยธี
นางสุทิศา นุ่มวัฒนา
นางภิรมย์ศรี สมทบ
นางสาวรสริน สบายยิ่ง
นางสาววรรณภา ทองคา
นางจิดาภา สงวนจิตต์
นางสาวอรทัย บุญเส็ง
นางสาวศุมณฑน์สันต์ จันทร์มาก
นางสาวฉัตรไพลิน จิตต์ภักดีพงศ์

นายภาณุวัฒน์ บุดดาลี
นายสรายุทธ ลอยวน
นางวรรณทนา ด่านปาน
นางนารีรัตน์ แสนพงษ์
นางสาวอธิชา คงทน
นางสาวสกุนา อรชร
นางสาวสุพรรณี รุ่งกระจ่าง
นางสาวอรณรินทร์ โพธิ์ทอง
นางสาวพณณกร ใคร่ครวญ
นางสาวอนุสรา รุ่งกาจัด
นางสาวกรกนก ธนเกียรติธนาคูณ

นางสาวกาญจนา ยางสวย
นางสาวกิตติยา จันทร์เรือง
นางสาวจินตนา อินทรักษ์
นางสาวนิติกานต์ ศรีโมรา
นางสาวลลิดา กุลสุวรรณ
นางสาววราภรณ์ บุญส่ง

/ 118. สพป.กาญจนบุรี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
118
119
120

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

โรงเรียน
วัดตะคร้าเอน
วัดหวายเหนียว”ปุญสิริวิทยา”
บ้านประจาไม้

ชื่อ – สกุล
นางสาวฉันทนา บุญพุ่ม
นางสาวนพรดา เสลาคุณ
นางสาวพัชราภรณ์ ทองสกุล
พันธ์
บ้านห้วยกบ
นางสาวนฤมล มะยุเรศ
บ้านห้วยเสือ
นางสาวอัญชลี ประเสริฐศักดิ์
บ้าเหมืองสองท่อ
นายจักรพันธ์ ทิพย์วรรณ
สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ นางสาวสุภิดา บัวผัด
ชุมชนบ้านหลุมรัง
นางวราภรณ์ เชื้อพิมพ์
ชุมชนบ้านหลุมรัง
นางสาวสายน้าผึ้ง สอาดเอี่ยม
บ้านทุ่งกระบ่า
นางสาวสุมิตรา บุญช่วย
บ้านเสาหงส์
นายสมบัติ รามณี
บ้านหนองไก่ต่อ
นางสาวเมษรา ธิบดี
บ้านห้วยหวาย
นางสาวจริญญา วัฒนธรรม
คาปลาฝาโนนชัย
นางสาวธัญญารัตน์ นันจรัส
ท่าแสงวิทยายน
นางธัญพร ชัยชวาลทัศ
โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อานวย นางสาวพรธีรา การเกษม
บ้านต้อนวิทยาคาร
นางสาวปนัดดา วัดจันทร์
บ้านต้อนวิทยาคาร
นางสาวปรารถนา รินท์ไชย
บ้านต้อนวิทยาคาร
นางอรทัย จงภักดี
บ้านหนองช้าง
นางสาววรกานต์ นนทะมาตร
บ้านห้วยยาง
นางแสงเดือน บุญอรัญ
บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
นางเตือนใจ มูลมณี
ปลาเค้าวิทยาคาร
นายวัฒนากร ต่อซอน
บ้านต้อนวิทยาคาร
นางสาวศุภวรรณ ดอนสมจิตร
โคกเครือวิทยา
นางกรรณิการ์ ศรีกุดตา
โคกเครือวิทยา
นางพลอยไพลิน โคตตาแสง
โคกเครือวิทยา
นางเยาวภา กัลยาวงศ์
โคกเครือวิทยา
นางวรารัตน์ เชื้อตาวงศ์
โคกเครือวิทยา
นางวิภารัตน์ ภูสง่า
โคกเครือวิทยา
นางสาววิลุนพร อุ่นทรพันธุ์
/ 148. สพป.กาฬสินธุ์...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กาแพงเพชร เขต 1
สพป.กาแพงเพชร เขต 1
สพป.กาแพงเพชร เขต 1
สพป.กาแพงเพชร เขต 1
สพป.กาแพงเพชร เขต 1

โรงเรียน
โคกเครือวิทยา
โคกประสิทธิ์วิทยา
โคกประสิทธิ์วิทยา
ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
น้อยดอนข่าประชาสามัคคี
นาเชือกวิทยาสรรพ์
นาเชือกวิทยาสรรพ์
นาเชือกวิทยาสรรพ์
โนนสะอาดราษฎร์อานวย
บ้านชาดวิทยาคาร
หนองโนวิทยา
หนองโนวิทยา
หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
หนองมันปลาวิทยา
หนองเม็กวิทยา
หนองเม็กวิทยา
อุ่มเม่าวิทยา
กุดปลาค้าวราษฎร์บารุง
ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
หนองโพนสูง
หนองแสงวิทยาเสริม
หินลาดนารายณ์สาร
หินลาดนารายณ์สาร
หินลาดนารายณ์สาร
หินลาดนารายณ์สาร
หินลาดนารายณ์สาร
บ้านวังโบสถ์
บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

บ้านหนองใหญ่
ห้วยใหญ่ยางงาม
อ่างทองพัฒนาฯ

ชื่อ – สกุล
นางสุทาธินี คิดอ่าน
นางพยอม สตาสิทธิ์
นายจักรพันธ์ นาทองไชย
นางสาวเบญจวรรณ แก้วศรีนวม

นางศิริไพบูลย์ นาถมทอง
นางสาวคาปูน เนินชัด
นางสาววราภรณ์ ภูบุญเติม
นางสาววิมลมาลย์ ศรีหงษ์ทอง

นายสุรศักดิ์ สารสม
นางสาวพิมพ์พร ทวีวัฒน์
นางสาวสุดารัตน์ วรสาร
สิบเอกหญิงศิริพร ชวนชัยสิทธิ์

นางสาวมุกดา เอกมาตร
นางสาวรัตยา เอกมาตร
นางสาววาสนา เกิดชูกุล
นางสาวหนูกัน สังเกตุชน
นางสาวรัชนี มุลศรี
นางสาวกาญจณา อุทโท
นายธนากร สุขสีดา
นางบัวไข พันนาดี
นางนัฐภรณ์ ภามาศ
นางพัฒน์ธิพร ปัตสัยยัง
นางเพียงฤทัย ป้องพันธ์
นางสาวชุดาพร อุตะโม
นางสาวพรพิมล รังหอม
นายเสกสิน ศรีปากดี
นายชนก เชียงมูล
นายนรากร ก้อนจันทร์เทศ
นายนิติกร สุทธิศ่าล
นายกิตติพงษ์ พรมปิก
นางจันทนา มั่นคง
/ 179. สพป.กาแพงเพชร...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กาแพงเพชร เขต 2
สพป.กาแพงเพชร เขต 2
สพป.กาแพงเพชร เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 4

โรงเรียน
บ้านคลองแขยง
บ้านคลองลึกพัฒนา
บ้านปางตาไว
ชุมชนบ้านฝาง
บ้านดอนบม
บ้านดอนบม
บ้านโนนม่วง
บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บารุง
บ้านหนองกอยสิทธิราษฏร์
บ้านหนองกอยสิทธิราษฏร์บารุง
บ้านหนองกุงวิทยาคาร
บ้านหนองค้ากลางฮุง
ชุมชนโนนแสนสุข
ชุมชนโนนแสนสุข
ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
ไตรคามประชาพัฒนา
ไตรมิตรศึกษา
โนนพะยอมพิทยไพศาล
บ้านแก้งค้อ
บ้านผักหวานโนนสวาง
บ้านผักหวานโนนสวาง
บ้านผักหวานโนนสวาง
บ้านผักหวานโนนสวาง
บ้านผักหวานโนนสวาง
บ้านเสือเฒ่า
บ้านห้วยแร่
ไตรมิตรศึกษา
บ้านคอนฉิม
ชุมชนดูนสาด
ทุ่งบ่อวิทยา
หนองขามพิทยาคม

ชื่อ – สกุล
นางปิยะมาศ ช่างล้อ
นางสาวเนาวรัตน์ เยาวนาถ
นายธนากร มาไกล
นางสาวนันท์ชนก พลยะเรศ
นางสาวผกามาส เมืองจันทร์
นายพิทยา สมปัญญา
นางอุมาพร แพงไทย
นางสาวปนัดดา คามุลทา
นางสาวกนกวรรณ มรกฎ
นางสาวอรอุมา คาแสน
นางสาวรวิสรา ทองเชื่อม
นายสุริยัน ศรีวรชัย
นางสาวกฤษณา วาทโยธา
นางสาวรัตนาภรณ์ ระแสนพรม

นางประภัสสร สุขกลับ
นายทองใส สิงห์สุวรรณ
นางสาวขนิษฐา ชาลีเขียว
นางสาวขนินทร ชัชวาลย์
นายอานาจศักดิ์ ศรีหาวัด
นางนิยาภรณ์ ศรีประจันทร์
นางสาวประภาพร วงสมบูรณ์
นางสาวลาดวน สมอบ้าน
นายปิยะพงษ์ วงษ์โคกสูง
ว่าที่ร้อยตรีพัชร ทิทา
นางสาวปรารถนา พิมพา
นางสาวสุภาวดี มูลโพธิ์
นางสาววรรณวดี ไกรบารุง
นายกิตติศักดิ์ บุญภา
นางสาวดวงใจ บุตระไชย
นางสุภาพร สารสม
นางสาวฉวีวรรณ สารสม
/ 210. สพป.ขอนแก่น...

หน้า 26 / 104

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

222
223
224
225

สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

226
227
228

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

229

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

230
231
232
233
234
235
236
237

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียน
โคกกลางโนนคูณโนนศิลา
บ้านโนนหนองแวง
บ้านโนนหนองแวง
บ้านโนนหนองแวง
บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว
บ้านหนองบัวโนนเมือง
บ้านแก้ว
วัดทองทั่ว (เอครพานิช)
วัดทองทั่ว (เอครพานิช)
วัดนาซา
วัดเนินสูง (วิชัยนารายณ์ราษฎร์บารุง)

บ้านตรอกนอง
(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา)
บ้านบ่อเวฬุ
วัดน้ารัก (ประชาน้ารัก)
เฉลิมช่วงวิทยาทาน
ตลาดคลอง 16
(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)
บ้านคลอง 21
บ้านคลองเจ้า
บ้านคลองเจ้า
(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
บ้านคลองเจ้า
(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
บ้านคอง 21
บ้านวังตะเคียน
บึงสิงโต
แพ่งพิทยาภูมิ
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง

ชื่อ – สกุล
นางสาวอาภรณ์ แอแดง
นางสาวธิดาแก้ว แสงสุทธิ
นางสาวนุชจิราภรณ์ กองกะมุด

นายจักรภัทร แสนพุทธ
นางสาวปิยพร วันสุทธะ
นางอรนุช เส็งภูเวียง
นางสาวกาญจนา แสงมาศ
นางสาวสุพรรณี อินทรโสภา
นางสาวสุวารี มงคลศิริ
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ไชยริน
ว่าที่ร้อยตรีสมภพ โชติช่วง
นายเจริญสุข ศิริภักตร์
นายเอกลักษณ์ ภูครองนา
นางสาวนิราวัลย์ นวลเกษม
ว่าที่ร้อยตรีพุฒิพงศ์ เที่ยงตรง
นางนิ่มนวล มาวิเลิศ
นางสาวกมลวรรณ นามมณี
นางสาวพัชรีย์ โคตรพัฒน์
นางสาวสุนิษา ศรีมงคล
นางสาวอิงทราย สุภาพธรรม
นางสาววิชุดา ชูกลิ่น
นางสาวสุรัตนา คูณเลสา
นางสาวมนัสสา ประทุมรัตน์
นายณัฐวุฒิ ผังรักษ์
นางสาวกนกพร บุญลือ
นางสาวปัทมาวดี ศรีสุนทร
นายธนวัฒน์ วิวัฒน์วานิช
นายภัลลพ สุขพราย
/ 238. สพป.ฉะเชิงเทรา...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
238
239

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

240

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

241

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

242
243

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียน
วัดดอนทอง
วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี
ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี
ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี
ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
วัดทด
วัดท่าสะอ้าน
"บูรณะสินอนุสรณ์"
วัดนครเนื่อง เขต (ศรีไพจิตร)
วัดนครเนื่อง เขต (ศรีไพจิตร)
วัดนครเนื่อง เขต (ศรีไพจิตร)
วัดนครเนื่อง เขต (ศรีไพจิตร)
วัดนครเนื่อง เขต (ศรีไพจิตร)
วัดนครเนื่อง เขต (ศรีไพจิตร)
วัดประศาสน์โสภณ
วัดไผ่ดา
วัดไผ่ดา (กัลยาพิริยะประชาสรรค์)
วัดไผ่ดา (กัลยาพิริยะประชาสรรค์)
วัดไผ่ดา (กัลยาพิริยะประชาสรรค์)
วัดไผ่ดา (กัลยาพิริยะประชาสรรค์)
วัดไผ่ดา (กัลยาพิริยะประชาสรรค์)
วัดไผ่ดา (กัลยาพิริยะประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาทา
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดล่าง (บวรวิทยายน ๓)
วัดล่าง (บวรวิทยายน๓)
วัดล่าง (บวรวิทยายน๓)
วัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณราษฎร์)
วัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณราษฎร์)

ชื่อ – สกุล
นายศตวรรษ อัยรา
นางไพรัตน์ เจริญพิสัยสุข
นางสาวปภัสสร เจริญพิสัยสุข
นางสาวอังสนา สมบัติแก้ว
นางสาวสุภาพร จินดามงคล
นางสาวมะลิวัลย์ เกลาเกลี้ยง
นางสาวชลิดา กลิ่นนวลกมล
นางสาวฐิติพร อนุสิทธิ์
นางสาวภัทราวดี เฟื่องเจริญ
นางสาววิมลรัตน์ ทองฮุย
นางสาวสุกัญญา หลิมแดง
นายณัชพล สงวนสุข
นางยาณี สรรพคุณ
นางสาวยุพา จันทร์ภิรมย์
นางกัญธิศรา พงษ์พานิช
นางพิสสุดา บุญเกิด
นางสาวนันทนา สายบุญเกิด
นางสาวพรไพลิน สายพรม
นางสาวอรพิน บูรณะ
นางสาวอังศุมาลี อินวงค์
นายสุทธิวัฒน์ บุญล้อม
นางสาวสุนิสา ทองมั่นใจ
นางพันศรี สว่างแจ้ง
นางดวงใจ หมอกพรม
นางสาวดวงทิพย์ คงสบสิน
นางสาวมญชุ์สิรยา ภาวะดี
นางสาววรานิษฐ์ จันทร์ศรี
/ 265. สพป.ฉะเชิงเทรา
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

286

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

287
288
289
290
291
292
293

สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1

โรงเรียน
วัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณราษฎร์)
วัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณราษฎร์)
วัดหลวงแพ่ง (อินทรประชานุกูล)

สะแกโดดประชาสรรค์
สะแกโดดประชาสรรค์
สะแกโดดประชาสรรค์
สะแกโดดประชาสรรค์
สะแกโดดประชาสรรค์
สะแกโดดประชาสรรค์
สะแกโดดประชาสรรค์
สะแกโดดประชาสรรค์
สะแกโดดประชาสรรค์
สะแกโดดประชาสรรค์
สุเหร่าคลอง 18
สุเหร่าคลอง 19
วัดนครเนื่อง เขต (ศรีไพจิตร)
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดล่าง (บวรวิทยายน๓)
วัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณราษฎร์)

บ้านโป่งเจริญ
บ้านหนองสองห้อง
(ราษฎร์ดุษฎีศึกษา)
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
(พินิจค้าประชาสรรค์)
บ้านชากพุดซา
บ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
บ้านมาบกรูด
บ้านมาบกรูด
วัดดอนดารงธรรม
วัดนาเขื่อน
วัดนาเขื่อน

ชื่อ – สกุล
นางสาวศรีสมบัติ จันทร์ศรี
นางสาวสุกัญญา ฉัตรแก้ว
นายขจรยศ พันธรักษ์
นางสาวขวัญฤดี แสนเวียง
นางสาวดารณี โตใหญ่
นางสาวธัญสุดา ทองเชื้อ
นางสาวพิชชา ศรีเสถียร
นางสาวพิชญา มักสัมพันธุ์
นางสาวมนเทวา มังลา
นางสาวแสงดาว ศิริจารัส
นายชยพล ตรีธัญญา
นายพงศ์ดิลก จินตมนูญธรรม
นายศราวุฒิ กลัดสุข
นางสาวสกุลรัตน์ สุขถาวร
นางสาวสุพัตรา สุขถาวร
นางสาวสุภาวดี นิลทอง
นางสาวภัทรภรณ์ นัดพบสุข
นางสาวประกายลักษ์ บุญเต็ม
นางสาวฟ้าใส อินทร์ทองคุ้ม
นางสาวศศมน ก่อเกียรติขจร
นางสาวเอ็นดู สุวรรณศรี
นายศิริพล จันทร์เจริญ
นางสาวอรพรรณ ทับทิม
นายภาณุวัฒน์ ส่องสว่าง
นางจันทร์เพ็ญ ชลวานิช
นางสาวจินตนา ภารสุวรรณ์
นายปริญญา ศิริเตียวศรี
นางสาวหนึ่งฤดี มีสะอาด
นายคมกฤช ประการะสังข์
/ 294. สพป.ชลบุรี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3

โรงเรียน
วัดอรุณรังษี
บ้านชากพุดซา
ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง
ไทยรัฐวิทยา ๔๒
บ้านบึงตะกู
อนุบาลเกาะจันทน์
บ้านเขาตะแบก
บ้านชากยายจีน
บ้านทุ่งกลม
บ้านทุ่งกลม
บ้านทุ่งกลม
บ้านทุ่งกลม
บ้านทุ่งกลม
บ้านทุ่งกลม
บ้านทุ่งกลม
บ้านทุ่งกลม
บ้านทุ่งกลม
บ้านทุ่งกลม
บ้านทุ่งกลม
บ้านเนินตอง
บ้านเนินตอง
บ้านเนินตอง
บ้านเนินตอง
บ้านบางละมุง
บ้านสันติคาม
บ้านสันติคาม
บ้านอาเภอ
บ้านอาเภอ
บ้านอาเภอ
บ้านอาเภอ
บ้านอาเภอ

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุมิตรา เทวิลา
นางสาวอรทัย ประกอบดี
นางสาวธนพร ศรีอนันต์
นางสาวนิยม กิมานุวัฒน์
นางสาวกชพร โพธิ์จุมพล
นางชิราณี ดียิ่ง
นางสาวสุทธิดา สมยิ่ง
นางสาวลาวัล สุบิน
นางรังศิมา ชูเทียน
นางสาวจีระภา บุญมะยา
นางสาวชญาภา ศรีเหลือง
นางสาวชุติมา จงใจเทศ
นางสาวธีระนุช คล้าย ณ รังษี
นางสาวรานี มะโนปลื้ม
นางสาวศรินยา แก้วใส
นางสาวอัครยา เตบุญมี
นายธนชาติ ธนชาติสมบัติ
นายวัชระ สีตะริสุ
ว่าที่ร้อยตรีสุวิจักขณ์ หันชัยเนาว์

นางสาวกนกวรรณ พ้นทุกข์
นางสาวพรทิพย์ วันวาน
นางสาววาสนา เดือนขาว
นายกิตติศักดิ์ จ้อยสุข
นางสาวพัชร์รางศุ์ ราชประดิษฐ์

นางพิศมัย ศรีวรมย์
นายพงษ์เทพ สุขทนารักษ์
นางนิภา ม่านทอง
นางปริญญา เรือนเงิน
นางศิริพร เปรินกุล
นางสวิชญา ดลตรี
นายสุทธิพงษ์ วงษ์ขันธ์
/ 325. สพป.ชลบุรี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต ๓
สพป.ชลบุรี เขต ๓
สพป.ชลบุรี เขต ๓
สพป.ชลบุรี เขต ๓
สพป.ชลบุรี เขต ๓
สพป.ชัยนาท
สพป.ชัยนาท
สพป.ชัยนาท
สพป.ชัยนาท
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชุมพร เขต 1

โรงเรียน
บ้านอาเภอ
วัดเขาโพธิ์ทอง
วัดเขาโพธิ์ทอง
วัดตโปทาราม
วัดตโปทาราม
วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)
วัดสว่างอารมณ์
วัดหนองเกตุน้อย
บ้านทุ่งกลม
บ้านอาเภอ
บ้านอาเภอ
บ้านอาเภอ
วัดวังหิน
เทพรัตน์

ชื่อ – สกุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารีรตั น์ บุญคน

นางภรภัทร จันทรเสน
นายสุชาติ เปี่ยมทอง
นางสาวศิริลักษณ์ แซ่โค้ว
นายพิชิต มนต์วิเศษ
นางสาวพัทธ์ธีรา มงคล
นางสาวมุทิตา อุตมะพันธุ์
นางสาวศิริพร เลิศอิทธิกุล
นางสาวศศิธร พานิช
นางณิชากร จุลสวัสดิ์
นางสาวภิญญดา เก็งวินิจ
นายวีระพล ศรีลาอาจ
นายภูริภัทร จรูญฉาย
นางสาวจีรนันท์ เกิดม่วง
บางไก่เถื่อน (ตันติวิสิษฐ์ประชานุกลู ) นายณกรณ์ โกทัน
วัดส่องคบ (ท้ายเมืองอนุสรณ์) นางสาวรัตนา ทิมอุบล
วัดหัวตะพาน
นายสมประสงค์ กลิ่นเจ็ก
บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
นางสุพิชฌาศ์ บารุงนอก
อนุบาลชัยภูมิ
นางทิพย์วรรณ สุนนท์
ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
นางสาววิภาวดี ศรีภูมิเดิม
บ้านโคกสง่า
นางสาวปาลินรดา วิชัยสูง
บ้านดอนจาปา
นางสาวณัฐธิชา ก๋าซุ้ม
บ้านภูดินหินกอง
นางสายเงิน หวังหมู่กลาง
บ้านภูดินหินกอง
นายมนตรี ฉัตรรักษา
ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
นางอนุธิดา สุวรรณรัตน์
บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บารุง)
นางสาวสุภาวดี หนองบุญ
บ้านวังตาท้าว
นางสาวณัฐณิชา กันทวัง
บ้านวังตาท้าว
นางสาวอรอนงค์ สินจัตุรัส
บ้านวังตาท้าว
นางสาวอุทัยวรรณ นิสสัยกล้า
บ้านวังตาท้าว
นางสาวไอลดา ทองชานาญ
ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
นางวันฤดี หมวดภักดี
/ 356. สพป.ชุมพร...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 1

โรงเรียน
ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)

ชุมชนประชานิคม
บ้านคอกม้า
บ้านทรายขาว
บ้านปากคลอง
บ้านปากคลอง
บ้านยายไท
บ้านยายไท
บ้านยายไท
บ้านยายไท
บ้านยายไท
บ้านสามเสียม
บ้านสามเสียม
บ้านหาดทรายรี
บ้านหาดทรายรี
บ้านหาดทรายรี
บ้านหาดทรายรี
บ้านหาดทรายรี
วัดหัวกรูด
ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)

อนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
บ้านป่าสักไก่
บ้านป่าสักไก่
บ้านป่าแหย่ง
บ้านโป่งพระบาท
โบ้านทุ่งหลวง
แม่ยาววิทยา
แม่ยาววิทยา

ชื่อ – สกุล
นางสาวนิชธาวัลย์ สามณี
นางจินตนา กัณหา
นางสาวธมณพรหม หงษ์ทอง
นางสาวภัทราภรณ์ ดาคา
นางสาววรางคณา บรรจงการ
นางสาวกนกรัตน์ ช่วยรัตแก้ว
นางสาวอัญชญา สมเขาใหญ่
นางสายพิณ ช่วยสกุล
นางสาวจันทิรา นาคภู่
นางสาวนุจรีย์ ด้วงเผือก
นางสาวสุธินี ขา เขต
นางสาวอารยา รัตนะ
นางสาวภิญโญ แป้งอ่อน
นางสาวอรชร พรหมภินันท์
นางสาวจุฬาทิพย์ พลรู้
นางสาวรังสินี ร่มรื่น
นางสาววรรณลิษา ลือชัย
นางสาวสุภาวดี เเหล่งหล้า
นางอนุสรา เพชรเจียรนัย
นางสาวสุธิดา ศรีภักดี
นางสาวสุพิชญา สง่า
นางสาวลภัสกร เพชรน้อย
นางศิริพร แสงสุริวงศ์
นางสาวศิริพร สารพิมพ์
นางรัชนีพร ดีปาละ
นางอรษา จาปา
นางสาวเบญจมาศ ทาเกิด
นางสาวศิริกานดา คาจันทร์
นางสาวณัฏฐณิชา ขันใจ
นางสาวนริศา ใจธิ
นางสาวเพ็ญนภา สุวรรณ
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3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 2

โรงเรียน
อนุบาลดงมหาวัน
ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
บ้านห้วยมะซาง
บ้านห้วยมะซาง
บ้านห้วยมะซาง
บ้านห้วยมะซาง
บ้านห้วยมะซาง
บ้านห้วยหญ้าไซ
บ้านห้วยหญ้าไซ
บ้านห้วยหญ้าไซ
บ้านห้วยหญ้าไซ
บ้านห้วยหมอเฒ่า
เวียงผาวิทยา
ห้วยน้าขุ่นวิทยา
ห้วยน้าขุ่นวิทยา
อนุบาลแม่สรวย
บ้านห้วยหินลาดใน
ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี
บ้านศรีกองงาม
สามัคคีพัฒนา
สามัคคีพัฒนา
บ้านรักแผ่นดิน
คาเที่ยงอนุสสรณ์
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
วัดบ้านน้อย
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7
บ้านผึ้ง
บ้านผึ้ง
วัดแม่กะ

ชื่อ – สกุล
นางศรีวัย พญาปุโรหิต
นางรัชนี สุขสบาย
นางสาวนิตยา ศรีสุขหู้
นางรัตนา กันทา
นางสกุณา ภัทรพลสุขฤดี
นางสาวมัณฑนา ใจเร็ว
นางสาวแสงเพียร งานดี
นายจิรัฎฐ์ คชลัย
นางสาวพิมผกา วงศ์ใหญ่
นางสาวศิริประภา วรโชติวนาไพร

นางสาวสโรบล เต็มอุ่น
นายประชากร เวียงนิล
นางณัฐฐิดา ช่วยแก้ว
นางสาวศตพร ศรีอุทา
นางสาวพยอม ไชยเลิศ
นายประพันธ์ อาชาวัชรกุล
นางผุสรัตน์ อภิชัย
นางสาวธิดารัตน์ กออาไพ
นางสาวเบญญาภา แก้วคาตา
นางอรไท เต๋จ๊ะ
นายจตุจักร วงค์ฆ้อง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรวดี สุวรรณชาตรี

นางสาวนภัทร จันทิมา
นางสาวนรินทร์ทิพย์ ชานาญยา

นางพัชราภา พิพัฒนสุภรณ์
นางสาวพัชรี ลวดคา
นางสาวคนึงนิจ มณีเชษฐา
นางสาวสิรดา ปัญญาศรี
นางสาวภัทราณี ขยัน
นางสาวอนุสรา ทนงกิจ
นางสาวจันทวี ทาเกิด
/ 418. สพป.เชียงใหม่...
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3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1

โรงเรียน
วัดแม่กะ
บ้านทุ่งหลุก
บ้านทุ่งหลุก
บ้านทุ่งหลุก
บ้านเปียงหลวง
บ้านเปียงหลวง
บ้านหัวฝาย
บ้านหัวฝาย
บ้านใหม่สวรรค์
บ้านกองหิน
บ้านดอยคา
บ้านมูเซอ
บ้านวังลุง
บ้านห้วยไม้หก
บ้านห้วยหล่อดูก
กีฬาจังหวัดตรัง
ทุ่งไทรทอง
บ้านเกาะปุด
บ้านเขาติง
บ้านเขาหลัก
บ้านควนอินทนินงาม
บ้านโคกรัก
บ้านโคกรัก
บ้านโคกรัก
บ้านท่าข้าม
บ้านนานิน
บ้านปากห้วย
บ้านปากห้วย
บ้านย่านตาขาว
บ้านย่านตาขาว

ชื่อ – สกุล
นางสาวนฤมล กระจ่างโฉม
นางศิริพร วิระคา
นางสาววิศนี อินทร์ปาน
นางสาาวธัญพร เหน่คา
นางสาวเจียระไน แช่มนุ้ย
นายอนวัช นันทะเสน
นางสาวธัญญาลักษณ์ หงส์สิงห์

นางสาวสิริเรขา สุนรบดี
นางอัมพร ดุสรพันธ์
นางสาวพิมพ์ภักดิ์ คงแดง
นางสาวบุษบาวรรณ ปัญญาเครือ

นางสาวพัชรา นนทะธรรม
นางสาวพิมพ์นภา ยาวิโรจน์
นางสาวศศิวิมล กันธิวา
นางสาววิภา แง่มจันทร์
นางสาวจุฑารัตน์ สองสี
นางกอบกาญจน์ เพชรหวล
นางสาวสุพร อั้นซ้าย
นายวิสาข์ บุญเกียรติ
นางสาวศกลวรรณ เหมือนทอง

นายพิรพัฒน์ โพชสาลี
นางเพ็ญณี สันเพชร
นางสาวนันท์นรี เสียมไหม
นางสาวรัชนี เจริญฤทธิ์
นางสาวตรีสุธา ตัญจะโร
นายวิวัฒน์ ศรีไตรรัตน์
นางสาวศวรรยา เทียมชู
นางสาวศิริกุล แสงแก้ว
นางปฏิมาพร ศรีไตรรัตน์
นางสาวกัลชิญา ทองหัตถา
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3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต ๑
สพป.ตรัง เขต ๑
สพป.ตรัง เขต ๑
สพป.ตรัง เขต ๑
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2

โรงเรียน
บ้านย่านตาขาว
บ้านย่านตาขาว
บ้านย่านตาขาว
บ้านไร่หลวง
บ้านลาพิกุล
บ้านหนองยายแม็ม
บ้านหนองยายแม็ม
บ้านหนองยายแม็ม
บ้านหนองยายแม็ม
บ้านหนองยายแม็ม
บ้านหนองยายแม็ม
บ้านหนองยายแม็ม
บ้านห้วยลึก
วัดเกาะมะม่วง
วัดแจ้ง
วัดชลวาปีวิหาร
วัดธรรมาราม
วัดนานอน
วัดปากปรน
วัดหนองเป็ด
อนุบาลตรัง
บ้านโคกทราย
บ้านโคกรัก
บ้านปากห้วย
บ้านย่านตาขาว
บ้านเกาะเคี่ยม
บ้านเขากอบ
บ้านเขากอบ
บ้านคลองคุ้ย
บ้านคลองคุ้ย
บ้านคลองคุ้ย

ชื่อ – สกุล
นางสาวจันทิมา แหล่หู
นางสาวสุวดี สมจริง
นางสาวอรพรรณ ดาหมาน
นางสาวเบญจวรรณ หมื่นจร
นายชนาธิป จงรักษ์
นางนิรุสลินดา ชายภักตร์
นางสาวธิติพร สัมพันธรัตน์
นางสาวบราลี ชัยสิริ
นางสาวปริญญานุช สุขตลอดกาล

นางสาวอารียา เอ็มเอ็ม
นางสุคนธ์ สุทธิสวาท
นางสุรีรัตน์ ม่าเหล็ม
นางศิริวรรณ กาญจนพรหม
นางเรวดี ศรีสุวรรณ์
นางสาวศิริยา เพชรเล็ก
นางสาววราภรณ์ พลประสิทธิ์
นางสาวกมลวรรณ ชูระมาน
นางสุภาณี ไกรเทพ
นางสาวสุณิฎฐา จิตบุญ
นางสาวธัญญารัตน์ ทองมา
นางสาวณัชชา ชูเพ็ง
นางสาวชนัญญา สอนขา
นางสาวถนอมจิต พัดลม
นางสาวขวัญฤดี ทองรอด
นางสาวศศิธร แซ่หลี
นางนุชนาถ ชมช่วยธานี
นางสาวจุฑาวรรณ รายา
นางสาวดวงใจ ไกรเทพ
นางฐิติมา จันทรมาศ
นางสาวจริยา ปลอดเทพ
ว่าที่ร้อยตรีกันตภณ เดโชศาสตร์
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3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2

โรงเรียน
บ้านคลองมวน
บ้านควนตัง
บ้านโคกยาง
บ้านโคกยาง
บ้านฉางหลาง
บ้านฉางหลาง
บ้านช่องลม
บ้านซา
บ้านซา
บ้านซา
บ้านต้นปรง
บ้านต้นปรง
บ้านตะเคียนหลบฟ้า
บ้านท่าโต๊ะเมฆ
บ้านท่าโต๊ะเมฆ
บ้านท่าโต๊ะเมฆ
บ้านทุ่งขี้เหล็ก
บ้านทุ่งขี้เหล็ก
บ้านทุ่งศาลา
บ้านนาเกลือ
บ้านนาเกลือ
บ้านบ่อหิน
บ้านบ่อหิน
บ้านบางสัก
บ้านบางสัก
บ้านบางสัก
บ้านบางสัก
บ้านบางสัก
บ้านบางสัก
บ้านผมเด็น
บ้านพรุเตย

ชื่อ – สกุล
นางสาวพิมพ์พิชชา ชูช่วยสุวรรณ

นางสาวภายุดา โสภารัตนากร
นางปนัสยา ศุภศรี
นางวิชยา แก้วสวัสดิ์
นางสาวบุษบา โข้ยนึ่ง
นายตะวัน โบว์พัฒนากุล
นางสาวบุญรวี คลายทุกข์
นางตรีธาทิพย์ ย่องซื่อ
นางสาวดารณี เกตุประกอบ
นางสาวนวภัทร นุ้ยเอียด
นางสาวธัญลักษณ์ รักไทย
นางสาวธันย์ชนก นิติวิศิษฎ์กุล

นางสาวกวินนาฎ บุญเอื้อ
นางสาวกุสุมา มโนภิรมย์
นางสาวณัฐญาภา สิทธิชัย
นางสาวภัทรศศิร์ ชลหาญ
นางสร้อยนัดดา ใจคง
นางสาวปาริณี ว่าโระ
นางวิภาวัลย์ รอดริน
นางวิลันดา โยธินตระกูล
นางสายสุดา นภาพันธ์
นางสาวพรรณราย จันทราชา
นางสาวอรวรรณ รักรู้
นางจันทร์เพ็ญ สันเพ็ชร์
นางรชฏนันท์ พระคง
นางสาวซอฝีย๊ะ มณีโสภา
นางสาวประทุม ศรีวะโร
นางสาววิไลลักษณ์ เกาะสมัน
ว่าที่ร้อยตรีอรรฆเดช ชิตแก้ว
นางสาวเพลินพิสุทธิ์ ศรีจันทร์
นางสาววิภา บานจะ
/ 510. สพป.ตรัง...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2

โรงเรียน
บ้านพรุเตย
บ้านโพธิ์น้อย
บ้านโพธิ์น้อย
บ้านไร่ใหญ่
บ้านลาช้าง
บ้านลาภูรา
บ้านวังหลาม
บ้านหนองปรือ
บ้านหนองราโพ
บ้านหนองศรีจันทร์
บ้านหนองศรีจันทร์
บ้านหนองศรีจันทร์
บ้านหนองศรีจันทร์
บ้านหนองศรีจันทร์
บ้านหนองศรีจันทร์
บ้านหนองศรีจันทร์
บ้านหนองศรีจันทร์
บ้านหนองสองพี่น้อง
บ้านหนองหมอ
บ้านหนองหมอ
บ้านหลังเขา
บ้านหลังเขา
บ้านหลังเขา
บ้านหลังเขา
บ้านหลังเขา
บ้านหลังเขา
บ้านหลังเขา
บ้านหลังเขา
บ้านหลังเขา
บ้านหลังเขา
บ้านห้วยต่อ

ชื่อ – สกุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิริยา โต๊ะเส็น
นางสาวศิรประภา ทองน้าแก้ว

นางสาวศิริวรรณ สาระโมฬี
นางสาวยุพา คงสมุทร
นางกนกพร กิจวิจิตร
นางสาวขนิษฐา เฉลิมบุญ
นางจริญญา นิ่มกาญจนา
นางสาวนุชรี อ่อนยิ่ง
นางสาวจันทิมา เสนทรัพย์
นางชนิดา ชูบุญศรี
นางนวพร รอดความทุกข์
นางวราภรณ์ มณีศรี
นางสาวปิยานุช แต่สกุล
นางสาวพิลาวัณย์ ลีแสวงสุข
นางสาววสิษฐา ชูผอม
นางสาวอรษา เฉี้ยนเงิน
นายโกสินทร์ แก้วจันทร์
นายอินทัช ขวัญสถาพรกุล
นางสาวกุลธรา สกุลทิพย์แท้
นางสาวปุญชรัสมิ์ บุญถาวร
นางชนาภา สุระกุล
นางสาวณัฐชยา ชิดเชื้อ
นางสาวทิพวรรณ สิทธิชัย
นางสาวปิยะนุช บัวชุม
นางสาววนิดา แสงแก้ว
นางสาววิภาพร สิงห์ขจรวรกุล
นางสาวศรีสุดา เกื้อเมฆ
นางสาวอดาภรณ์ ชุมอักษร
นางสุพรรษา โอมแก้ว
นายประสาร ทองปรวน
นางสาวณัฏฐเนตร ธนูศิลป์
/ 541. สพป.ตรัง...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตราด
สพป.ตราด

โรงเรียน
บ้านห้วยต่อ
บ้านห้วยต่อ
บ้านแหลม
บ้านแหลมมะขาม
วัดควนไทร
วัดควนเมา
วัดควนเมา
วัดควนเมา
วัดคีรีวิหาร
วัดคีรีวิหาร
วัดคีรีวิหาร
วัดคีรีวิหาร
วัดคีรีวิหาร
วัดคีรีวิหาร
วัดคีรีวิหาร
วัดไตรสามัคคี
วัดไตรสามัคคี
วัดไตรสามัคคี
วัดไตรสามัคคี
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดห้วยนาง (วันครู 2501)
วัดห้วยนาง (วันครู 2501)
วัดห้วยนาง (วันครู 2501)
หาดปากเมง
บ้านทุ่งยาง
บ้านลาภูรา
บ้านคลองมะขาม
บ้านคลองมะขาม

ชื่อ – สกุล
นางสาวดวงพร เลิศสุทธิกุล
นางสาวพนิดา ทองหวาน
นายมนัส เจริญฤทธิ์
นางสาวพิมพ์พรรณ เผือกภูมิ
นางจิดาภา ด้วงศรีทอง
นางสาวเกษร จินาวงศ์
นางสาวเจนจิรา ราชเพ็ชร
นายปฏิญญา บริรักษ์นรากุล
นางจันทร์เพ็ญ แพ่งโยธา
นางปุณยาพร พรสว่างนิเวศ
นางสาวเทียรงาม สีหมาน
นางสาวพรณพิชญ์สินี ไชยภักดี

นางสาววชิรญาณ์ ขุนวัง
นางสาวสฤษดิ์มาศ เรืองขา
นางสาวสากิยา ชูลิกร
นางนฤมล มากทองน้อย
นางสาวสาริศา เกียรติเมธา
นางสาวอรอุมา วรรณบวร
นายสิริวัฒน์ ปราบคช
นางสาวนุชนา โพชสาลี
นางสาวพิมพ์ชนก ตรวจมรคา
ว่าที่ร้อยตรีธีรเดช ชูเกิด
นางสุพัตรา เหล็มหวัง
นางสาวดวงกมล คงฉาง
นางสาวธิดารัตน์ ระเบียบดี
นางสาวอุบล ศรีทอง
นางสาวณัฏฐริฌา ศิริพันธ์
นางสาวพรวิภา ประชาเรืองฤทธิ์

นางวณิศรา ใจเที่ยง
นางศริญตา สมบัติบูรณ์
นางสาวจารุวรรณ แสงวิฑูรย์
/ 572. สพป.ตราด...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ตราด
สพป.ตราด
สพป.ตราด
สพป.ตราด
สพป.ตราด
สพป.ตราด
สพป.ตราด
สพป.ตราด
สพป.ตราด
สพป.ตราด
สพป.ตราด
สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 2
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1

โรงเรียน
บ้านคลองมะขาม
บ้านคลองมะขาม
บ้านคลองมะขาม
บ้านคลองมะขาม
บ้านคลองมะขาม
บ้านเนินตาล
วัดฆ้อ
วัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บารุง)
วัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บารุง)

อนุบาลตราด
อนุบาลตราด
ชุมชนบ้านแม่ยะ
เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
บ้านวังโพ
บ้านหนองนกปีกกา
ศรีวิทยา
ศรีวิทยา
บ้านแม่โกนเกน
ชุมชนวัดป่าขะ
บ้านดงแขวน
วัดเข็มทอง
บ้านคลองยาง
บ้านสระน้าส้ม
บ้านสระน้าส้ม
บ้านสระน้าส้ม
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบารุง)
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบารุง)
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบารุง)
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบารุง)
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบารุง)

ชื่อ – สกุล
นางสาวจินตนา งามหลาย
นางสาวธัญชนก ไชยมาท
นางสาวน้าค้าง คาสุข
นายวิษณุ เกียรตินอก
นายวีระ หอยสังข์
นางสาวมุทิดา ประทีปทอง
นางสาวศิวพร รัตนวงศ์
นางปนัดดา แสงจิรัมย์
นางสาวอัมพิกา เย็นสุข
นางวิภา ลัยนุชพงศ์
นางสาววารไท โตสติ
นางจันทร์สม สิงห์วี
นางสาวกมลรัตน์ ประเสริฐสุข
นางณัฐณิชา ทุชุมภู
นางสุพพัต สมพมิตร
นางสาวภัสรี ใจใส
นางสาวอัจฉริยา สิงห์วี
นางสาวโศภิษฐ์อักษิกา ธีรใจยา

นางเพชรสุดา นารถดนตรี
นางสุทธิสา วรธรรมพินิจ
นางสาวศิญดา ใจเย็น
นางสาวกาญจนา จูมที
นางสาวกุสุมา ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวชลธิชา จันทร์อณุภาธาดา

นางสุกัญญา นิพิวรรณ์
นางจิตรลดา ฐิติพงศ์ตระกูล
นางนันท์นภัส ใจดี
นางนิตยา ทองคา
นางเรณู ผ่องอาไพ
นางสาวเกศินี สงวนปุญญศิริ

/ 602. สพป.นครปฐม...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1

620
621
622
623
624
625
626

สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2

627
628

สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2

629

สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียน
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบารุง)
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบารุง)
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบารุง)
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบารุง)
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบารุง)
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบารุง)
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบารุง)
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบารุง)
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบารุง)

บ้านห้วยรางเกตุ
วัดดอนขนาก
วัดปลักไม้ลาย
วัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)
วัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร)
วัดรางปลาหมอ
วัดรางปลาหมอ
วัดรางปลาหมอ
วัดรางปลาหมอ
(สวนป่านราษฎร์ศรัทธา)
วัดลาดหญ้าไทร (สิงหวิทยาคาร)

วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล)
วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล)
บ้านกระทุ่มล้ม
บ้านกระทุ่มล้ม
บ้านกระทุ่มล้ม
บ้านกระทุ่มล้ม
(นครราษฎร์ประสิทธิ์)
บ้านคลองใหม่
บ้านลานแหลม
(สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ)
บ้านลานแหลม
(สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ)

ชื่อ – สกุล
นางสาวปรัชชา อินทร์มา
นางสาวพรทิพย์ บุญณสะ
นางสาวสมจิตร ขาดี
นางสาวสร้อยฟ้า มาศภากร
นางสาวอรชุมา กุลศิริ
นางสาวอิสราภา วันเย็น
นายพงศ์พัฒน์ นิลกูล
นายยศพันธ์ แก้วนันทิพัฒน์
นายวีรภัทร เดชศิริ
นางสาวณัฐธิดา สุวรรณนัจศิริ
นางสาวกัญญามาศ น้อยพันธ์
นางปฏิญญา บุญส่ง
นายสุทธนา ณ บางช้าง
นางสาวญาดานุช เอี่ยมสวรรค์
นางสาวกมลลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์

นางสาวปานเนตร ม่วงสุวรรณ
นายสงกรานต์ บัวแสง
นางสาวภาสินี อินทวิเศษ
นายวรพล รัตนวงศ์เจริญ
นางสาวมีนา เฟื่องศิลา
นางสาววิภา รอดผล
นางสาวคณิตฎา ฮวบเอม
นางสาวทิพวัลย์ หลายภา
นางสาวอภิญญา กาญจนครุฑ
นายปัณณธร แก้วเขียว
นายชัชพงศ์ เชื้อสา
นางกุศลิน เอี้ยวมงคลชัย
นางสิริหทัย หงษ์ทอง
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
630

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครปฐม เขต 2

631
632

สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2

633

สพป.นครปฐม เขต 2

634

สพป.นครปฐม เขต 2

635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657

สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1

โรงเรียน
พระตาหนักสวนกุหลาบ
มหามงคล
วัดกลางบางเเก้ว
วัดกลางบางแก้ว
(พุทธวิถีประสิทธิ์)
วัดกลางบางแก้ว
(พุทธวิถีประสิทธิ์)
วัดกลางบางแก้ว
(พุทธวิถีประสิทธิ์)
วัดไทร (สินศึกษาลัย)
วัดไทร (สินศึกษาลัย)
วัดบัวปากท่า
วัดบัวปากท่า
วัดบัวปากท่า
วัดบัวปากท่า
วัดบัวปากท่า
วัดบึงลาดสวาย
วัดบึงลาดสวาย
วัดบึงลาดสวาย
วัดพระมอพิสัย
วัดลานตากฟ้า
วัดลานตากฟ้า
วัดลานตากฟ้า
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
ชุมชนนามนวิทยาคาร
บ้านโคกกลาง
บ้านดงดู่งาม
บ้านดอนม่วง
บ้านนาเลียง
บ้านผึ้ง
บ้านผึ้ง

ชื่อ – สกุล
นายธงชัย สิทธิสุนทร
นางจินดานุช คูเจริญไพบูลย์
นางปัทมา มีเอี่ยม
นางสาวกาญจนา คล้าวิลัย
นายจุมพล ศรีบุญธรรม
นางสาวนิตยา เร่งรัด
นางสาวอุทุมพร หอมอ่อน
นางปริยาลักษณ์ บัววัจนา
นางสาวผกามาศ แงชอบกิจ
นางสาวสมจินดา อินจ่าย
นางสาวสุวรรณา สังขนิตย์
นายศรายุทธ ชาวส้าน
นางจรียา ศรีสุดดี
นางสาวขวัญใจ หัสภาค
นางสาวณปภัช แสงจันท์
นางสาววรรณทิพย์ มยาเศส
นางสาวประกายทิพย์ ภูมิภาค
นางสาวพาขวัญ น้อยสมวงษ์
นางสาวมณีวรรณ เจริญสุข
นางสาวบุษกร แฝงจันดา
นางสาวสมฤทัย บัวรอด
นางสาวเจนจิรา สูญราช
นางวิลาวรรณ แก้วระดี
นางสาวสุพรรษา ล่าสัน
นางพัชญ์วลีย์ สุริยนต์
นางธิดารัตน์ กวานปรัชชา
นางนางวิมาลัย จินานิกร
นางสาวนริศรา พลเสนา
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1

โรงเรียน
บ้านผึ้ง
บ้านพิมานท่า
บ้านหนองจันทน์
บ้านหนองหญ้าไซ
โพนสวางนางิ้ววิทยา
โพนสวางนางิ้ววิทยา
บ้านคาเตย
บ้านคาแม่นาง
บ้านคาแม่นาง
บ้านคาแม่นาง
บ้านแค
บ้านชัยมงคล
บ้านดอนปอหนองโอง
บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
บ้านนาเข
บ้านนาทม

ชื่อ – สกุล
นางอารยา ภาระวงค์
นางส่าวภาณิตา ศรีชาหลวง
นางสาวจรรยมณฑน์ สมอินเอก

นางสาวจิตินันท์ วิชัย
นางมัตติกา จอกทอง
นางสาวสุพรรษา โสมหา
นายประมูล สุวรรณมาโจ
นางจิรวดี วงศ์เข็มมา
นางปริชาติ ศรีวรชัย
นางสาวประภาพร โพธิ์ไพร
นางสาวแก้วตา พิมพ์พงษ์
นางสาวจิราพร อะนันทะวัน
นางสุณัชชา เคนไชยวงค์
นางสาววิมลทิพย์ หาไชย
นางปรียาพัชร วายโสกา
นางสาวพรเพ็ญ พนมศักดิ์
บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
นายบุญชู ใจใส
บ้านปฏิรูป
นางประภาพร ไชยสัตย์
บ้านโพนงาม
นางสาววิลาสินี ฐกรกุลวัฒน์
บ้านเวินพระบาท
นายฉลาด ไชยสุระ
บ้านหนองนางเลิง
นางสาวจีรวรรณ สมแสน
บ้านเหล่า
นางสาวกัลยา สิงห์
บ้านเหล่าพัฒนา
นางสาวพนิดา วงศ์ล่าม
บ้านอ้วน
นายประวิทย์ โสมมา
บ้านคาแม่นาง
นางสาวจีราพัชร เชียงขวาง
บ้านคาเตย
นางระเบียบ สุวรรณมาโจ
ชลประทานสงเคราะห์
นายอภิชาต สุขเศรษฐ์
ตาบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกลู ) นายอดิศร สนิทชอบ
ทหารอากาศบารุง
นางฐานุตรา เนียมสูงเนิน
บ้านกระโดน
นายอนันต์ กรรณิกากลาง
บ้านกระถินหนองเครือชุด
นางสาวกนกรัตน์ เศษกลาง
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
689

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 1

690

สพป.นครราชสีมา เขต 1

691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 3

โรงเรียน
บ้านหนองยารักษ์-ลาโพง
(รัฐประชาสรรค์)
บ้านหนองยารักษ์-ลาโพง
(รัฐประชาสรรค์)
บ้านหมื่นไวย
บ้านหมื่นไวย
บ้านหมื่นไวย
บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)
บึงพญาปราบ
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
สวนหม่อน
บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)
วัดสระแก้ว
ชลประทานนาตลิ่งชัน
บ้านกอกวิทยา
บ้านท่าลาดขาว
บ้านท่าลาดขาว
บ้านท่าลาดขาว
บ้านท่าลาดขาว
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
บ้านหนองยาง
บ้านหนองยาง
บ้านหนองยาง
บ้านหนองยาง
บ้านหนองยาง
บ้านหนองยาง
เพชรมาตุคลา
บ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์)
บ้านทุ่งแขวน
บ้านโนนสาวเอ้

ชื่อ – สกุล
นางวันทนา เหิดขุนทด
นางสาวบุญภา พงษ์ชะเกาะ
นางสาวชวพร ปลั่งกลาง
นางสาวเบญจมาภรณ์ ทศดร
นางสาวพิมพ์พิชชา ธรรมวงษ์
นางอุไรวรรณ เสมา
นางสาวดุษฎี อารีศิลป
นางประภีภรณ์ สมิงกล้าทัพ
นางสาวสาลี่ แคร่กระโทก
นางสาวแสงระวี แนวสวัสดิ์
นางสาวสุภาวดี เริกกลาง
นางรัตนาภรณ์ แจ้งกรณ์
นายสุเมธ เมธาวรนนท์
นางกวินทิพย์ เดื่อกระโทก
นางสาวมณีรัตน์ พัฒศรี
นางสาวเลิศกัญญา งาผักแว่น
นางสาวสิริกร ธนปรัชญ์ธารง
นายจิรวัฒน์ เดื่อกระโทก
นางสาวดาหวัน แก้วแผ่ว
นางนภสินธุ์ อินมะดัน
นางพนิดา ภูสิทธิอัคคโชติ
นางวัลวิสา ภูยาดาว
นางสาวฐานิตา พรหมบุตร
นางสาวปิยะวดี คาหล้า
นางสาวมยุรา เนียนกระโทก
นางสาวหยาดพิรุณ หนุนกระโทก

นางสาวนิรชา แก้วกล่า
นางสาววิเรืองรอง บุญกระโทก

นายศรราม มนฉิมพลี
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต ๔
สพป.นครราชสีมา เขต ๔
สพป.นครราชสีมา เขต ๔
สพป.นครราชสีมา เขต ๔
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียน
บ้านสระประทีป
บ้านหนองหินโคน
ไผ่สีสุก
บ้านสระประทีป
คลองไทรวิทยาสิทธิ์
นิคมสร้างตนเองลาตะคอง 4
นิคมสร้างตนเองลาตะคอง 4
นิยมมิตรวิทยาคาร
บ้านกุดหัวช้าง
บ้านคลองเดื่อ
บ้านคลองเดื่อ
บ้านคลองเดื่อ
บ้านซับน้อย
บ้านท่าช้าง
บ้านท่าช้าง
บ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร)
บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210
บ้านสายชนวน
บ้านหนองม่วง
บ้านหนองม่วง
บ้านหนองม่วง
วัดบันไดม้า
วัดมิตรภาพวนาราม
สง่าพัฒนา
เสนารัฐวิทยาคาร
นิคมสร้างตนเองลาตะคอง ๔
บ้านคลองเดื่อ
บ้านคลองเดื่อ
วัดมิตรภาพวนาราม
ด่านขุนทด
โนนไทย

ชื่อ – สกุล
นางสาวนิธินันท์ จันทรทีประ
นางกีรติกานต์ ศรีขัดเค้า
นางสาวอติภา โทรัตน์
นางสุพรรณี หมอดี
นางสาววิชชุดา พงษ์เพชร
นางสาวสาวิตรี เทศจันทึก
นายสราวุธ เกิดกลาง
นางสาววราภรณ์ ศรีอาภัย
นางสาวขวัญแก้ว สุทธิกุญชร
นางสาวขนิษฐา จันทร์พาณิชย์
นางสาวพัชราภรณ์ วงค์ประโคน

นางสาววรามาศ ชอบชื้น
นางสาวจุฑารัตน์ สิงห์สร
นางสาวนิตยา หนูเส็ง
นายถิร พินทะ
นางสุภัคชญาภัช บุญสูงเนิน
นางปวีณา แสงมณี
นางสาวจุฑามาศ เปรมสิงห์ชัย

นางสาวสุดาใจ กุกสันเทียะ
นางสาวสุพรรษา อาบทอง
นางสาวอรวรรณ ตุมชาติ
นายสมพร ดีไว
นางสาวกชกานต์ ชมชื่นจิตร์
นายชยพล วงษ์น้อย
นางสาวปัณชิกา เกียรติพงศ์พันธ์

นางสาวพิชญ์สินี จันทสิทธิ์
นางสาวรุ่งตะวัน วันดี
นายวรพล พงศ์พัชรางกูร
นางสาวเพ็ญแข สืบค้า
นางวรัชยา สีทอง
นางสาวกรรณิการ์ ติสันเทียะ
/ 749. สพป.นครราชสีมา...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียน
โนนไทย
โนนไทย
บ้านโกรกช้างน้อย
บ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์)

บ้านจาน
บ้านโป่งแดงน้าฉ่าสามัคคี
บ้านวัง (สายอนุกูล)
บ้านหนองขุยคูเมือง
บ้านหนองจาน
วัดถนนหักน้อยดอนกลอย
ชุมชนคงวิทยา
ชุมชนคงวิทยา
บ้านดอนใหญ่
บ้านตะโกทุ่ง (คุรุราษฎร์รังสรรค์)

บ้านอ้อยช้าง
บ้านอ้อยช้าง
บ้านอ้อยช้าง
บ้านอ้อยช้าง
บ้านอ้อยช้าง
ปริยัติไพศาล
ปริยัติไพศาล
ปริยัติไพศาล
จารย์ตารา
ท่าลาด
บ้านกระเบื้องใหญ่
บ้านกระเบื้องใหญ่
บ้านโนนกระเบือ้ งหนองหัวช้างสามัคคี

บ้านละหานสามัคคี
บ้านสัมฤทธิ์
บ้านสัมฤทธิ์
บ้านหนองบัวนาค

ชื่อ – สกุล
นางสาวอัมพิกา ขอมเมืองปัก
นางอนงค์ การินทรรัตน์
นางสุกัญญา ขุระสะ
นายมนัสถา สีทอง
นางสาวสุดารัตน์ ใจอาสา
นางสาวนุชธิดา เผ่าทองงาม
นางสาวพิชญ์พชร ฉายขุนทด
นางภัทรนันท์ ศรีทอง
นางสาวปราณี มุ่งกล่อมกลาง
นางนิภาพันธ์ ตั้งชูวงษ
นางมัทนา พงษ์ใหม่
นางสุกัญญา ทองสัวสดิ์
นางสาววรัทยา มิตรภาพ
นายอุทัย ออกมา
นางสาวจารุวรรณ กองเกิด
นางสาวชนิกา กล้าหาญ
นางสาวสุภัทรา ดวงเพ็ชรแสง
นางสาวสุภัสสร จันทรังษ์
นายฐาปกรณ์ ลายนอก
นางจริยาภรณ์ ออกมา
นางพจนีย์ มนูญญโสภิต
นางสาวกรรณิการ์ ปลั่งกลาง
นางสาวทวีนันท์ ถนิมกาญจน์
นางสาวอรกมล ประสพผล
นางสมสุนันท์ กาศก้อง
นางสาวเสาวณีย์ ผลนา
นางจีราภรณ์ อู่ทรัพย์
นางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง
นางชวิศา วาจามั่น
นางรัตนมณี เงินพิมาย
นางสาวสุพิชชา จันทรสมบัติ
/ 780. สพป.นครราชสีมา...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต ๗
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

805
806
807
808
809

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียน
บ้านหนองมะเขือ
บ้านหนองมะเขือ
บ้านใหม่ปฏิรูป
พิมายสามัคคี ๑
หนองบัวลอย
อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
บ้านทวดทอง
บ้านทวดเหนือ
บ้านไสใหญ่
บ้านไสใหญ่
บ้านไสใหญ่
บ้านไสใหญ่
บ้านหนองหนอน
บ้านห้วยยูง
บ้านห้วยยูง
วัดจันทร์
วัดเจดีย์
วัดโดน
วัดท่าแพ
วัดน้ารอบ
วัดโบสถ์
วัดสมอ
วัดสระแก้ว
ชุมชนบ้านปากเสียว
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านคลองตูก
บ้านนาพา
บ้านปากแพรก
บ้านสวนอาย
พรรณราชลเขต

ชื่อ – สกุล
นางสาวเพ็ญสุดา แก่นสาร
นางสาวลัดดา จันทร์เพ็ญ
นางสาวภัทนิดา จันทนุกูล
นางสุมาลี ระงับทุกข์
นางสาวชมนาด พึ่งงาม
นายวรรธนะ ศรีสวัสดิ์
นางณัฐธยาน์ สงวนแสง
นางจุฑารัตน์ จิระพิบูลย์พันธ์
นางสาวสุภาณีย์ แสงไพทูรย์
นางสาวสุมาลี มนิล
นางสาวโสภา สงวนอาสน์
นายสนั่น ประทุมทอง
นางสาวธัญสมร หนูประสิทธิ์
นางจนัญญา จานงนิจ
นางสาวเจือใจ โพธิ์ศรีทอง
นางสาวฐานิตา ภพทวี
ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัชมาน วรินทรเวช

นางสาววิลาสินี ศรีอุดมวงศ์
นางสาวสุนิสา รัตนะพงศ์
นายณัฐดนัย โกมาลา
นางสาวณัฐชนน นุรักษ์
นางกรองแก้ว ศรีวารินทร์
นายอดิสรณ์ คาสง
นางสาวพฤษมาศ บุญฤทธิ์
นายเอกลักษณ์ แซ่ด่าน
นางเยาวเรศ นนทะสร
นางสาววิมลรัตน์ องอาจ
นางสาววิภาวดี ชูทอง
นางเดือนลัดดา นาคประดิษฐ
นางสาวผกากรอง บุญทอง
/ 810. สพป.นครศรีธรรมราช...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียน
วัดโคกหาด
วัดโคกหาด
วัดโคกหาด
วัดมังคลาราม
วัดมังคลาราม
วัดมังคลาราม
วัดไม้เรียง
สังวาลย์วิท ๗
ชุมชนวัดสุวรรณรังษี
ชุมชนวัดสุวรรณรังษี
บ้านควนโตน
บ้านทุ่งขวัญแก้ว
บ้านทุ่งขวัญแก้ว
บ้านทุ่งขวัญแก้ว
ราชประชานุเคราะห์
วัดควนเกย
วัดควนเกย
วัดควนเกย
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดชะอวด
วัดท้ายโนต
วัดบางศาลา
วัดพิศาลนฤมิต
หัวไทร (เรือนประชาบาล)
บ้านเขาวัด
บ้านทุ่งเกราะ
บ้านทุ่งชน
บ้านในเขียว 1
บ้านพังปริง
บ้านพังปริง

ชื่อ – สกุล
นางมีนา นุภักดิ์
นางสาวจารุณี จารุภูมิ
นายประมวล ศรีอินทร์
นางนิตยา ราชรักษ์
นางวจีนันท์ แซ่ซิ่น
นางสาวเบญญา ปานสัสดี
นางสาวธนัฐฐา จรเปลี่ยว
นางสาวดาลิตา ทองซัง
นางสุมลฑา เศรษฐการ
นายปรีชา ส่งกล
นางสาวดรุณี คาจันทร์
นางกาญจนา แซ่ภู่
นางสาวเกศสินี พิริยนนทกุล
นางสาวธาราลักษณ์ พันธ์บุญ
นางสาวสุดา ทองเซ่ง
นางสลินกาญจน์ ภูผา
นางสาวนนทิยา มณีรัตน์
นางสาวเมธาพร เหมเดโช
นางสาวเนตรชนก จิตรัว
นางอมรรัตน์ ทองสุข
นางสาวสุพัชชา พลไชย
นางสาวสุธาทิพย์ รอดมณี
นางสาวณัฐกฤษตา กุลศรีหะรัญ

นางอารีย์ รัตนพันธ์
นางกมลทิพย์ ทองเส้ง
นางสาวสุภาพร สีนวล
นายสมนึก ดังธารทิพย์
นางอายาตี โต๊ะหมาด
นางสาวมัณฑนา ปานสัสดี
นางสาวกชกร ศรีเมือง
นางสาวขนิษฐา คงขุ่ย
/ 841. สพป.นครศรีธรรมราช...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
สพป.นครสรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียน
บ้านพังปริง
บ้านพังปริง
บ้านพังปริง
บ้านหน้าเขาวัด
วัดกาแพงถม
วัดเทวดาราม
วัดปลักปลา
วัดสโมสร
วัดสโมสร
วัดสโมสร
วัดสโมสร
วัดเทวดาราม
วัดเทวดาราม
บ้านพังปริง
วัดยางงาม (ประชาพัฒนา)
เขาหินกราวประชาสรรค์
บ้านคลองไทร
บ้านคลองไทร
บ้านปางสวรรค์
บ้านปางสวรรค์
บ้านหินดาด
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดเขาวง
ชุมชนวัดไทรม้า
ชุมชนวัดไทรม้า
ชุมชนวัดไทรม้า
ชุมชนวัดไทรม้า
ชุมชนวัดไทรม้า
ชุมชนวัดไทรม้า
ชุมชนวัดไทรม้า

ชื่อ – สกุล
นางสาวจุฑามาศ โต๊ะหมูด
นางสาวพจนีย์ โต๊ะเด็น
นางสาวอภัสนันท์ รอดแสง
นางสาวปัทมา หอมกลิ่น
นางสาวฐานิตา ใจเย็น
นางสาวนิตยา ฟุ้งเฟื่อง
นางวรรณดี ดังธารทิพย์
นางเพ็ญนภา แก้วสองดวง
นางสาวหงษ์รัตน์ หมวดพล
นายกรกวี ทวีเมือง
นายณัฐพงศ์ นิลโพธิ์
นางสาวคาหวาน เงินเปีย
นายพิภพ ภูมิมาศ
นางซัลมา ปริงทอง
ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ วงษ์ประดิษฐ

นางสาวละมัย เพียงใจ
นางสาวยุพาวดี มหาหิง
นายฉัตรณรงค์ วงค์สุยะ
นางสาวกาญจนา กงศูนย์
นางสาวปิยนุช เหล่าสีคา
นางพะเยาว์ กลีบจาปา
นางสาวกิตติยา สุขเกษม
นางสาวศุภนิดา เสาวมาลย์
นางสาวสุรีย์พร ถึงสุข
นางไพลิน เดชานุวัติ
นางยุพิน มณีน่วม
นางศิริพร เจิมสวัสดิ์
นางสาวนฏภรณ์ ยิ้มทิม
นางสาวพิมพ์ชนก แสนสามก๋อง

นางสาวศิริลักษณ์ ยังศิริ
นางสาวอมรรัตน์ เรืองอ่อน
/ 872. สพป.นนทบุรี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
872
873
874

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1

875

สพป.นนทบุรี เขต 1

876

สพป.นนทบุรี เขต 1

877

สพป.นนทบุรี เขต 1

878

สพป.นนทบุรี เขต 1

879

สพป.นนทบุรี เขต 1

880

สพป.นนทบุรี เขต 1

881

สพป.นนทบุรี เขต 1

882

สพป.นนทบุรี เขต 1

883

สพป.นนทบุรี เขต 1

884

สพป.นนทบุรี เขต 1

885

สพป.นนทบุรี เขต 1

886

สพป.นนทบุรี เขต 1

887

สพป.นนทบุรี เขต 1

888
889
890

สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียน
ชุมชนวัดไทรม้า
ชุมชนวัดไทรม้า
ชุมชนวัดบางไกรใน
(ศีลพิบูลย์วิทยา)
ชุมชนวัดบางไกรใน
(ศีลพิบูลย์วิทยา)
ชุมชนวัดบางไกรใน
(ศีลพิบูลย์วิทยา)
ไทยรัฐวิทยา ๕๕
(วัดโบสถ์ดอนพรหม)
ไทยรัฐวิทยา ๕๕
(วัดโบสถ์ดอนพรหม)
ไทยรัฐวิทยา ๕๕
(วัดโบสถ์ดอนพรหม)
ไทยรัฐวิทยา ๕๕
(วัดโบสถ์ดอนพรหม)
ไทยรัฐวิทยา ๕๕
(วัดโบสถ์ดอนพรหม)
ไทยรัฐวิทยา ๕๕
(วัดโบสถ์ดอนพรหม)
ไทยรัฐวิทยา ๕๕
(วัดโบสถ์ดอนพรหม)
ไทยรัฐวิทยา ๕๕
(วัดโบสถ์ดอนพรหม)
ไทยรัฐวิทยา ๕๕
(วัดโบสถ์ดอนพรหม)
ไทยรัฐวิทยา ๕๕
(วัดโบสถ์ดอนพรหม)
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
(สโมสรสากลอุทิศ)
วัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บารุง)
วัดปากน้า (พิบูลสงคราม)
วัดลานนาบุญ
(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

ชื่อ – สกุล
นางสาวอัษราภรณ์ โพธิ์คา
นางสารวม บานแย้ม
นางสาวกมลชนก ลมสมบุตร
นางสาวนิโลบล เหลามี
นางสาวอัจฉราพร มานะกิจ
นางสาวชนิดา กลั่นจันทร์
นางสาวดวงกมล เจริญอนุสรณ์

นางสาวปราณี กลิ่นจันทร์
นางสาวปัทมวรรณ์ แสนกล้า
นางสาวฟาวดี ปลุกใจหาญ
นางสาวภาวิณี อุบล
นางสาเนา กุลแก้ว
นางพิมลพรรณ ทองจรัส
นายธีรเทพ วัจนะ
นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต
นายหัสพล มงคลกาวิล
นางเบ็ญจพร เทพสุวรรณ์
นางสาวธัญญารัตน์ นาระนะ
นายกมลชัย ฟองมณี
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
891
892
893

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1

894

สพป.นนทบุรี เขต 1

895

สพป.นนทบุรี เขต 1

896

สพป.นนทบุรี เขต 1

897

สพป.นนทบุรี เขต 1

898

สพป.นนทบุรี เขต 1

899

สพป.นนทบุรี เขต 1

900

สพป.นนทบุรี เขต 1

901

สพป.นนทบุรี เขต 1

902
903

สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต ๑

904

สพป.นนทบุรี เขต 1

905

สพป.นนทบุรี เขต 2

906
907

สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.นนทบุรี เขต 2

908
909
910
911

สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 1

โรงเรียน
อนุบาลนนทบุรี
อนุบาลนนทบุรี
อนุบาลบางกรวย
(วัดศรีประวัติ)
อนุบาลบางกรวย
(วัดศรีประวัติ)
อนุบาลบางกรวย
(วัดศรีประวัติ)
อนุบาลบางกรวย
(วัดศรีประวัติ)
อนุบาลบางกรวย
(วัดศรีประวัติ)
อนุบาลบางกรวย
(วัดศรีประวัติ)
อนุบาลบางกรวย
(วัดศรีประวัติ)
อนุบาลบางกรวย
(วัดศรีประวัติ)
อนุบาลบางกรวย
(วัดศรีประวัติ)
อนุราชประสิทธิ์
ไทยรัฐวิทยา ๕๕
(วัดโบสถ์ดอนพรหม)
ไทยรัฐวทยา ๕๕
(วัดโบสถ์ดอนพรหม)
วัดไทรใหญ่
(นนททิวากรราษฎรืบารุง)
วัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕
วัดลาโพ
(คล้อยประชารังสฤษฏ์)
สุเหร่าเขียว
แสงประทีปรัฐบารุง
แสงประเสริฐ
บ้านบาโงปะแต

ชื่อ – สกุล
นางสาวชรัดพร ท้วมอ่วม
นางสาวอาพร พลสิทธิ์
นางธนัญรัชฏ์ จันทรโอทาน
นางวิมลรัตน์ บุตรชาติ
นางศรัญญา แสงสวัสดิ์
นางสาวจรินทร จิตอารีย์
นางสาวเปมิกา เปลี่ยนศรี
นางสาวลภัส รชตวีรเกียรติ
นางสาวสุธินี แจ่มจารัส
นายก่อเกียรติ วชิรเลอพันธุ์
นางสาวสุภิญญา สินน้าคา
นางสาวเพ็ญศรี ราชคม
นางสาวสายรุ้ง เปลี่ยวจิตร์
นายอรรถพล นาคะพันธุ์
นางสาวรันยา คงอนันต์ทรัพย์
นางนันธิญา บุตรไทย
นางสาวเพ็ญประภา สีมา
นางสาวเพ็ญนภา สองสา
นางสุพรรณี สุขแสง
นางสาวอัมมา มั่งมี
นางสาวอามีรา อิสลามรุจี
/ 912. สพป.นราธิวาส...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพป.นราธิวาส เขต ๓
สพป.นราธิวาส เขต ๓
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ

โรงเรียน
บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66
บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66
บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66
บ้านบือเจ๊าะ
บ้านปูลากาป๊ะ
บ้านกูเเบอีเเก
บ้านกูแบแก
บ้านตา
บ้านบือราแง
บ้านบือราแง
บ้านสุไหงโก-ลก
บ้านสุไหงโก-ลก
บ้านหัวคลอง
เพลินพิศ
บ้านกาลิซา
บ้านกาลิซา
บ้านโคก
บ้านโคก
บ้านโคก
บ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128
บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ ๑๒๘

บ้านลูโบ๊ะเยาะ
บ้านนาไค้
บ้านน้าแก่นเหนือ
บ้านน้าครกใหม่
บ้านสบยาง
บ้านสบยาง
หาดทรายทองวิทยาคาร
บ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ชุมชนบ้านซาง
บ้านชุมภูทอง

ชื่อ – สกุล
นางศันสนีย์ มาหะมะ
นางสาวนูรอาตีกะห์ แมดิงแว
นางอาเซียะห์ ดาราแม
นางสาวปิยภรณ์ ตวันดือราแม
นางสาวปารีดะห์ มะดาโอะ
นายมาสือลี สามะ
นางธิดา และสุบ
นางสมพร หมานนุ้ย
นางยารอนะห์ เจ๊ะรานิง
นางสาวอาฟีนา บินอารง
นางสาวอลิสา ศรีไชย
นายอรรถพร เพชรสงค์
นางสาวพิชญานันท์ อินทร์รักษ์

นายสูไลมัน มะนอ
นางนารีฮา โต๊ะดง
นางฟารีดา ปรีชากร
นางโรสมีนี กะนา
นางวรรณนีย์ วงษ์จินดา
นางฮาซือนะ สะมะแอ
นายอับดุลรอฮิม ดอเล๊าะ
นางนูรีซา บินหมัดหนี
นางสาวคอดียะห์ ดะเซ็ง
นางสาวสุดาวัลย์ ปุกคาม
นางสาวเยาวลักษณ์ อั้นซ้าย
นางวิลาสธนัน ขาบาง
นางชลาลัย กันแก้ว
นางสาวจริยา ตาสุขะ
นางสาวสุไลล่า ลาเตะ
นายนพดล สมใจ
นางสาวนงลักษณ์ เครือหว้า
นางสาวบัวชมภู ภูกองไชย
/ 943. สพป.บึงกาฬ...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียน
บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
บ้านท่าส้มโฮง
บ้านโนนสวาง
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
บ้านหนองหมู
บ้านห้วยก้านเหลือง
บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
บ้านโคกยาง
บ้านโคกย่าง
บ้านโคกย่าง
บ้านโคกย่าง
บ้านตะครอง
บ้านตะเคียน
บ้านตะเคียน
บ้านตะเคียน
บ้านน้าอ้อม
บ้านยาง
บ้านสระประดู่หนองมะค่า
วัดบ้านกันทรารมย์
วัดบ้านกันทรารมย์
วัดบ้านเมืองต่า
วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฎร์บารุง)
วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฎร์บารุง)

ชื่อ – สกุล
นางพรทิพย์ สุรัตนะ
นางสาวบุษบา ดวงจันทร์ทิพย์
นางสาวพิชญาพร แพงโคตร
นางวิฒณา จิตรปรีดา
นายกฤชพล จันทะไทย์
นายแจ่มนภา คามา
นางสาวทวีพร เศษฐรักษ์
นางสาวกรรณิการ์ ขจรภพ
นางนิตยา อ้อวิเศษ
นางขนิษฐา เตชะนอก
นางศิริวรรณ ศรีหาจักร์
นางสมปอง ศรีก้อม
นางสาวนารินทร์ ถิ่นขาว
นางสาวปารมิตา จะกลาง
นางนิศานาถ ชวติ
นายศรายุทธ์ นามคา
นางสาวจรัญญา ราศรีประโคน

นางสาววิไลลักษณ์ สีประโคน
นางอรุณี ภูมิประโคน
นายณรงค์ ทะยานรัมย์
นางณัฐพร ช่วงชัย
นางสมเกียรติ ราชการกลาง
นางสาวสุวรรณา พานรัมย์
นางสาวลัดดา โกยรัมย์
นางสาวภัทร์พิมล น้าคา
นางสาวพิชานันท์ ประสงค์ดี
นางพรพิมล สุ่มมาตร
นางเยาวลักษณ์ วัฒนาถาวรวงศ์

นางปภัชญา เอกศิริ
นางสาวกอแก้ว นพพรหม
นางสาวรัชนีกร กาประโคน
/ 974. สพป.บุรีรัมย์...

หน้า 52 / 104

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

975
976
977

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

978
979
980
981

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1,000
1,001
1,002

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียน
วัดบ้านหนองพลวง
วัดบ้านหนองพลวง
วับด้านกันทรารมย์
อนุบาลประโคนชัย
(อานวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
บ้านโคกตาพรม
บ้านโคกลอย
บ้านสระสะแก
อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
อนุบาลโนนดินแดง
บ้านสระประดู่หนองมะค่า
บ้านกระทุ่มเครือ
บ้านกระทุ่มจานสามัคคี
บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
บ้านโคกกุง
บ้านหญ้าคา
บ้านหนองปุนสาโรง
บ้านหนองไผ่
บ้านหนองไผ่
บ้านป่าหนาม
บ้านโสกแต้
วัดกลางคลองสาม
วัดเกิดการอุดม
วัดคุณหญิงส้มจีน
วัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64
วัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64
วัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64
วัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64
วัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64
วัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุปราณี รัตนคูศิริ
นางสิริวัฒน์ ลือนาม
นางปราณี วงค์จันทร์
นางลาชี ดุจจานุทัศน์
นางกนกวรรณ สาแก้ว
นางสาววรรณิภา ภู่ทอง
นางปาริชา โพธิ์จันทึก
นางชุติมณฑน์ วรวงศ์
นายฐิติยพงศ์ ปานมี
นายธีรวัฒน์ นาฤชาติ
นางสาวลัดดาพร สนทาหงส์
นางกานต์พิชชา ขวัญตา
นางสาวปนัดดา เรียนไธสง
นางอมรรัตน์ ปุริตังสันโต
นางสาวโสภิดา ชูเจริญ
นายสราวุธ ไปใหม่
นางเยาวนันท์ พรหมบุตร
นายพร พรหมบุตร
นางสาวนลินนิภา หรพูล
นายศัตรานัย ตอรบรัมย์
นายบุญเหลือ คุ้มวงศ์
นางสาวกาญจนา แย้มมั่นคง
นางสาวปภาวรินทร์ สิงห์หาญ
นางปิยะมาศ เจริญวงศานนท์
นางสาวนริศรา ศรีสวัสดิ์
นางสาวนุจเรศ ศาลางาม
นางสาวภานุมาศ พูลบูญธรรม
นางสาวสุนันทา ปัญญารัตน์
นางสุดา ป่วนเทียน
/ 1,003. สพป.ปทุมธานี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,003
1,004
1,005
1,006
1,007
1,008
1,009
1,010
1,011
1,012
1,013
1,014
1,015
1,016
1,017
1,018
1,019
1,020
1,021
1,022
1,023
1,024
1,025
1,026
1,027
1,028
1,029
1,030
1,031
1,032
1,033

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

โรงเรียน
วัดท้ายเกาะ
วัดบางนา (เส็งเลิศประชานุกูล)
วัดบางนา (เส็งเลิศประชานุกูล)
วัดหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64
สว่างราษฎร์บารุง
สุเหร่าใหม่เจริญ
ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
วัดชัยมังคลาราม
บ้านบางสะพานน้นอย
บ้านหนองมะค่า
บ้านหนองมะค่า
บ้านหนองมะค่า
บ้านหนองมะค่า
บ้านหนองมะค่า
บ้านหนองมะค่า
บ้านหนองมะค่า
บ้านหินเทิน
ประชาบูรณะวิทยา
ประชารังสรรค์
วัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
อ่างทองพัฒนา
บ้านปากน้าปราณ
บ้านปากเหมือง
บ้านไร่บน
บ้านไร่บน
บ้านหนองพลับ
โรตารี่กรุงเทพ
บ้านโคกพนมดี
บ้านโคกพนมดี
บ้านโคกพนมดี
บ้านว่านบ้านด่าน

ชื่อ – สกุล
นางสาวอรวรรณ บรรพต
นางสาวเจนจิรา แก้วกาศ
นายพุฒินันท์ แสงสิริวัฒน์
นางรวิวรรณ ศิริเวช
นางสาวปราณิศา ครุฑแก้ว
นางสาวอุทัย พรหมพิมาลย์
นายภราดร พรหมบุตร
นางสาววนิดา เรืองขนาบ
นางสาวสุปรียา ตรีหัตถ์
นางสาวนฤมล ลิ้มศิริ
นางสาวพรทิพย์ หงส์ทอง
นางสาวพัตราภรณ์ สืบหยิ่ว
นางสาวยุพาวดี เรืองไกรศิลป์
นางสาวรัคฏณเพชร นพประพันธ์

นางสาวสุคนธ์ อ่างหิน
นายภักดี บุรินทรโกษฐ
นางสาวศุภลักษณ์ ช่างกลั่น
นางสาวสุดารัตน์ บุญสนอง
นางสาวรุ่งนภา สมาลีย์
นางยุภาพร พึ่งโพธิ์ทอง
นางสาวอารีรัตน์ เกิดอุดม
นางรักชนก แววมณี
นายกิตติชัย เพลินจิตต์
นางสาวปัทมา ชิณวงษ์
นางอุมาพร สังข์ศิรินทร์
นางอุไร บุญทรัพย์
นายอาพล จันทร์แจ้ง
นางจิตติมา รักษาศิลป์
นางสาวจีรภา ธรรมวิเศษ
นางสาวสุกัญญา เดชศร
นางสาวกนกพร จันมา
/1,034. สพป.ปราจีนบุรี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,034
1,035
1,036
1,037
1,038
1,039
1,040
1,041
1,042
1,043
1,044
1,045
1,046
1,047
1,048
1,049
1,050
1,051
1,052
1,053
1,054
1,055
1,056
1,057
1,058
1,059
1,060
1,061
1,062
1,063
1,064

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียน
วัดท้าวอู่ทอง
วัดระเบาะไผ่
บ้านโคกพนมดี
บ้านแก่ง
วัดวัฒนารังษี
วัดใหม่พรหมสุวรรณ
บ้านควนคูหา
บ้านควนดิน
บ้านดอนนา
บ้านตันหยงลุโละ
บ้านเตราะหัก
บ้านบางราพา
บ้านบางราพา
บ้านปากบางตาวา
บ้านกูวิง
บ้านคลองช้าง
บ้านควนลังงา
จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
เชาวน์วัศ
ประตูชัย
ประตูชัย
ประตูชัย
ประตูชัย
ประตูชัย
พรพินิตพิทยาคาร
วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)
วัดคานหาม
วัดคานหาม
วัดบางเดื่อ
มาลาอีสงเคราะห์
ราษฎร์ศุภประดิษฐ์

ชื่อ – สกุล
นางกชมน ถนอมทรัพย์
นางสาวจารุวรรณ งามวงศ์
นางาสวสินินาฎ แสงเพ็ขร
นางสาวนาถตยา มีภูงา
นางสาวศิริลักษณ์ สง่าวงศ์
นางสาวจรัสพรรณ เพ็ชร์สิน
นางสาวลัสนรรห์ คลังข้อง
นางโรสนา แวจิ
นางนินูรอัยนี นิกุโน
นายอาดัม ยูโซะ
นายอับดลบาซิตร์ มูเก็ม
นางสาวรุสนี สาหยัง
นางสาวอาอีเซาะ มาหะ
นางสาวฮามีดะ หะยีสาและ
นายยูซุฟ เนียมนา
นางสาวสุดา กามาสี
นายธวัฒน์ชัย นาคบุตร
นายวรวงศ์ ติหะปันโย
นางสาวจีราพร แซ่โซ้ง
นางกนกวรรณ วงศ์เกษม
นางสาวพชรพรรษ สาราญชื่นจิต

นายสุชาติ คงสมจิตร์
นายสุเมธ เงินนุช
นายอัคคพล น้อยโสภณ
นางสาวสมสมร ลายพิกุน
นางปรินดา อับดุลเลาะฮ์
นายทักษิณ เขียวชอุ้ม
นายอรรถฉัตร์ รื่นอารมย์
นางสาวกานต์กมล จานงบุญ
นางสาวพัชชา แก่นตะเคียน
นายสานนท์ สุขจรูญ
/ 1,065. สพป.พระนครศรีอยุธยา...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,065
1,066
1,067
1,068
1,069
1,070
1,071
1,072
1,073
1,074
1,075
1,076
1,077
1,078
1,079
1,080
1,081
1,082
1,083
1,084
1,085
1,086
1,087
1,088
1,089
1,090
1,091
1,092
1,093
1,094
1,095

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2
สพป.พะเยา เขต 2
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1

โรงเรียน
รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
วัดโคกช้าง (ราษฎร์บารุง)

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุกัญญา ปิ่นปัก
นายสุวัฒน์ สุขวิหาร
นางธนภร นิโรธร
วัดรางจระเข้ (ธรรมสุทธราษฎร์บารุง)
นายณัฐวุฒิ บุญนาค
วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
นางสาวศศิธร งามประกอบ
วัดอู่ตะเภา
นางจินตนา การสมบัติ
วิทยานนท์
นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญช่วย
วัดธรรมนาวา
นางสาวนฤมล สรวยกรุ่น
บ้านถ้าประชานุเคราะห์
นางสาวรุ้งกานต์ ราชบาเพิง
บ้านแม่จว้า
นางสาวอนุชตรา ปัญโญป้อ
บ้านแม่จว้า
นางสาวอังคนา คาเมืองสา
บ้านไร่อ้อย
นางสาวปิยะฉัตร เขื่อนขันติ์
บ้านหนองสระ
นางสาวนวพรรษ คามาเร็ว
บ้าร่องปอ
นางสาวนันท์านภัส ภาชนะ
อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)
นางสุพรรณี อาจหาญ
อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
นางรัชนี ธงสัตย์
อนุบาลเชียงคา (วัดพระธาตุสบแวน) นางสาวศิรินภา สมศรี
บ้านคอกช้าง
นางสาวสุภาพร เสมอภาค
บ้านน้าจืด
นางอรอนงค์ รักวิทย์
บ้านน้าจืด
นางฮาส่าน๊ะ ศรีสมุทร
พระราชทานทับละมุ
นางสาวกนกวรรณ ดาเพ็ง
วัดคมนีย เขต
นางมณีวงค์ เดชกล้า
นางสาวสุพัตรา ปทุมคณารักษ์
วัดนิโครธคุณากร
นาขยาดวิทยาคาร
นางศิริพร พานิชย์
บ้านขันหมู่
นางสาวเสาวณีย์ หมื่นรักษ์
บ้านควนดินแดง
นางชญาณิศา คาห่อ
บ้านควนดินแดง
นางสาววันวิสา ด้วงฉุ้ย
บ้านโคกโดน
นางสาวจุไรวรรณ เพชรรังษี
บ้านลานข่อย
นางวรรณนิศา สุนทรานุรักษ์
บ้านสวนโหนด
นางณิชนันทน์ สังข์ชาติ
บ้านสวนโหนด
นางสาวจุฬารัตน์ ศรีวุ่น
/ 1,096. สพป.พัทลุง...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,096
1,097
1,098
1,099
1,100
1,101
1,102
1,103
1,104
1,105
1,106
1,107
1,108
1,109
1,110
1,111
1,112
1,113
1,114
1,115
1,116
1,117
1,118
1,119
1,120

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต ๑
สพป.พัทลุง เขต 2
สพป.พัทลุง เขต 2
สพป.พัทลุง เขต 2
สพป.พัทลุง เขต 2

1,121
1,122
1,123
1,124
1,125

สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียน
บ้านสวนโหนด
บ้านสวนโหนด
บ้านสวนโหนด
บ้านสวนโหนด
บ้านสวนโหนด
บ้านสวนโหนด
บ้านสวนโหนด
บ้านไสกุน
บ้านไสกุน
บ้านหยีในสามัคคี
วัดเขาแดง
วัดเขาทอง
วัดเขาทอง (ชนปากคลอง)
วัดเขาทอง (ชนปากคลอง)
วัดเขาทอง (ชนปากคลอง)
วัดเขาทอง (ชนปากคลอง)
วัดทะเลน้อย
วัดโพรงงู
วัดโพรงงู
อนุบาลควนขนุน
วัดท่าสาเภาเหนือ
บ้านนาทุ่งโพธิ์
วัดท่าควาย
วัดปลักปอม
วัดป่าบอนต่า
(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
วัดต้นชุมแสง
วัดต้นชุมแสง
วัดต้นชุมแสง
วัดธงไทยยาราม (ปลั่งอุปถัมภ์)
วัดธงไทยยาราม (ปลั่งอุปถัมภ์)

ชื่อ – สกุล
นางสาวรัชนี ทองชู
นางสาวอรพรรณ คงทอง
นางสาวอัสมา ขานุรักษ์
นางสาวอาภรณ์ ชูรักษ์
นางหทัยทิพย์ ทิพขุนราช
นางอนัญพร ในเรือน
นายกิตติ คงแก้ว
นางวิมลวรรณ ขันติปันดี
นางสุจิรา ชูดา
นางสาวอภิฤดี สุขคา
นางสุชาดา ฮั่นพิพัฒน์
นางศริญญา ทักษิณเตชกุล
นางจรวย อินมณเทียร
นางทัศมาลี ถาวรเศษ
นางรัชณีย์ สุขเกื้อ
นางสาวศิทารัตน์ จันทร์เทพ
นายอัศวเดช ขวัญแก้ว
นางสาววิลาสินี ทองเอียด
นายคณิศร แก้วนุ้ย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชดาภรณ์ วิชยั นราพงศ์

นางสาวอุดมพร อนุวัฒนากุล
นางสาวอนิญชิตา เพชรย้อย
นางอัญชลี อออิปก
นางสูใบดะ กิจวัง
นางสาววิลาวัณย์ คงเจริญ
นางสาวนิตยา โสนันโต
นางสาวรัตนา เพ็ญ เขตกิจ
นายทักษ์ดนัย เทพวงศ์
นางสาวคันธรส ศรีมาเหล็ก
นางสาวพิสุทธิลักษณ์ พงโอสถ

/1,126. สพป.พิจิตร...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,126
1,127
1,128
1,129
1,130
1,131
1,132
1,133
1,134
1,135
1,136
1,137
1,138
1,139
1,140
1,141
1,142
1,143
1,144
1,145
1,146
1,147
1,148
1,149
1,150
1,151
1,152
1,153
1,154
1,155
1,156

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียน
วัดวังหว้า
วัดวังหว้า
วัดวังหว้า
วัดวังหว้า
วัดวังหว้า
บ้านคลองหนองเหล็ก
บ้านบัวจันทร์
วัดบึงกอก
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
อนุบาลพิษณุโลก
บ้านน้าปาด
บ้านเนินมะปราง
บ้านเนินมะปราง
บ้านเนินมะปราง
พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
เขาไร่ศรีราชา
บ้านชาติตระการ
บ้านหนองกระดาษ
บ้านหนองมะคัง (จ่างอนุสรณ์)
บ้านห้วยช้างแทง
วัดคันโช้ง
วัดบ้านน้อย
วัดเสนาสน์
วัดหางไหล
วัดหางไหล
วัดหินลาด
วัดหินลาด
บ้านจะโปรง
บ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอานวย)
บ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอานวย)
บ้านบ่อขม

ชื่อ – สกุล
นางบุษกร จิตรักวงศ์สกุล
นางมะลิวัลย์ มาเมือง
นางสาวภัทรปภา กระสายแก้ว
นางสาวศิริญาภรณ์ จันทร์เขียน

นายธนินท์รัฐ พงศ์ธนกิตติ์
นางสาวธิชารัตน์ พลแก้ว
นางสาวกนกพร เหมทอง
นางธนภรณ์ คล่องดี
นายวันชัย อินมั่น
นางปัญจพร เถื่อนกูล
นางธัญลักษณ์ สีหะวงค์
นางชไมพร ดวงใน
นางสาวกนกวรรณ ปุราโต
นางสาวอภิรดี มณีนิล
นายพัทธกานต์ อู่ทองมาก
นางสาวพเยีย อ่อนเฉวียง
นางสาวสุนิสา จันทร์โฉม
นางสาวเนตรชนก แก้วกรม
นางสาวเบญจรัตน์ เทพพงษ์
นายเอกนรินทร์ ธนะวงศ์
นางสาวลลิตา หว่างเชื้อ
นางสาวยุพาพร เพชรทอง
นางสาวลลิตา โพภา
นางสาวทิพย์นารี ประฐม
นางสาวอภิญญา ผ่านวงษ์
นางลาพูล ใจทน
นายพลวัฒน์ ลาภถึง
นางสาวชมพูนุช ถึงโภค
นางสาวนาถธิดา เจริญสุข
นางสาวศิรดา แจ่มศรี
นางมาริษา เครือวณิชธรรม
/1,157. สพป.เพชรบุรี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,157
1,158
1,159
1,160
1,161
1,162

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1

1,163
1,164
1,165
1,166
1,167
1,168
1,169
1,170
1,171
1,172
1,173
1,174
1,175
1,176
1,177
1,178
1,179
1,180
1,181
1,182
1,183
1,184
1,185
1,186

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียน
บ้านแหลม
บ้านแหลม
วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
วัดเขาสมอระบัง
วัดเขาสมอระบัง
วัดท้ายตลาด
(วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)
วัดบางลาภู
วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)
วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)
วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)
วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)
วัดบางลาภู
วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)
เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)
เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)
เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

บ้านเขาอ่างแก้ว
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
บ้านป่าเด็ง
บ้านยางชุม
บ้านยางชุม
บ้านยางชุม
บ้านยางชุม
บ้านหนองเขื่อน
บ้านหนองเขื่อน

ชื่อ – สกุล
นางละออง แสงภู
นางสาวสุรีย์พร พรายแก้ว
นายจักรี ขันตยาภรณ์
นางสาวเกศินี ขวัญใจ
นางสาวนิลาวรรณ แย้มเต่า
นายปกรณ์ สุขอยู่
นางสาวทฤษฎี ทีฆกุล
นางกาหลง ทิพชัย
นางอาภรณ์ ทิพย์ทิม
นายวชิระ สารกุล
นางสาวเบญจวรรณ นะเสือ
นางสาวสมฤดี อารีเพื่อน
นางสาวอัจรีย์ บุตรน้อย
นางสาวอุทุมพร วงค์สุวรรณ
นายธนดล คชพันธ์
นางสาวสุดา ทองประเสริฐ
นางสาวผจงพร ทองนวล
นางทิพยสุดา คาเกตุ
นางสาวกาญจนาภา เมืองโพธิ์
นางสาวสุนิสา เกิดขาว
นางสาวโสวนีย์ จงแดง
นางสาวพชรวรรณ โพธิ์น้อย
นางสาวฉลองรัก เจิมสุวรรณ
นางสาววรรณมาศ จันทร์ชัง
นางสาวกุหลาบ ไข่ลาย
นางสาวพาฝัน สายทองดี
นางสาวศิริรัตน์ แสวงภาค
นางสาวสุกัญญา คล้อยสวาท
นางสาวจรรญพร ทองมี
นางสาวเบญจมาศ พยัพพฤกษ์

/ 1,187. สพป.เพชรบุรี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,187
1,188
1,189
1,190
1,191
1,192
1,193
1,194
1,195
1,196
1,197
1,198
1,199
1,200
1,201
1,202
1,203
1,204
1,205
1,206
1,207
1,208
1,209
1,210
1,211
1,212
1,213

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 2

1,214 สพป.แพร่ เขต 2
1,215 สพป.แพร่ เขต 2
1,216 สพป.ภูเก็ต

โรงเรียน
บ้านหนองเขื่อน
บ้านหนองสะแก

ชื่อ – สกุล
นางสาวเสาวภา สังข์คีรี
นางประภัสสร ยอดกาวี
วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) นางสาวดวงหทัย แย้มตาด
วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) นางสาวสุดารัตน์ น่วมไม้พุ่ม
วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) นางสาวอรนุช แก้วสุข
บ้านยางชุม
นางสุภาพ พูลสวัสดิ์
บ้านยางชุม
นายธีระพล คชานันท์
บ้านยางชุม
นายนพดล ปิยเมธานนท์
บ้านบง
นางกาญจนา พุฒตรง
บ้านบง
นางสาวธิดา ปลื้มญาติ
บ้านตาดกลอย
นางวิลาวรรณ คล้ายใจตรง
บ้านตาดข่าพัฒนา
นางผกาพรรณ จันทะโฮง
บ้านวังเวิน
นางปยารี วงษ์แสงทอง
บ้านส้มเลา
นายเอกชัย วงษ์แสงทอง
บ้านหลักด่าน
นางสาวพิกุล ขวัญสูตร
บ้านห้วยระหงส์
นางจารุพรรณ พรมพักตร์
บ้านแควป่าสัก
นางสาวสุพัตรา แดนชัยภูมิ
บ้านแควป่าสัก
นางสาวสุพัตรา สีอาสา
บ้านแควป่าสัก
นางสาวไอรัตน์ดา บุญรอด
บ้านรังย้อย
นางไข่มุก ทองสุพรรณ์
บ้านรังย้อย
นางสาววิจิตรา สถาพร
บ้านหนองสะแกสี่
นางสาวชไมพร เครือคา
บ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง
นางธัญรดี พรมเทศ
บ้านรังย้อย
นางสาวเพชรรัตน์ โนนไทย
บ้านรังย้อย
นายสาโรจน์ สมิไชย
บ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
นางสาวพิมลรัตน์ ดาวดึงษ์
บ้านนาหลวง (สานักงานสลาก นางจอมขวัญ มันหาท้าว
กินเเบ่งสงเคราะห์ 387)
บ้านสลก
นางกานต์สิณี มะทะ
บ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์)
นายธงชัย ไววาง
ไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)
นางสาวสมใจ สวนสัน
/ 1,217. สพป.ภูเก็ต...
หน้า 60 / 104

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,217
1,218
1,219
1,220
1,221
1,222
1,223
1,224
1,225
1,226
1,227
1,228
1,229
1,230
1,231
1,232
1,233
1,234
1,235
1,236
1,237
1,238
1,239
1,240
1,241
1,242
1,243
1,244
1,245
1,246
1,247

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียน
บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา"

บ้านบางเทา
บ้านป่าคลอก
บ้านพรุจาปา
บ้านพรุจาปา
บ้านพรุจาปา
บ้านพรุจาปา
บ้านพรุจาปา
บ้านพรุจาปา
บ้านพรุจาปา
วัดสุวรรณคีรีวงก์
แหลมพันวา
ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
บ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์)
บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง
ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
บ้านกุดน้าใส
บ้านดอนแดงน้าเกลี้ยง
บ้านโนนท่อน
บ้านโนนท่อน
บ้านประแหย่ง
บ้านปอพานหนองโน
บ้านแวงนคร “สังฆวิทยา”
บ้านเสือโก้ก
บ้านหนองบัวสันตุ
บ้านหนองบัวสันตุ
บ้านหนองบัวสันตุ
บ้านหนองบัวสันตุ
บ้านหนองบัวสันตุ
บ้านหนองไฮ
เมืองวาปีปทุม

ชื่อ – สกุล
นางประทุมพร ตุ้งกู
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริโฉม หนูเปีย

นางสาวจินตนา อาญา
นางทิฆัมพร นคร
นางสาวกนกวรรณ บุญคง
นางสาวจุฑาทิพย์ เผือกยาน
นางสาวนาซีเราะห์ ตันหยงมือลี

นางสาวปีรัญย่า มะตาเฮ
นางสาวพฤดี ชูวงศ์
นางสาวมูนีรา วาหะ
นางสาวสุชาดา หนูราช
นางซาอีเราะ สามารถ
นางสาวกรวิกา แก้วแสนเมือง
นางราไพ มะปะเต
นายภาณุพงศ์ พิมพ์โพธิ์
นางสาวศศิธร ปะนัดโส
นายธีระสานต์ วรรณธนาเลิศ
นางอนุสรณ์ พัฒอาพันธ์
นางวีระนุช ปติตังโข
นางสาวธนัชญา ดวงสิน
นางยุพิน พิมสอน
นางสาวมนัสนันท์ ปะสาวะเท
นางสาวหทัยชนก เทพจั้ง
นางสาววิชชุดา ปาปะพัง
นางสาวเดือนเพ็ญ เนื่องอุดม
นางสาววันเพ็ญ ไวยะศรีแสง
นางสาวสุภัสสรา สรรพสอน
นายทองใส หมื่นศรี
นายสมจิตร์ ประทานัง
นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณศักดิ์
นางประภาวดี เหล่าสิทธิ์
/ 1,248. สพป.มหาสารคาม...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,248
1,249
1,250
1,251
1,252
1,253
1,254
1,255
1,256
1,257
1,258
1,259
1,260
1,261
1,262
1,263
1,264
1,265
1,266
1,267
1,268
1,269
1,270
1,271
1,272
1,273
1,274
1,275
1,276
1,277
1,278

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 16
หนองกุงวิทยา
อนุบาลวาปีปทุม
บ้านหนองบัวสันตุ
บ้านประแหย่ง
บ้านนาโพธิ์
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
ชุมชนเมืองหนองสูง
นาสะเม็งวิทยา
บ้านคาป่าหลาย
บ้านคาป่าหลาย
บ้านคาป่าหลาย
บ้านคาพี้
บ้านคาสร้อย
บ้านคาสร้อย
บ้านคาสร้อย
บ้านคาสร้อย
บ้านคาสร้อย
บ้านนาเเพงโคกน้าสร้าง
บ้านหนองบง
บ้านหนองผือดอนม่วง
บ้านหนองเม็ก
บ้านหนองสระพัง
บ้านหนองสระพัง
บ้านหนองหนาว
บ้านหนองเอี่ยนดง “ราษฎร์สงเคราะห์”

ชุมชนบ้านหมอกจาแป่
บ้านห้วยขาน
บ้านห้วยขาน
บ้านแม่จ๊าง
บ้านแม่สามแลบ

ชื่อ – สกุล
นางสาวสายฝน ศรีโยวงศ์
นางยุพาลักษณ์ ใจถวิล
นางจุฬาพันธ์ นัยวัฒน์
นางสาวสิริมา เพ็งแข
นางสาวบุษกร ปาปะขา
นางสาวสุดารัตน์ เทพผาย
นางสาวแก้วอรุณ เหล่าศรีคู
นางอารียา คนหาญ
นายอภินันท์ มังกะเทศ
นางสาวชุดานันท์ วงค์กระโซ่
นางสาวนฤมล พาลึก
นางสาวสุพรรณี ภาคภูมิ
นางสาวภิราภรณ์ กลางประพันธ์

นางชลทิศา พวงใบดี
นางภาวนา อยู่สถาพร
นางสาวช่อผกา พรอร่าม
นางสาวสุทธิดา คล่องดี
นายราชวัฒน์ ปัททุม
นางสาวจันทิรา เมืองโคตร
นางสาวปิยะภรณ์ สุขรี
นางนุชจนาถ สิงห์งอย
นางจันทร์เพ็ญ สิงห์ชา
นายสุริยันต์ รูปงาม
นายอานนท์ ปันฟู
นายอนันต์ธชัย คาหาญ
นายคชานน สุวรรณพันธ์
นางสาวจิราวรรณ อยู่สมบัติ
นางกรรณิกา ปันทวัง
นางจุฑามณี ปฐมกรณ์
นางสาวบุษบา ยะวัน
นายศิวกร มูลละ
/ 1,279. สพป.ยโสธร...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,279
1,280
1,281
1,282
1,283
1,284
1,285
1,286
1,287
1,288
1,289
1,290
1,291
1,292
1,293
1,294
1,295
1,296
1,297
1,298
1,299
1,300
1,301
1,302
1,303
1,304
1,305
1,306
1,307
1,308
1,309

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3
สพป.ยะลา เขต 3
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

โรงเรียน
บ้านคุ้ม
บ้านดงเจริญ
บ้านดงเจริญ
บ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
บ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
บ้านผือฮี
บ้านผือฮี
บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์วิชาคม)

บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
อนุบาลยะลา
อนุบาลยะลา
บ้านปูลัย
อนุบาลยะลา
บ้านตันหยง
บ้านจุโป
บ้านมาลา
บ้านซ้งวิทยาคม
เมืองธวัชบุรี
หัวนางามวิทยา
หัวนางามวิทยา
ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร)

ทุ่งกุลาประชารัฐ
ทุ่งกุลาประชารัฐ
ทุ่งกุลาประชารัฐ
บ้านเขวาโคกสวายโดด
บ้านนา
บ้านป่าดวนพังหาด
บ้านโพนงาม
บ้านม่วง
บ้านยางเครือ-ด่านน้อย
บ้านยางเครือ-ด่านน้อย

ชื่อ – สกุล
นางสุปราณี นามบุญลือ
นางนภัสวรรณ โรจนะ
นางสาวกัลยา วงเวียน
นางนรินรัตน์ ประจวบสุข
นางสาวทิวาวรรณ สุดแสวง
นางสาวสุภานัน แสวงสาย
นางสุภาพ สายสุด
นางยุเพียร ทาทอง
นายพลพินจิ พินิจพล
นางพรฤดี สุขแก้ว
นางสาวอัสเมาะห์ หมัดอะด้า
นางสุไวบ๊ะ หะมะ
นางมัสตูรอ อาแซ
นางสาวสิรภัทร บุซา
นายมะนัซรุดดีน ลาเตะ
นายอับดุลรอมาน หะระตี
นายวรวุธ จันทร์บุญเรือง
ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล โพธาราม
นางบังอร ทินบุตร
นางสุรินธร ซ่อนกลิ่น
นางสาวจิรภัทร์ โฉมวิไล
นางสุทารี สมสุข
นางสุเนตตา แก้วไชย
นายสุชาติ แก้วไชย
นางสาวสุนารี ไทยภักดี
นางสุพัตรา ผกามาศ
นางสาวคลิตตา แสงสุข
นางสาวณิชาภา ไทยภักดี
นายบุญเลิศ ไชยโยลา
นางกัญณภาฎา อุปถัมภ์
นางสาวฉลุลักษณ์ หัตถสอย
/ 1,310. สพป.ร้อยเอ็ด...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,310
1,311
1,312
1,313
1,314
1,315
1,316
1,317
1,318
1,319
1,320
1,321
1,322
1,323
1,324
1,325
1,326
1,327
1,328
1,329
1,330
1,331
1,332
1,333
1,334
1,335
1,336
1,337
1,338
1,339
1,340

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2

โรงเรียน
เมืองเกษตรวิสัย
เมืองหนองฮี
บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
บ้านดงหวาย
บ้านหนองฟ้า
กระบุรี
ทับไชยาพัฒนา
ทับไชยาพัฒนา
ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)

บ้านนกงาง
บ้านบางมัน
บ้านสองแพรก
บ้านสองแพรก
บ้านสานัก
บ้านสานัก
บ้านสานัก
บ้านสานัก
บ้านสานัก
บ้านหาดจิก
วัดสุวรรณคีรี
อนุบาลบ้านด่าน
อนุบาลบ้านด่าน

ชื่อ – สกุล
นางสาววิไลภรณ์ พันธ์พานิชย์
นางสาวอรรัตน์ ลัดดา
นางพินพร นามมูลตรี
นางสาวกุลธิดา พลเยี่ยม
ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ อินทสร
นางสาวแสงทอง หงส์คา
นางสาวราวดี อินทระไชย์
นายคฑากร เพชรแบน
นางศศิณี เชื้อสถาปนศิริ
นายวุฒิพงษ์ โรมพันธ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนสิ า คงเจริญ

นางสาวนัยนา ใจหาญ
นางอุไรวรรณ อัตภิญโญ
นางสาวกนกพร สุวภา
นางสาวจิราภรณ์ นะนุ้ย
นางสาวดวงพร อาชาฤทธิ์
นางสาวฮัสลีนาวาตี บินเตะ
นางอุทุมพร แสงสุวรรณ
นางปานใจ แคล้วภัย
นางสาวจรรยา สอนจิตต์
นางสาวภิชยาภรณ์ จันทรชู
นางสุนารี คงหาญ คงหาญ
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสานักทอง) นางสาวนุจรินทร์ สายพิณ
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสานักทอง) นางสาวไพรริน บุญเต็ม
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสานักทอง) นางสาวอมรรัตน์ เหลาหอม
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1
นางสาวกัญญา กรึกสาโรง
บ้านมาบตาพุด
นางสาวไปรยา ดาสมกุล
บ้านมาบยางพร
นางสาวฐิติมา เทาศิริ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายฝน ชานาญเรียน
วัดเนินพระ
วัดห้วยโป่ง
นางสาวจารุวรรณ ศรีวรกุล
บ้านเขาตาอิ๋น
นางสาววลัยลักษณ์ แจ่มจารัส
/ 1,341. สพป.ราชบุรี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,341
1,342
1,343
1,344
1,345
1,346
1,347
1,348
1,349
1,350
1,351
1,352
1,353
1,354
1,355
1,356
1,357

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2

1,358
1,359
1,360
1,361
1,362
1,363
1,364
1,365
1,366
1,367
1,368
1,369
1,370

สพป.ราชบุรี เขต 2
สพป.ราชบุรี เขต 2
สพป.ราชบุรี เขต 2
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.ลาปาง เขต 1
สพป.ลาปาง เขต 1
สพป.ลาปาง เขต ๑

โรงเรียน
เทศบาล ๒ (วัดช่องลม)
เทศบาล ๒ (วัดช่องลม)
บ้านยางคู่
วัดเขาปิน่ ทอง
วัดเขาปิ่นทอง
วัดเขาปิ่นทอง
วัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา)
วัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา)
วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)
วัดหนองพันจันทร์
วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณ
ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดท่าหลวงพล (ถาวรวิทยา)
วัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บารุง)

วัดโพธิ์บัลลังก์
บ้านหลุมข้าว
วัดข่อยใต้
วัดปากคลองบางคู้
วัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎ์นุสรณ์)
วัดดงพลับ (ประชานุเคราะห์)
บ้านลังกาประชาสรรค์
อนุบาลท่าหลวง
บ้านสัน
ประชารัฐธรรมคุณ
บ้านสัน

ชื่อ – สกุล
นางสุณี สวัสดี
นายณปภัช สุระวงค์
นางสาวฐิติพร วิลัยศิล
นางกรวรรณ เสียงเสนาะ
นางวรรทณา พิมพ์สวัสดิ์
นางสาวสิริประภา อินทคง
นางเยาวลักษณ์ บุญฉวีราษฎร์
นางวาสนา โรจน์จินตกานต์
นางวรรณภา รสชุ่ม
นางสาวจุฑามาศ กันติ๊บ
นางสาวนฤมล พุฒนาค
นางสาวเพ็ญนภา แก้วแดงเด่น

นางสาวสุอรกานต์ ดิษฐพันธุ์
นางสุจิรา รัตนสิทธิ์
นายวงศกร บริบูรณ์
นางสาวกมลชนก เพ่งผล
นางสาวสร้อยสุณี บัวเบา
นายอรรถพร ยมะคุปต์
นางสาวกมลรัตน์ สิงห์แก้ว
นางสาวนภัสชล โหมดเครือ
นายวีรภัทร เปดี
นางสาวสุดารัตน์ คาอั้น
นางสาวอานวย เถื่อนดี
นางไพลิน มั่งคั่ง
นางสาวจารุณี ศรีจันทร์ดี
นางสาวศิริราวรรณ์ จันทร์ไพจิตร

นางสาวจิราพร มะลิเสือ
นางสาวพิมพ์ใจ ปัญญาทอง
นายพินิจ ตาจีน
นางสาวจรัสพร ไชยเครื่อง
/ 1,371. สพป.ลาปาง...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,371
1,372
1,373
1,374
1,375
1,376
1,377
1,378
1,379
1,380
1,381
1,382
1,383
1,384
1,385
1,386
1,387
1,388
1,389
1,390
1,391
1,392
1,393
1,394
1,395
1,396
1,397
1,398

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ลาปาง เขต 2
สพป.ลาปาง เขต 2
สพป.ลาปาง เขต 3
สพป.ลาพูน เขต 1
สพป.ลาพูน เขต 1
สพป.ลาพูน เขต 1
สพป.ลาพูน เขต 1
สพป.ลาพูน เขต 1
สพป.ลาพูน เขต 2
สพป.ลาพูน เขต 2
สพป.ลาพูน เขต 2
สพป.ลาพูน เขต 2
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3
สพป.เลย เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

1,399 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
1,400 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

โรงเรียน
แม่มอกวิทยา

ชื่อ – สกุล
นายบัญญัติ ยะวัน
อนุบาลเกาะคา (น้าตาลอนุเคราะห์) นายอัญเทพ สอนสอาด
วังทรายคาวิทยา (ปงวังอนุสรณ์)
นางนิตยา คาตา
บ้านเหมืองลึก
นางรัตน์ดา สุภาคา
บ้านเหมืองลึก
นางสาวประภารัตน์ ไชยวัน
วัดป่าตึงห้วยยาบ
นางสาวพัณณิตา วงค์คม
วัดสันป่าสัก
นายกฤษณ์ ใจคาปัน
วัดเหมืองง่า
นางสาวเกศดาว แก้วเป้า
บ้านต้นผึ้ง
นายเสกสรร โพธิพฤกษ์
บ้านเวียงหนองล่อง
นายผลิน ใจกันทา
บ้านห้วยแทง
นางสาวฤทัยรัตน์ หวันฮ้อ
อนุบาลวังดิน
นางสาวรัชภรณ์ สิงห์ชัย
บ้านน้าสวยห้วยปลาดุก
นางสาววิสุดา ตุ้มอ่อน
บ้านสงเปือย
นางสาวกิรติกา ศรพรหม
บ้านอุมุง
นางสาวสุวรรณภา ภารจรุง
บ้านโนนป่าซาง
นางวาสนา พลชาย
บ้านโนนป่าซาง
นางสุภาวดี พลงาม
บ้านโนนสวรรค์
นางสาวยุพิน สุขมีศรี
บ้านหินเกิ้ง
นางสาวปฐมภรณ์ คาภาพล
บ้านปากโป่ง
นางสาวเนาวรัตน์ โคกแดง
บ้านนาขามป้อม
นางสาวเนตรนภา แก้วพิภพ
บ้านคูบ
นายธีรพงศ์ ศรีอรห์
บ้านจานหนองคู
นายทนงศักดิ์ ศรีวงศ์
บ้านดินดาเหล่าเสนไต้
นางสาวจารุวรรณ ม่วงมิตร
บ้านดินดาเหล่าเสนไต้
นายวันชัย พรมสุวรรณ์
บ้านโพนค้อ
นางสาวฐิติชญา พรมลี
บ้านโพนงาม
นางสาวสุวนันท์ คันศร
อนุบาลยางชุมน้อย
นางสุรีรัตน์ รอดพ้น
(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
อนุบาลศรีสะเกษ
นางสุจิตรา ชาญชิตร
บ้านเอกสร้างเรือง
นางดาวรุ่ง โสภา
/ 1,401. สพป.ศรีสะเกษ...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,401
1,402
1,403
1,404
1,405
1,406
1,407
1,408
1,409
1,410
1,411
1,412
1,413
1,414
1,415
1,416
1,417
1,418
1,419
1,420
1,421
1,422
1,423
1,424
1,425
1,426
1,427
1,428
1,429
1,430
1,431

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1

โรงเรียน
บ้านโดด
ขุขันธ์วิทยา
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านขามฆ้อง
บ้านขามทับขอน
บ้านคล้อโคกกว้าง
บ้านเค็ง
บ้านไทร
บ้านโพนปลัด
บ้านห้วยตามอญ
บ้านแขว
บ้านจองกอ

ชื่อ – สกุล
นางจิรภิญญา พงษ์ภา
นางปัจฉิมาภรณ์ บุญศิลป์
นางสาวสมถวิล มันทราช
นางสาวสุภารัตน์ มนัสโส
นางสาวอรุณรัตน์ สีหบุตร
นางสาวสุชาวดี พลพุทธา
นางสาวกัลยาทิพย์ ไชยปัญญา

บ้านโพธิ์กระสังข์

นางฉวีวรรณ ดวงมณี
นายสุกิจ บุญขาว
นางกาญจนา พรหมศรี
นางพิณรัตน์ กุลัพบุรี
นายโฆสิต บุญน้อย
นายถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
นางอุสุมา สมรัตน์

บ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฏร์สามัคคี)

นางสาวพิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์

บ้านศิลาทอง
บ้านศิลาทอง
บ้านศิลาทอง
บ้านศิลาทอง
บ้านโศกขามป้อม
มหาราช 2 (ภูคา)
โคกภู
โคกเลาะวิทยาคาร
โคกเลาะวิทยาคาร
ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
ชุมชนนิรมัย
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม

นางสาริกา วิเศษแสงจันทร์
นางสาวปิยะวรรณ อุไรวงษ์
นางสาววาสนา ใจเด็ด
นางสาวเสาวลักษณ์ ชาลี
นางสาวภารณี อ้อมแก้ว
นางสนิดา โกศล
นายกษิดิษ สุวรรณเทน
นางจารุวรรณ สัมฤทธิ์
นางสาวปัทมา นาโควงศ์
นายเจษฎา ทองกันทม
นางสาวธัญภา วงศ์รสหอม
นางสาวกมลวรรณ แก้วบัว
นางสาวชวนิดา ฤทธิ์ศรีบุญ
นางสาวปิยพร บุญใบ
นางสาววนิดา สิบเมี่ยง
นางสาวอาภากร โล้ช้างสาร

บ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา)

/ 1,432. สพป.สกลนคร...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,432
1,433
1,434
1,435
1,436
1,437
1,438
1,439
1,440
1,441
1,442
1,443
1,444
1,445
1,446
1,447
1,448
1,449
1,450
1,451
1,452
1,453
1,454
1,455
1,456

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1

1,457 สพป.สกลนคร เขต 1
1,458 สพป.สกลนคร เขต 1
1,459 สพป.สกลนคร เขต 1
1,460 สพป.สกลนคร เขต 1

โรงเรียน
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
เชิงชุมราษฎร์นุกูล
นาแก้วพิทยาคม
นาแก้วพิทยาคม
นาแก้วพิทยาคม
นาแก้วพิทยาคม
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
น้าพุงจัดระเบียบวิทยา
บ้านกลางนาเดื่อ
บ้านกุดสะกอย
บ้านกุดสะกอย
บ้านจันทร์เพ็ญ
บ้านซ่งเต่า

ชื่อ – สกุล
นายกิตติทัศน์ วงค์ศรีดา
นางอ้อยทิพย์ ยะไวทย์
นางพุทธรักษ์ จวนสาง
นางเมตตา นามโยธา
นางสาวขนิษฐา หาญมนตรี
นางสาววรพรรณ บุดดีดว้ ง
นางนภาพร กาญจนเกต
นางสาวดวงดาว แสนมะฮุง
นางสาวนฤมล แจนโกนดี
นายอุทัย นีอามาตย์
นางสาวปุณิกา มรดก
นางสาววราภรณ์ คาผอง
นางสาวจิติญา ปรึกษาการ
นางสาวเยาวลักษณ์ เอกพิมพ์
นางสาววิภารัตน์ คาผิว
นางสาวปานดวงใจ เดชโอม
บ้านดอนแคน “คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์” นางสาวคนิตา อ้วนอินทร์
บ้านดอนแคน “คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์” นางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ์
บ้านดอนแคน”คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์” นางจิตราพร ถานทองดี
บ้านดอนแคน”คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์”

นางสาวจินตหรา ชนะรัตนธรรม

บ้านด่านม่วงคา
บ้านตองโขบ
บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา
บ้านนาอ่างม่วงคา
บ้านพังขว้างเหนือ 909
กรป.กลางอุปถัมภ์
บ้านพังขว้างเหนือ 909
กรป.กลางอุปถัมภ์
บ้านไร่นาดี

นางสาวศิริพร ยตะโคตร
นางนฤดี นามโนรินทร์
นางสาวศิริพร เพ็งพา
นางสาววารุณี เฉวียงวาศ
นางสาวกุลปรียา อังมีพิษ
นางเสาวลักษณ์ งอยจันทร์ศรี

นางนิมนรัก สิงห์คามา
บ้านหนองกระบอกราษฏร์อุทิศวิทยา
นางสาวทัศนียาพร บุญผนึก
บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ นางสาวอุทัยวรรณ มูลเซอร์
/ 1,461. สพป.สกลนคร...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,461
1,462
1,463
1,464
1,465
1,466
1,467
1,468
1,469
1,470
1,471
1,472
1,473
1,474
1,475
1,476
1,477
1,478
1,479
1,480
1,481
1,482
1,483
1,484
1,485
1,486
1,487
1,488
1,489
1,490
1,491

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียน
บ้านห้วยหีบวิทยาธาร
ผักแพวบารุงวิทยา
ผักแพวบารุงวิทยา
ไพศาลวิทยา

ชือ่ – สกุล
นายมานพ สิงห์คามา
นางรัศมี ประพันธ์
นางอรนัน ไชยสาส์น
นางสาวจุฑารัตน์ ทวีโคตร
เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) นางปุญญิศา บุนนาค
ศิริราษฎร์วิทยาคาร
นายวัฒนา ชวนชัยลึก
ห้วยทรายวิทยา
นางเปรมทิพย์ คาทะเนตร
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา
นางสาววิภา แสงสว่าง
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา
นางสาวศุภสร หมั่นเก็บ
อนุบาลกุสุมาลย์
นางสาวนิศารัตน์ จันทะเขต
อนุบาลโพนนาแก้ว
นางวิสุดา ศรีทะชิต
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
นายชูชาติ สาลีเพ็ง
บ้านนาอ่างม่วงคา
นางมะราตรี พันธุ์สีเลา
บ้านหลุบเลา
นายศิริ สัตถาผล
บ้านโคกคอนดอนม่วย
นางสาวอนุชิดา พยุงตน
บ้านโคกตาดทอง
นางสาววารุณี บุตตะสุริย์
บ้านโคกตาดทอง
นางสาอนุสรา แสนรังค์
บ้านท่าสะอาด (สวรรค์คงคา) นางสาวจินดารัตน์ ศรีจันทร์
บ้านท่าสะอาด (สวรรค์คงคา) นางสาวณัฐติยา ทิพชาติ
บ้านท่าสะอาด (สวรรค์คงคา) นางสาวดลยา โพธิมนต์
บ้านนาเหมือง
นางสาวนพวรรณ พรหมศิริ
บ้านผ้าขาวโพนแพง
นายเสกสรรค์ ผูพงษ์
บ้านโพนสูง
นางสาววิริยาภรณ์ แพงจันทร์
บ้านม้า
นางรัตติยากร วรขันทักษ์
บ้านหนองลาดวิทยาคาร
นางสาวนภัสมน สุขจร
บ้านหนองลาดวิทยาคาร
นายเทพฤทธิ์ สุจริต
บ้านหนองหวาย
นายศิขรินทร์ ทิพชาติ
บ้านเหล่าบ้านถ่อน
นางบุญรวม สุวรรณสน
ขาวสง่าเจริญวิทย์
นายเอกวิทย์ วิเศษสา
ชุมชนบ้านกลางนาโน
นางดารุณี ขันตะราช
ชุมชนบ้านกลางนาโน
นางทิชากร จันทร์แก้ว
/ 1,492. สพป.สกลนคร...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1,492 สพป.สกลนคร เขต 3
1,493 สพป.สกลนคร เขต 3
1,494 สพป.สกลนคร เขต 3
1,495 สพป.สกลนคร เขต 3
1,496
1,497
1,498
1,499
1,500
1,501
1,502
1,503
1,504
1,505
1,506
1,507
1,508
1,509
1,510
1,511
1,512
1,513
1,514
1,515

สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียน
บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81
(พระเทพญาณวิศิษฎ์”ชัยทวี”
อุปถัมภ์)
บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81
(พระเทพญาณวิศิษฎ์”ชัยทวี”
อุปถัมภ์)
บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81
(พระเทพญาณวิศิษฎ์”ชัยทวี”
อุปถัมภ์)
บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81
(พระเทพญาณวิศิษฎ์”ชัยทวี”
อุปถัมภ์)
บ้านทุ่งโพธิ์
บ้านนากะทาด
บ้านสามแยกพิทักษ์
บ้านาจาร
ชุมชนบ้านกลางนาโน
บ้านขนุน
บ้านจะทิ้งพระ
บ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ)
บ้านม่วงงาม
บ้านวัดใหม่
บ้านวัดใหม่
บ้านวัดใหม่
บ้านวัดใหม่
บ้านวัดใหม่
บ้านวัดใหม่
บ้านวัดใหม่
บ้านวัดใหม่
บ้านวัดใหม่
วัดปากแตระ
วัดปากแตระ

ชื่อ – สกุล
นางกรุณา อินทรสิทธิ์
นางทิพย์สุดา ธิศรี
นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค์
นางอุดมรัตน์ เฮียงราช
นายมนตรี นาคีย์
นายปรีชา แก้วบางทราย
นางสาวณัฐนิชา ดานะ
นางสาวบุษราคัม ฝูงพิลา
นางสกาวเดือน กองสุวรรณ
นายไกรภพ ชูชื่น
นางสาวสิวินีย์ ใหม่อ่อน
นางสาวสาวด๊ะ มากกลาย
นางธิดารัตน์ พรหมเชียรรัตน์
นางกฤษณา ทองกรด
นางฐาวิณี กาญจนา
นางสมใจ คงสี
นางสาวณัฏฐริณีย์ แก้วละเอียด

นางสาวปิยะมาศ จันทสะโร
นางสาวเยาวรี หวันหนิ
นางสาวสกุณา เกตุแก้ว
นางสาวสิริภัทร์ ศรีสวัสดิ์
นางสาวอัจฉรา ใจซื่อดี
นางสาวนันทรัตน์ อิณยโณ
นางสาวนูรมะห์ เฮงบี
/ 1,516. สพป.สงขลา...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,516
1,517
1,518
1,519
1,520
1,521
1,522
1,523
1,524
1,525
1,526
1,527
1,528
1,529
1,530
1,531
1,532
1,533
1,534
1,535
1,536
1,537
1,538
1,539
1,540
1,541
1,542
1,543
1,544
1,545
1,546

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต ๓

โรงเรียน
วัดโพธ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วัดโพธิ์กลาง
วิเชียรชม
สมเด็จเจ้าพะโคะ
อนุบาลสงขลา
บ้านวัดใหม่
วัดชะแล้
บ้านเขาพระ
บ้านเขาพระ
บ้านห้วยสมบูรณ์
วัดเจริญราษฎร์
วัดเจริญราษฎร์
วัดเจริญราษฎร์
วัดเจริญราษฎร์
วัดเจริญราษฎร์
วัดเจริญราษฎร์
บ้านหนองม่วง
วัดเจริญราษฎร์
บ้านเขาจันทร์
บ้านฉลุง
บ้านฉลุง
บ้านนาจะแหน
บ้านนาจะแหน
บ้านนาจะแหน
บ้านประกอบ
บ้านสม็อง
บ้านสม็อง
บ้านสม็อง
บ้านหว้าหลัง
บ้านสม็อง

ชื่อ – สกุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภรณ์ ชนะพาล

นางสาวชญานนท์ แก้วมโน
นางสาวระพีพรรณ ไพบูลย์
นางสุนิศา วัชระวรพงศ์
นางสาวอารีวรรณ แก้วขาว
นางสาวปิยภรณ์ เลื่อนพลับ
นางสาวนุดา หว่าหลา
นางเกยูร ปรีชาติวงศ์
นางบุหลัน หมัดหมาน
นายปราการณ์ สู่สุข
นางสาวชารีฟ๊ะ รัตนทอง
นางจุไร สุขศาล
นางทวนทอง ฤทธิ์เทวา
นางนันทนา เอี่ยวเจริญ
นางสาวนภชนก เทพรัตน์
นางสาวประภัสรา แก้ววิจิตร
นายสายัญ มูเก็ม
นายสับบี่ บิลหีม
นายนพดล หวังใบ
นางสาวรอซีด๊ะ ประทุมทอง
นางปิยะพรรณ สุวรรณชาตรี
นางมาเรียม กองบก
นางตูแวเยาะ นิเตะ
นางสาวยามีล๊ะ นิทั้งสาม
นางหัสนี สลา
นางสาวโซฟียะห์ อิแอ
นางศิริกร เอียดแอ
นางสาวกุลนิษฐ์ ปิ่นเพชร
นางสาวศิระวดี ร่มแก้ว
นางสาวสากีเร๊าะ ซาและ
นางสาวบุษรากร เกิดสวัสดิ์
/ 1,547. สพป.สตูล...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,547
1,548
1,549
1,550
1,551
1,552
1,553
1,554
1,555
1,556
1,557
1,558
1,559
1,560
1,561
1,562
1,563
1,564
1,565
1,566
1,567
1,568
1,569
1,570
1,571
1,572
1,573
1,574
1,575
1,576
1,577

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 1

โรงเรียน
เทศบาล 3 ผบ้านหัวทาง)
นิคมพัฒนาผัง 120
นิคมพัฒนาผัง 120
นิคมพัฒนาผัง 120
นิคมพัฒนาภาคใต้ 2
บ้านกาลูบี
บ้านเกาะหลีเป๊ะ
บ้านเกาะหลีเป๊ะ
บ้านโคกพยอม
บ้านโคกพยอม
บ้านท่าแพ
บ้านท่าแพ
บ้านท่าแพ
บ้านท่าแพ
บ้านไทรงาม
บ้านป่าแก่บ่อหิน
บ้านแป-ระเหนือ
บ้านวังสายทอง
บ้านวังสายทอง
บ้านสนกลาง
บ้านสนกลาง
บ้านสวนเทศ
บ้านสวนเทศ
บ้านสวนเทศ
บ้านสายควน
บ้านสายควน
บ้านหาญ
บ้านเหนือคลอง
คลองสาโรง
วัดด่านสาโรง
วัดไตรสามัคคี

ชื่อ – สกุล
นางสาวสญาทิพย์ สุวรรณรัตน์

นางจินตนา ฉิมมุสิก
นางปราณี ชูเชิด
นางสาวรัตนาภรณ์ ตันก่วนก้อง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมะลิ เตาวะโต
นางสาววรรณา ปิยะตู
นางสาวมณฑิรา สาเร
นายเภาซี ยาอีด
นางสาวฟานิดา ขาวเชาะ
นางสาวสุชาดา จันทร์เพ็ญ
นางฟารีดา อุสนุน
นางยาหมินล๊ะ กิมเอ๊ะ
นางสุไวดา กาเส็มส๊ะ
นายฮาริส ตุกังหัน
นางสาวดวงเนตร แก่นคล้าย
นางศุภางค์ เพชรทอง
นางบัณฑิตา ชายแก้ว
นางสุมลมาศ ชูเหมือน
นางฮารีย๊ะห์ โสยดี
นางสายสุดา หลังแดง
นางสาวสรัลรัตน์ ขาวหิรัญ
นางเจ๊ะปารีด๊ะ รอเกตุ
นางพิมพร แก้วบริสุทธิ์
นางสาวอาตีรา นุ้ยเด็น
นางซัยนับ อัสนีย์
นางสาวคณิตา โอมณี
นางภณัชญ์กมน สุขกะระ
นายมูฮัมหมัด วานิ
นางสาวพนัชกร ทรงรอด
นายยุทธพิชัย นภาคเวช
นางสาวสุวิมล ประเสริฐสมบูรณ์

/ 1,578. สพป.สมุทรปราการ...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1,578 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1,579 สพป.สมุทรปราการ เขต 2
1,580 สพป.สมุทรสงคราม
1,581 สพป.สมุทรสงคราม
1,582 สพป.สมุทรสงคราม
1,583 สพป.สมุทรสงคราม
1,584
1,585
1,586
1,587
1,588
1,589
1,590
1,591
1,592
1,593
1,594

สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสาคร

1,595 สพป.สมุทรสาคร
1,596
1,597
1,598
1,599
1,600
1,601
1,602
1,603
1,604
1,605

สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียน
วัดแพรกษา
วัดเสาธงนอก
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่)
ในพระราชูปถัมภ์ฯ
บ้านฉู่ฉี่
วัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์)
วัดตรีจินดาวัฒนาราม
(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)
วัดธรรมประสิทธิ์
วัดปากง่ามฯ
วัดลาดเป้ง
วัดสวนแก้ว
วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์)
วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์)
วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์)
วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์)
วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์)
วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์)
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทร
สถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทร
สถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
บ้านคลองหลวง
บ้านคลองหลวง
บ้านคลองหลวง
บ้านคลองหลวง
บ้านคลองหลวง
บ้านคลองหลวง
บ้านบางน้าจืด
บ้านบางน้าจืด
บ้านบางน้าจืด
บ้านบางน้าจืด

ชื่อ – สกุล
นายกฤษณ์ ลักษมีพงศากุล
นางสาวอลิสา ผิวเงิน
นางสาวณัฐิดา เดชอัคคณัฐ
นางสาวยุพา ดอกไม้จีน
นายศตวรรษ มะคาหอม
นางสาวสัญจิตา กล้ายประยงค์

นางวัลภา ยอดเสาร์
นางธิษณามดี พุกประเสริฐ
นายณัฏฐกิตติ์ รัตนบรรยงค์
นายสุขสันต์ มาฆะสวัสดิ์
นางนวลแก้ว ศักดิ์มณี
นางสาวกนกรัตน์ สุขรุ่งเรืองชัย

นางสาวทัศนีย์ ภู่อาวรณ์
นางสาวนพวรรณ ปะจันทร์
นางสาวรัตนา ศรีสวัสดิ์
นางสาวศิริพรรณ รัชนีกร
นางวชิราภรณ์ พันธุ์ไทย
นายเกรียงไกร สังข์ทอง
นางสาวกรานต์ธิดา พุทธกูล
นางสาวเฌอมาลย์ คาหล้า
นางสาวธมลวรรณ ชัยพิพัฒน์
นางสาวธีรวรรณ ลาหอม
นางสาววันดี พันธุ์โท
นายปิติ ศาสตร์ประสิทธิ์
นางนฤมล นภัทรธนานันต์
นางสาวจิตรลดา พรหมมาลี
นางสาวภีมณปภัค สุพรชัยภักดี

นางสาวสุนิสา จารัสเรืองรอง
/ 1,606. สพป.สมุทรสาคร...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,606
1,607
1,608
1,609
1,610
1,611
1,612
1,613
1,614
1,615
1,616
1,617
1,618
1,619
1,620
1,621
1,622
1,623
1,624
1,625
1,626
1,627
1,628
1,629
1,630
1,631
1,632
1,633
1,634
1,635
1,636

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต ๑

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล
วัดคลองครุ
นางสาววันเพ็ญ ชื่นสุวรรณ
วัดคลองครุ
นางสาวอภิชญา กานดา
วัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์)
นางสาวพรสิริ ลีแสน
วัดเจริญสุขาราม
นางมัลลิกา โตรุ่ง
วัดเจริญสุขาราม
นางสาวรุจิเรข จินะอินทร์
วัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) นางสาวจิรจิตร ทรัพย์พัฒนา
วัดบางปลา (สมุทรวันราษฎร์บารุง) นางสาววิภาพร แก้วเนียม
วัดศรีสุทธาราม
นายไพฑูรย์ หินโน
วัดสามัคคีศรัทธาราม
นางสาวพรพรรณ บุญวิไลวงศ์
วัดใหญ่บ้านบ่อ
นางวันเพ็ญ กานดา
วัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบารุง)
นายณัฐวุฒิ คงเพ็ชร
วัดใหม่หนองพะอง
นายมณเฑียร ศรีเพชร
วัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร)
นางสาวกัณย์ฐิชา นาสาวงค์
สมุทรมณีรัตน์
นายฉัตรชัย บุญสุวรรณ
หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
นางสาวสงกรานต์ ศรีพันนา
เอกชัย
นางไพรินทร์ มั่นคง
เอกชัย
นางสาวกนกวรรณ จันทรวงศ์
บ้านเขาสามสิบ
นางสาวทิพย์เกษร กองโคตร
บ้านคลองทราย
นางสาวพัชรา พวงมาลัย
บ้านโคกมะตูม
นางพูนสุข ทานกระโทก
บ้านโคกมะตูม
นางศศิประภา ชาญชัย
บ้านหินกอง
นางสาววัลภา สีสุกสด
อนุบาลวังสมบูรณ์
นางสาวปัทมาพร หนูทอง
คลองยางนุสรณ์
นางสาวสายฝน วรรณพฤกษ์
บ้านท่าข้าม
นางสุโรจนา วิชัยนราพงศ์
วัดป่าคา
นางสาวพรพิมล พูนมา
อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) นางจันทรสุดา ฉัตรบุบผา
อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) นางดวงพร โมราบุตร
อนุบาลศาลาแดง
นางลัดดา พะชานิ
อนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) นางกมลมาศ พึ่งน้อย
วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจากัด นายเอกพงษ์ วงษ์วาท
สงเคราะห์ 3)
/ 1,637. สพป.สระบุรี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,637
1,638
1,639
1,640
1,641
1,642
1,643
1,644
1,645
1,646
1,647
1,648
1,649
1,650
1,651
1,652
1,653
1,654
1,655
1,656
1,657
1,658
1,659
1,660
1,661
1,662
1,663
1,664
1,665
1,666
1,667

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี

โรงเรียน
วัดโคกกรุง
วัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)
วัดลาบัว
หินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลวิหารแดง
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม

ชื่อ – สกุล
นางสาวจิรัชญา เหรียญทอง
นางสาวรัตนาภรณ์ ตั้งจิตประสงค์

นางสาววรรณพร ตรีชัยศรี
นางสาวเอณิกาณ์ การกล้า
นางสาวมัณฑนา รางแดง
นายมงคล เปลี่ยนกลาง
นางกรรณิการ์ พรหมมินทร์
นางขจรกลิ่น เขตเจริญ
นางฐิติกานต์ ทิพย์จ้อย
นางนพรัตน์ ศุภกอบธรรม
นางนางสุทธิญา พลนาคู
นางนิศนารถ ทองเขียว
นางพจนา ไชยรุตม์
นางมธุรส ชาคาใส
นางวงเดือน ตันสังวรณ์
นางสวนิต จันทร์เพ็ญ
นางสาวกรุณา ภูพิพัฒน์
นางสาวกัลธิวา เขียวขา
นางสาวชนชนก ชาญอาวุธ
นางสาวภควดี ลิมปรังษี
นางสาวรัตนาภรณ์ แสนสุภา
นางสาววงเดือน บุตรดี
นางสาววันทนา ปานขาว
นางสาวสุพรรษา บุญมานันท์
นางสาวสุภัค ห่วงมณี
นางสาวิภา ศรีตะรัตน์
นางสุรี เปียสกุล
นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชร
นางสาวอรพรรณ นามเคน
นางกิญาพรรณ เสือเอี่ยม
นางนิตยา อยู่เจริญ
/ 1,668. สพป.สิงห์บุรี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,668
1,669
1,670
1,671
1,672
1,673
1,674
1,675
1,676
1,677
1,678
1,679
1,680
1,681
1,682
1,683
1,684
1,685
1,686
1,687
1,688
1,689
1,690
1,691
1,692
1,693
1,694
1,695
1,696
1,697
1,698

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

โรงเรียน
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
วัดโฆสิทธาราม
วัดโบสถ์
บ้านปากคลอง
บ้านปากคลอง
บ้านปากคลอง
บ้านปากคลอง
บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"
บ้านขอนซุง
บ้านซ่าน
ประชาอุทิศ
หมอนสูงประชาสรรค์
อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)

บ้านท่าเสด็จ
วัดจระเข้ใหญ่
วัดจระเข้ใหญ่
วัดจระเข้ใหญ่
วัดปู่เจ้า

ชื่อ – สกุล
นางประนอม สุขโข
นางสาวกรองทอง เอี่ยมเขียว
นางสาวนิตยา โพธิ์กัน
นางสาวปภาวรินทร์ สินอุดม
นางสาวศันสนีย์ เฉื่อยไธสง
นายอรุณรัชช์ ศาสตร์สกุล
นางวรรณภา วงษ์อุบล
นางสาวชลิตา พงษ์ชุบ
นางสาวศรินยา เมษประสาท
นางสาวจรัญ คงนา
นางสาวชดาพร คงขุนทด
นางสาวรัศมี ชูเตชะ
นางสาวสุดธิดา ป้อมวงค์
นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์เรือง
นางสมถวิล สอนแจ่ม
นางสาวปนัดดา เดชแฟง
นางสาวอลิสรา คงปั้น
นางสาวพัชญา วรรณโชค
นางสาวกุลชญา เจติยานนท์
นางสาวจิราภรณ์ พลเหิม
นางสาวนรินทร์ สีเนตร
นางสาวปรียาภรณ์ ขบวน
นางสาวเวณิกา ล้นเหลือ
นางสาวสุภาดา นพวิบูลย์
นางสาวหทัยรัตน์ แม้นอินทร์
นางอินทะนงค์ ประสมวงศ์
นายอานนท์ ขุนอังดี
นางภัทรี แสงจันทร์
นางสาวสมหมาย ทองเสริม
นายฉัตรดนัย เบ้าพรุมมา
นางสาวทศพร มัจฉา
/ 1,699. สพป.สุพรรณบุรี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,699
1,700
1,701
1,702
1,703
1,704
1,705
1,706
1,707
1,708
1,709
1,710
1,711
1,712
1,713
1,714
1,715
1,716
1,717
1,718
1,719
1,720
1,721
1,722
1,723
1,724
1,725
1,726
1,727
1,728
1,729

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

โรงเรียน
วัดปู่เจ้า
วัดปู่เจ้า
วัดพร้าว
วัดวรจันทร์
วัดวรจันทร์
วัดสังฆจายเถร
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
วัดปู่เจ้า
บ้านดอนกลาง
บ้านดอนกลาง
บ้านหนองจิก
บ้านหนองจิก
บ้านหนองจิก
บ้านหนองโพธิ์
บ้านหนองโพธิ์
บ้านหนองโพธิ์
บ้านหนองโพธิ์
วัดคลองตัน
วัดคลองตัน
วัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
วัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
วัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
วัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
วัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
วัดบางบอน
วัดบางสาม
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโภคาราม
วัดโภคาราม
วัดสระด่าน

ชื่อ – สกุล
นางสาวภาณุมาส ศิริพีนธุ์
นางสาวศิวาพร ดีดวงพันธ์
นางสาวสายป่าน ขาเลิศ
นางพิมพ์พร อ่อนวิมล
นางสาววิภารัตน์ พลเสน
นายวสันต์ชัย สดคมขา
นางสมพร อธิปัตยกุล
นายเชิดศักดิ์ หนูมงกุฎ
นางสาาวมนชนก พุ่มเพชร์
นางสาวนุสรณ์ โฉมงาม
นางสาวพรทิชา ผลทวีทรัพย์
นางสาวรัศมีแข กิจประเสริฐ
นางสาวศศิธร ปลอดภัย
นายบุญชู เก็งสุวรรณ
นางสาวเกวลี ขยันคิด
นางสาวมยุรฉัตร มูลละออง
นางสาวสุดาวัลย์ ศรีเพชร
นางสาวเสาวลักษณ์ อินทองน้อย

นางปัญจพร ช้างเขียว
นางสาวน้าอ้อย โพธิ์งาม
นางสาวปรียานุช สุขมาก
นางสาวยุพา กิจส่งเสริมกุล
นางสาวสุวรรณีย์ เชื้อฉ่าหลวง
นางสาวหทัยรัตน์ โลหะ
นายสาเริง สุวาท
นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้ม
นางบุษกร อนันตภูมิ
นางอภิญญา รักเพียร
นางสาวสุจรรยา ผิวพิมพ์ดี
นางสาวอัญชลี สมบัติเจริญ
นางสาวมยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์
/ 1,730. สพป.สุพรรณบุรี.....
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,730
1,731
1,732
1,733
1,734
1,735
1,736
1,737
1,738
1,739
1,740
1,741
1,742
1,743
1,744
1,745
1,746
1,747
1,748
1,749
1,750
1,751
1,752
1,753
1,754
1,755
1,756
1,757
1,758
1,759
1,760

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียน
วัดสระด่าน
วัดหัวกลับ
บ้านหนองโพธิ์
บ้านกล้วย
บ้านกล้วย
บ้านไผ่สีทอง
บ้านไผ่สีทอง
บ้านไผ่สีทอง
บ้านไผ่สีทอง
บ้านไผ่สีทอง
วัดกามะเชียร
วัดท่ามะนาว
วัดน้าพุ
วัดป่าสะแก
วัดป่าสะแก
วัดวังกุลา
วัดหนองโรง
วัดหนองโรง
วัดหนองโรง
อนุบาลสมเด็จพระวันรัต
วัดเขาพระ
วัดหนองโรง
บ้านกาสนราษฎร์อุทิศ
บ้านกาสนราษฎร์อุทิศ
บ้านกาสนราษฎร์อุทิศ
บ้านกาสนราษฎร์อุทิศ
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
บ้านท่าโพธิ์
บ้านบ่อผุด
บ้านบ่อผุด
บ้านศิลางาม

ชื่อ – สกุล
นางสาววรมณ เจริญศรี
นางสาวสมฤดี ศรีบรรเทา
นางสาววิริยา วงษ์มา
นางสาวจันทร์แรม อิสโล
นางสาวนันท์นภัส ธนาเกียรติสกุล

นางสาวขวัญฤทัย โพธิ์แฉล้ม
นางสาวนวลจันทร์ ชานาญศิลป์

นางสาวปารมี บุญญาเจริญกุล
นางสาวสุนิสา จุลเหลา
นางสาวโสภี ปิยะดา
นางสาวธิดารัตน์ กาฬภักดี
นางสาววิจิตรา น้อยเวช
นางชาลินี นรสิงห์
นางสาวศรัณณ์ลักษณ์ เหล็กเพ็ชร

นายณัฐวุฒิ ศรีน้าเงิน
นางน้าทิพย์ พูลสวัสดิ์
นางขวัญเมือง สิงห์จุ้ย
นางรพีพรรณ ปานเจริญ
นางสาวปนัดดา เกตุสาลี
นายลิขิต นูมะหันต์
นายโกวิท พูลสวัสดิ์
นางสาวนัยนา จันทร์เสวก
นางพัชราภรณ์ จีนหีต
นางสาวจันทนา เก้าเอี้ยน
นางสาววิชนี หลงหาด
นางสาวสุภาพร ดินหมิน
นางสาวกนกพร ปรีชาปัญญากุล

นางสาวจิราพร พัฒนสม
นางสาวกุลธรา แก้วพิทักษ์
นางสาวณภัทร อักษรพันธ์
นางสายชล ไชยธวัช
/ 1,761. สพป.สุราษฎร์ธานี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,761
1,762
1,763
1,764
1,765
1,766
1,767
1,768
1,769
1,770
1,771
1,772
1,773
1,774
1,775
1,776
1,777
1,778
1,779
1,780
1,781
1,782
1,783
1,784
1,785
1,786
1,787
1,788
1,789
1,790
1,791

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

โรงเรียน
บ้านแหลมหอย
วัดคีรีวงการาม
วัดพุฒ
วัดโพธิ์นิมิต
วัดสมัยคงคา
ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
บ้านเกาะมุกด์
บ้านเกาะมุกด์
บ้านเกาะมุกด์
บ้านคลองรอก
บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91
บ้านทรายแก้ว
บ้านทรายแก้ว
บ้านท่าไคร
บ้านทุ่งพลับ
บ้านปลายคลอง
บ้านปลายคลอง
บ้านหนองปรือ
บ้านห้วยตาหมิง
บ้านห้วยตาหมิง
วัดกาฬสินธุ์
วัดกาฬสินธุ์
วัดโกศาวาส
วัดโกศาวาส
วัดวิชิตธาราราม
วัดวิชิตธาราราม
วัดวิโรจนาราม
วัดวิโรจนาราม
วัดวิโรจนาราม

ชื่อ – สกุล
นายธนกร จาเริญนุสิต
นางสาวนิตยา เพ็ชรพันธ์
นางอรอุมา สุขแก้ว
นายสัมพันธ์ สุขแก้ว
นางสาวประวิง ดอนนกลาย
นางสาวจันทิมา จอมชัยฤทธิ์
นางสาวสุนิสา แซ่โอ่ง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ กาญจนวงศ์

นางสาวนิภาวรรณ ศรีรักษา
นางสาวเมธิกา ทองมีเพชร
นางสาวอรอุษา บุญช้าง
นางสาวประกายกาญจณ์ รอดทิม

นางสาวปิญภักดิ์ นุ่นชูผล
นางสาวตรีเพชร ทิพย์แก้ว
นางสาวอรอุมา เกิดเกลื่อน
นางสาวนางสาวนางสาวยุวดี สุระกา

นางสุภาวดี สมภักดิ์
นางสาวกานดา สุขสวัสดิ์
นายมงคล แสงไพทูรย์
นางสาวศุภลักษณ์ ภาราทอง
นางสาวกรรณิกา ซาซิโย
นางสาวสิริวรรณ จิ๋วสุวรรณ
นางกาญจนา ชูนาวา
นางวัชรี ไกรเทพ
นางสาวชรินรัตน์ สัมพันธ์
นายณัฐพัชร์ กุลกวินนาคเพ็ง
นางสาวขวัญใจ บัวแก้ว
นางสาวสุธาทิพย์ ทองอ้น
นางจุไรรัตน์ สังข์ปาน
นางวนิดา ไตรวงค์
นางวัจนา ไสยสุคนธ์
/ 1,792. สพป.สุราษฎร์ธานี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,792
1,793
1,794
1,795
1,796
1,797
1,798
1,799
1,800
1,801
1,802
1,803
1,804
1,805
1,806
1,807
1,808
1,809
1,810
1,811
1,812
1,813
1,814
1,815
1,816
1,817
1,818
1,819
1,820
1,821
1,822

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

โรงเรียน
บ้านเขาน้อย
บ้านเขาน้อย
บ้านคลองพังกลาง
บ้านคลองยา
บ้านคลองโร
บ้านคลองโร
บ้านคลองโหยน
บ้านควนกลาง
บ้านควนคีรีวงศ์
บ้านควนเนียง
บ้านควนสว่างวัฒนา
บ้านควนสูง
บ้านโคกมะม่วง
บ้านโคกมะม่วง
บ้านบ่อพระ
บ้านบางหอย
บ้านยูงทอง
บ้านยูงทอง
บ้านไร่ยาว
บ้านไสขรบ
บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
บ้าานคลองยา
มหาราช ๒
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง

ชื่อ – สกุล
นางสาวแพรวพรรณ ไทรโพธิ์ภู่
ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ ศรีน้อย

นางจิราวรรณ ฉิมภักดี
นางนิภา เจริญพร
นางจันทร์เพ็ญ ปานศิริ
นางสาวรัตนาภรณ์ สุคตะ
นางสุวรรณี เต็กอ๋อต้ง
นางสาวทิวารักษ์ เพชรกระจาย

นางสาวเพ็ญศรี ขาวผ่อง
นางสาวอภัสนันท์ วัฒนศิริ
นางสาวศิริพร พัฒน์คล้าย
นางสาวนริสา ฉิมเรือง
นางสาวจิราวรรณ ปิ่นอมร
นางสาวสุรัตนา ปัญญาวุฒิ
นางสาววีดา สาแลแม
นายอนุวัฒน์ หนูตะพง
นางสาวสิริลักษณ์ รัตนะ
นางสาวโสรยา วิเศษโส
นางสาวบุญนิสา บุญสุช
นางสาววิภาดา สรรเพชร
นางสาวขนิษฐา จิรานันท์
นางสาววันวิสา บุญยิ่ง
นางสาวอุไร จันทร์นวล
นางชนธิชา บุญศรี
นางมณีวรรณ เกื้อฉิม
นางลออ จิรักษา
นางสาวกฤติยา เพชรแก้ว
นางสาวภัทวีณา แก้วหีด
นางสาววิสุดา ส่งศรี
นางสาวสิรีรัตน์ จ่าวัง
นางสาวสุกานดา ธรฤทธิ์
/ 1,823. สพป.สุราษฎร์ธานี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,823
1,824
1,825
1,826
1,827
1,828
1,829
1,830
1,831
1,832
1,833
1,834
1,835
1,836
1,837
1,838
1,839
1,840
1,841
1,842
1,843
1,844
1,845
1,846
1,847
1,848
1,849
1,850
1,851
1,852
1,853

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1

โรงเรียน
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดทุ่งหลวง
วัดเพ็งประดิษฐาราม
วัดเพ็งประดิษฐาราม
วัดเพ็งประดิษฐาราม
สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130
สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130
สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130
บ้านคลองโหยน
บ้านบางเหรียง
บ้านยูงทอง
บ้านโคกเกาะ
บ้านนาบัว
บ้านนาบัว
บ้านนาบัว
บ้านโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์
บ้านบึงขวาง
บ้านปอยเดิน (อินทรศึกษา)
บ้านเปรียง
บ้านเปรียง
บ้านเปรียง
บ้านระกาสังแก
บ้านสวาย
บ้านสวาย
บ้านหนองดุม
บ้านหนองดุม
บ้านหนองดุม
บ้านหนองยาง
บ้านอู่โลก

ชื่อ – สกุล
นางสาวเสาวณีย์ ครุฑธามาศ
นางสาวเสาวณีย์ อารีกุล
นางสาวอมรรัตน์ ทองถึง
นางดาราวรรณ ชัยแป้น
นางนวลจันทร์ สระทองทิว
นางสาวสุพรรณี ศรีสวัสดิ์
นางสาวประทุมวัลย์ ศรีสุวรรโณ

นางสาวศิริวรรณ มงคลเพชร
นางสาวโสภาภรณ์ สงวนชิด
นางสุณี ทองหอม
นางสาวสุนิศา คงนิล
นางสาวอัสรินดา ยามา
นางนิภาพร สุนทรสวัสดิ์
นางสาวคัคนางค์ นิยมทอง
นางสาวศรินทร์ทิพย์ ขุมทอง
นางสาวสรรพพร ขันคา
นางรุ่งนภา โป๊ป
นางสุทธิวรรณ กิ่งแก้ว
นางสาวปิ่นอนงค์ ยอดเกษ
นางสาวภิญญาพัชญ์ รถพูน
นางธิภารัตน์ ธิราชรัมย์
นางสาวสุพรรณี แสวงชอบ
นายกมล จันทร์สว่าง
นางอัญชรา นิตุธร
นางสาวกุลนันท์ สุบินนาม
นางสาวนงลักษณ์ ใจหวัง
นางสาวจีรนันท์ วงษ์ทอง
นางสาวพิชญ์ชัญญา ศรีโพนทอง

นางสาวศศิธร สมัญญา
นายศรราม เกษกัน
นางสาววัชราภรณ์ สุทธิรักษา
/ 1,854. สพป.สุรินทร์...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,854
1,855
1,856
1,857
1,858
1,859
1,860
1,861
1,862
1,863
1,864
1,865
1,866
1,867
1,868
1,869
1,870
1,871
1,872
1,873
1,874
1,875
1,876
1,877
1,878
1,879
1,880
1,881
1,882
1,883
1,884

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต ๑
สพป.สุรินทร์ เขต ๑
สพป.สุรินทร์ เขต ๑
สพป.สุรินทร์ เขต ๑
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3

โรงเรียน
อนุบาลศีขรภูมิ
บ้านนาบัว
บ้านนาบัว
บ้านนาบัว
บ้านนาบัว
ขามโพนทัน
บ้านขวาวโค้ง
บ้านโคกสูง
บ้านช่องยางชุม
บ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ)
บ้านทิพย์นวด
บ้านโนนทราย
บ้านโนนทราย
บ้านโนนทราย
บ้านศรีณรงค์
บ้านศรีณรงค์
บ้านหนองบัวทอง
อนุบาลชุมพลบุรี
อนุบาลรัตนบุรี
บ้านหนองบัวทอง
นิคมสร้างตนเองปราสาท
นิคมสร้างตนเองปราสาท
นิคมสร้างตนเองปราสาท 2
บ้านเเนงมุด
บ้านกาบกระบือ
บ้านจารย์
บ้านฉลีกหนองมะแซว
บ้านตาเบา
บ้านศาลาสามัคคี
บ้านหนองขี้เหล็ก
บ้านอาโพน

ชื่อ – สกุล
นางสาวคนึงนิจ ชิงชนะ
นางปนัดดา ประสานสุข
นางสาวจุฑามาศ หมั่น เขตรกิจ

นางหทัยรัตน์ กะภูทิน
นายกีรติ กะภูทิน
นางสาวปราณี ฝ่ายเทศ
นางสาวผกาพรรณ ลุนลี
นางสาวทิพย์สุคนธ์ จันทร์จ่าย
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ หงษ์ทอง
นางกานต์กนก กุ่มพรม
นายมนตรี จิตจักร
นางพรพิจิตรา ม่วงมิตร
นางสาวศศิธร โทคาเวช
นายอนุวัฒน์ ม่วงมิตร
นางสาวจุฬารัตน์ ดีมาก
นางสาวธิดารัตน์ หัตถมา
นางสาวบุญจิรา บารุง
นางศศินา เชิดกลิ่น
นางทัศนนันท์ คงศรี
นางพัทรศยา ทวีสาร
นางปิยะพัชร์ สุมทุม
นายสันติ ทูลธรรม
นายคมกฤษ นพกุล
นางวีนา ผะกาทอง
นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญ
นางสาวมาลินี ดียิ่ง
นางภาลิดา จันทร์สว่าง
นายบันเทิง บุตรเทศ
นางบัวเนตร พลศรี
นางสาวสุชาดา พรหมบุตร
นางชุรีพร ร้อยศรี
/ 1,885. สพป.สุรินทร์...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,885
1,886
1,887
1,888
1,889
1,890
1,891
1,892
1,893
1,894
1,895
1,896
1,897
1,898
1,899
1,900
1,901
1,902
1,903
1,904
1,905
1,906
1,907
1,908
1,909
1,910
1,911
1,912
1,913
1,914
1,915

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง

โรงเรียน
สุวรรณาคารสงเคราะห์
หวลถวิลวิทยา
ครุราษฎร์ณังสรรค์
ครุราษฎร์รังสรรค์
บ้านน้อย
บ้านนาดง
บ้านโพนพระ
บ้านหนองเดิ่น
โพนศิลางามวิทยา
ราชประชานุเคราะห์ ๑๔
บ้านกุดแกลบ
บ้านหนองกุ้ง
รุจีจินตกานนท์
โนนบูรณ์วิทยา
บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า
บ้านศรีบุญเรือง
บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย
บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านหนองเอี่ยน
บ้านหินตั้งบังพระจันทร์
บ้านดอนกร่า (ฉากราษฎร์บารุง)

บ้านดอนกร่าง
วัดแก้วกระจ่าง
วัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์)
วัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์)
วัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์)
วัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์)

ชื่อ – สกุล
นางสาวปรียาภรณ์ หนองบัว
นางสาวรัชนก โหมดเทศ
นายเอราวัตร โคตะโย
นางสาวกรรณิการ์ แก้วพิลา
นางสาวจิราวรรณ สีลาพัฒน์
นางสาวดนุทัย แคนสา
นางจิราวรรณ จันที
นางชมัยพร จินาพร
นางสาวรัชนีกร ปัจชะ
นายนิวัฒน์ ศรีสุดตา
นางสาวกัญญาณัฐ อุทโท
นางสาวชญาดา สีลาวงค์
นางสาววิภาพรรณ บุญเกศ
นายจักรพงษ์ พลชาย
นางนิภาพร ศรีเพชร
นางปิยะภรณ์ พลแพงขวา
นายสะไกร พูวันนา
นางสาวจุฑาทิพย์ วารีย์
นางสาวศิรินาถ ดวงแก้ว
นายณัฐพงษ์ แซ่เอียะ
นายสุจิต ศรีวิชา
นายอภิเชษฐ์ ฟ้าฝน
นางนิตติยา โนนทอง
นางสาวนงเยา กองลี
นางสาวสุทธีรา โคงาม
นางวารีย์ แจ่มแจ้ง
นางวสาวี รอดวารี
นางชนิดาภา รอตเสียงล้า
นางสาวตวงรัตน์ กาปั่น
นางสาวศิริลักษณ์ ปิ่นทอง
นายกมล พึ่งภิญโญ
/ 1,916. สพป.อ่างทอง...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,916
1,917
1,918
1,919
1,920
1,921
1,922
1,923
1,924
1,925
1,926
1,927
1,928
1,929
1,930
1,931
1,932
1,933
1,934
1,935
1,936
1,937
1,938
1,939
1,940
1,941
1,942
1,943
1,944
1,945
1,946

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อานาจเจริญ
สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต ๑
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียน
วัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์)

วัดท่าชุมนุม
วัดท่าชุมนุม
วัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฎร์)

วัดลาดเค้า (ประชารัฐวิทยา)
วัดลาดเค้า (ประชารัฐวิยา)
วัดลาดเค้า (ประชารัฐวิยา)
นาผือโคกกอก
บ้านโคกกลางเหนือ
บ้านโนนหนามแท่ง
บ้านสว่างใต้
บ้านหนองบัวสงยาง
บ้านหนองแสง
บ้านหินกองสามัคคี
ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
ชุมชนกุดหมากไฟ
บ่อน้อยประชาสรรค์
บ้านงอยเลิงทอง
บ้านนาหว้า (สันติราษฎร์พิทยาคม)

บ้านหนองผง
อนุบาลอุดรธานี
อนุบาลอุดรธานี
ชุมชนวัดป่าทรงธรรม
บ้านโคกสว่าง
บ้านโคกสว่าง
บ้านนาดีสร้างบง
บ้านดงบากโนนสวรรค์
บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน
บ้านนคาแคนแก่นคูณ
บ้านพังงู

ชื่อ – สกุล
นายสิทธิโชค นาคะเสนีย์
นางสาวจิตติกาญจน์ แก้วภักดี
นางสาวศิริพร ทับเกตุแก้ว
นางสาวประพา สวัสดี
นางสาวสุมาริน คงศิลา
นางสาวอรพรรณ แสนสุรินทร์
นางสาเนียง แก้วก้อนน้อย
นางนราทิพย์ เพ้านู
นางสาวศุภนันท์ งามวงศ์
นายจานงค์ ลูกใบ
นางนางขวัญฤดี ฉัตรวิไล
นางสาวสุมาลี โคตจันทัด
นายกฤตกร ละครวงษ์
นางจริยาภรณ์ สิงห์ทอง
นางสาวภทร จันทะบุตร
นางสาวจันทร์เจ้า เวฬุวนารักษ์

นางสาวมะลิวรรณ ศรีอุทธา
นายไพรินทร์ บุสภา
นายเดชา พาพิมพ์
นางภัทรดา วงษ์นาม
นายพิชัย แก้วเมือง
นางกนกวรรณ วงษ์ชาลี
นางปรัชพร ศิริ เขตร์
นางสาวสุวรรณี อ้วนแพง
นางสาวมุขดา สุพร
นางสาวอภิญญา กุลนรัตน์
นายประภาส จุ่นหัวโทน
นางสาวลัดดา ทองแสน
นางสาวทุนยะรัตน์ หล้าบาง
นางสาวเสาวณีย์ แย้มเทศ
นางสาวปาริชาติ แก้วแก่น
/ 1,947. สพป.อุดรธานี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,947
1,948
1,949
1,950
1,951
1,952
1,953
1,954
1,955
1,956
1,957
1,958
1,959
1,960
1,961
1,962
1,963
1,964
1,965
1,966
1,967
1,968
1,969
1,970
1,971
1,972
1,973
1,974
1,975
1,976

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4
สพป.อุดรธานี เขต 4
สพป.อุดรธานี เขต 4
สพป.อุดรธานี เขต 4
สพป.อุดรธานี เขต ๔
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
สพป.อุทัยธานี เขต 1
สพป.อุทัยธานี เขต 1
สพป.อุทัยธานี เขต ๑
สพป.อุทัยธานี เขต ๑
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โรงเรียน
บ้านพังงู
โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
บริบาลภูมิ เขตต์
บ้านสร้างก่อ
บ้านสร้างก่อ
บ้านสร้างก่อ
วัดสิงห์ศรีสว่าง
ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
บ้านห้วยลึก
บ้านห้วยลึก
ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
บ้านทุ่งมน
บ้านหนองสมบูรณ์
วัดหนองระแหงเหนือ
วัดหนองระแหงเหนือ
บ้านประดาหัก
บ้านห้วยเปล้า
บ้านห้วยเปล้า
อนุบาลบ้านไร่
บ้านตาแย
บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
บ้านนาดีทุ่งเจริญ
บ้านโนนขวาวนายูง
บ้านโนนขวาวนายูง
บ้านโนนขวาวนายูง
บ้านโนนขวาวนายูง
บ้านโนนขวาวนายูง

ชื่อ – สกุล
นางสาววรินทร ฤทธิมาร
นายจีรพันธุ์ ลีบ่อน้อย
นางทิวาพร แสงวิจิตร
นางปรียาพร สาราญ
นางสาวมัณฑนา แฝงฤทธิ์
นางสาวกัญชลีพร บรรเทา
นางสาวศิริรัตน์ โอ่งวัน
นางสาวเบญญาภา พานิชย์วไิ ล

นางสาวศิริพร เวียงนาค
นายชูฤทธิ์ ทองแตง
นางสาวภัทรภร ศรีโยธา
นางสุมัชญา ยะขาว
นางวิรัญญาพัชร ดีมี
นางสาวนุชนาฏ แสงสีห์
นางสาวชนิตา ชูทอง
นางพรภิไล เสียมไหม
นายธนรัฐ จุฑานฤปกิจ
นายภูษิต ศรีพุตฒ์
นางน้าผึ้ง ทสะภาค
นางสาวกนกวรรณ ปานดวง
นางสาวชมพูนุท พลนอก
นางสาวสุธิมา รณภพรัตนกุล
นางสาวประนัดดา เชื้อเพชร
นางขนิษฐา แสงงาม
นางสาววราพัชร ชาลีกุล
นางสาวจันจิรา สาระวิทย์
นางสาวณัฏฐกานต์ ชรากาหมุด

นางสาวนริศรา ภาระศรี
นางสาวพรรณวดี ทับทิม
นางสาวภรภัค เงินทอง
/ 1,977. สพป.อุบลราชธานี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
1,977
1,978
1,979
1,980
1,981
1,982
1,983
1,984
1,985
1,986
1,987
1,988
1,989
1,990
1,991
1,992
1,993
1,994
1,995
1,996
1,997
1,998
1,999
2,000
2,001
2,002
2,003
2,004
2,005
2,006
2,007

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 3

โรงเรียน
บ้านเป็ดฟากทุ่ง
บ้านผือ
บ้านไผ่ใหญ
บ้านยางสักกระโพหลุ่ม
บ้านยางสักกระโพหลุ่ม
บ้านวังมนเดือยไก่
บ้านวังอ้อ (ยอดสังข์วิทยา)
บ้านวังอ้อ (ยอดสังข์วิทยา)
บ้านหนองจานัก
บ้านเหล่าบาก
บ้านเหล่าบาก
ปทุมวิทยากร
บ้านตาแย
ชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์)

บ้านดอนก่อ
บ้านนาหว้าเหนือ
บ้านบกหนองทันน้า
บ้านบุ่งเจริญ
บ้านปากห้วยม่วง
บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
ชุมชนบ้านระเว
บ้านคาก้อม
บ้านชาด
บ้านโดมประดิษฐ์
บ้านตามุย
บ้านท่าช้าง
บ้านนาเเก
บ้านนาโพธิ์กลาง
บ้านหนองไผ่หม่ผาสุข
บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข

ชื่อ – สกุล
นางสาวศิรินทร์ญา แดงสด
นายอาพล ธรรมสัตย์
นางสาวอมรพรรณ เกษทอง
นางทัศนี ศิริมา
นางสาวสุธิดา หงษ์สุวรรณ
นางสาวนันทนา สู่บุญ
นางสาวทิพย์สุดา อาภรศรี
นางสาวอลีนา จันทมาตร
นางวะรีพร บุญคูณ
นางบังอร ไหลสุข
นางสาวอภิชยา ทองกุล
นางกัณนิกา โสภาพันธ์
นางสาวปุณยาพร หล้าสิงห์
นายวีรพันธ์ ดาษดา
นางปราณี กาญจนาลักษณ์
นางสาวอรทัย ศรีบุญ
นางสาวนภาวรรณ ฉลูศรี
นางสาวนุชาวดี วงษา
นางสาวมนต์เทียน สิมโสม
นางสาวนริศรา วันดี
นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์มณี
นางสาวสุปราณี คาพันธ์
นางสาวอ่อนตา ไชยสาร
ว่าที่ร้อยตรีพชรภูมิ ละบาป
นางสาวฉันทนา สาลีวงศ์
นางสาวจินดาศรี สุทธิกุล
นางสาวกนกวรรณ ฉลูศรี
นางสาวศิวะพร ทมาตเก้ง
นางสาวเพ็ญพิริญา พิมพ์ดี
นางสาวกัญญาภรณ์ คาเสนาะ
นางสาวพรผกา นางาม
/ 2,008. สพป.อุบลราชธานี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
2,033
2,034
2,035
2,036

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2

2,037 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2

โรงเรียน
บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
บ้านโคกสว่าง
บ้านนาดี
บ้านนาดู่
บ้านนาดู่
บ้านแสนคา (นาชุมสามัคคี)
ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์
ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์
บ้านโซง
บ้านโซง
บ้านนานวล
บ้านนาส่วง
บ้านบัวงาม
บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
บ้านานวล
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โพธิสารพิทยากร
โยธินบูรณ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นวมินทราชินูทิศ
วชิรธรรมสาธิต
วชิรธรรมสาธิต
วชิรธรรมสาธิต
วชิรธรรมสาธิต
วชิรธรรมสาธิต
วชิรธรรมสาธิต
วัดสุทธิวราราม
สตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ชื่อ – สกุล
นายณัฐพงศ์ สายเนตร
นางสายทอง กัญญาพันธ์
นางภัทราพร คุณมะนะ
นางธิดารัตน์ สวัสดิ์พันธ์
นางสาวสุภาพร ธรรมวงศ์ษา
นางจันทา ชนะงาม
นางศุภางค์ คาอุปา
นางศุภาพิชญ์ ทุมมากร
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทะรา
นายธนศักดิ์ สอนพรม
นางชลดา ศรีสุข
นางสุธาทิพย์ คณาพันธ์
นายจิระศักดิ์ นามวาส
นางสาววิภาพร ดรุณพันธ์
นางมิรา หอมจันทร์
นางสาวเพชรรัตน์ มหรรชกุล
นายไพรัตน์ ลิ้มปองทรัพย์
นายสถาพร เผือกมุ่ย
นายธนากร อ่อนสาลี
นางเทวี พรหมรินทร์
นายฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง
นางสาวรัตยา ร่างกายดี
นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์
นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์
นางอาภาภรณ์ อริวัน
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์
นายปวิตร สมนึก
นายวิวรรธน์ ศรีวีระชัย
นางสาวบุรฉัตร เปี่ยมสง่ากุล
นางสาวอัญชนา จรตระการ
/ 2,038. สพม.กรุงเทพมหานคร...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
2,038
2,039
2,040
2,041
2,042
2,043
2,044
2,045
2,046
2,047
2,048
2,049
2,050
2,051
2,052
2,053
2,054
2,055
2,056
2,057
2,058
2,059
2,060
2,061
2,062
2,063
2,064
2,065
2,066
2,067
2,068

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
สพม.กาญจนบุรี
สพม.กาญจนบุรี
สพม.กาฬสินธุ์
สพม.กาฬสินธุ์
สพม.กาฬสินธุ์
สพม.กาฬสินธุ์
สพม.กาฬสินธุ์
สพม.กาฬสินธุ์
สพม.กาฬสินธุ์
สพม.ขอนแก่น
สพม.ขอนแก่น
สพม.ขอนแก่น
สพม.ขอนแก่น
สพม.ขอนแก่น
สพม.ขอนแก่น
สพม.ขอนแก่น
สพม.ขอนแก่น
สพม.จันทบุรี ตราด
สพม.จันทบุรี ตราด
สพม.ฉะเชิงเทรา
สพม.ฉะเชิงเทรา
สพม.ฉะเชิงเทรา
สพม.ฉะเชิงเทรา
สพม.ฉะเชิงเทรา
สพม.ฉะเชิงเทรา
สพม.ฉะเชิงเทรา
สพม.ฉะเชิงเทรา
สพม.ฉะเชิงเทรา
สพม.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียน
สารวิทยา
สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บารุง

เขาวงพิทยาคาร
ไตรรัตนวิทยาคม
นามนพิทยาคม
เมืองกาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
แก่นนครวิทยาลัย 2
แก่นนครวิทยาลัย 2
จตุรมิตรวิทยาคาร
บ้านแฮดศึกษา
บึงไทรพิทยาคม
เบญจมิตรวิทยา
ศรีกระนวนวิทยาคม
หนองนาคาวิทยาคม
เขาสมิงวิทยาคมฯ
คลองพลูวิทยา
ดัดดรุณี
ดัดดรุณี
ดัดดรุณี
ดัดดรุณี
ดัดดรุณี
ดัดดรุณี
ดัดดรุณี
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5

ชื่อ – สกุล
นายธาราดล สิงห์สูงเนิน
นางสุทธิศรี สมิตเวช
นางรจนา ทองโบราณ
นางสาวถนอมสิน ศรีอริยะกุล
นางสาวสุพัตรา จาเริญเจือ
นางอนงค์ บัวอาจ
นางสุพรรณี วิเศษสอน
นางสาวนารินทร์ สินทรมย์
นางสุภาภรณ์ ดงเรืองศรี
นางอโนมา เย็นใจ
นางสาวอัคครินทร์ แสงโยจารย์

นางธิดารัตน์ ใบกว้าง
นางผานิตย์ โยธาชัย
นายเฉลิมชัย บุรี
นางสิริพร เกศคาขวา
นางสาวชุมนุมพร ประดิษฐ์แท่น

นางทองไส ทิพย์โพธิ์สิงห์
นางวริษา อธิสุมงคล
นางวิไลลักษณ์ เมฆทวี
นางสาวศุภวดี มนต์เนรมิตร
นางสาวบัณฑิต ชนะโชติ
นางเพชรรัตน์ดา ฝักฝ่าย
นางภัคภิณญา แสงรักษา
นางสาวทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ
นางสาวธันยนันท์ ตั้งสายัณห์
นางสาวพรปวีณ์ สังสะนะ
นางสาวสุภัทรา อุนะพานัก
นายอมรเทพ บุญเรือง
นางกรรณิการ์ นาถ้าพลอย
นายเฉลิมวุฒิ ครองสกุล
นางสาวสมคิด โยธี
/ 2,069. สพม.ฉะเชิงเทรา...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
2,069
2,070
2,071
2,072
2,073
2,074
2,075
2,076
2,077
2,078
2,079
2,080
2,081
2,082
2,083
2,084
2,085
2,086
2,087
2,088
2,089
2,090
2,091
2,092
2,093
2,094
2,095
2,096
2,097
2,098
2,099

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม.ฉะเชิงเทรา
สพม.ฉะเชิงเทรา
สพม.ฉะเชิงเทรา
สพม.ฉะเชิงเทรา
สพม.ชลบุรี ระยอง
สพม.ชลบุรี ระยอง
สพม.ชลบุรี ระยอง
สพม.ชลบุรี ระยอง
สพม.ชลบุรี ระยอง
สพม.ชลบุรี ระยอง
สพม.ชลบุรี ระยอง
สพม.ชลบุรี ระยอง
สพม.ชลบุรี ระยอง
สพม.ชลบุรี ระยอง
สพม.ชลบุรี ระยอง
สพม.ชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ
สพม.เชียงราย
สพม.เชียงราย
สพม.เชียงใหม่
สพม.เชียงใหม่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่

โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
แกลง “วิทยสถาวร”
ชลราษฎรอารุง
นิคมวิทยา
บ้านค่าย
บ้านค่าย
บ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”
พนัสพิทยาคาร
พานทอง
พานทอง
วังจันทร์วิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
เทพสถิตวิทยา
นายางกลักพิทยาคม
นายางกลักพิทยาคม
ภักดีชุมพลวิทยา
ภักดีชุมพลวิทยา
เมืองพญาแลวิทยา
เมืองพญาแลวิทยา
แม่เจดีย์วิทยาคม
แม่สรวยวิทยาคม
จอมทอง
อมก๋อยวิทยาคม
กันตังพิทยากร
คลองยางประชานุสรณ์
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
วังวิเศษ
วิเชียรมาตุ

ชื่อ – สกุล
นางสาวอรนุช อารีย์เอื้อ
นายพิทยา แม่นทรง
นางสาวอัญชลี พรพิทักษ์กุล
นายจิรวัฒน์ สุทธาวงศ์
นางสาวกัลยาณี หนูพัด
นางวสิชา พ้นภัยพาล
นางกชพร อินทร์พญา
นางสาวนวลนภา ศรีพรหม
นางสาวพิมลพรรณ วงศ์บุรุษ
นางสาวกชพร สมวาทสรรค์
นางสาวสิริลักษณ์ พละภิญโญ
นางพิมพ์นภัสสรา ธีรนิติพันธ์
นางรุ่งนภา เสนากิจ
นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
นายธนกร จันทกลิ่น
นางสุภาพร พร้าเพรียง
นางสาวธนพร จ่าบาล
นางสาวพรทิพย์ สุขประเสริฐ
นางกาญจนา สีสัตย์ซื่อ
นางขัตติยา อาคาศักดิ์
นางสาวชลิดา กาลเขว้า
นายวรัญญู งวดชัย
นางสาวพรพิมล สมอ
นางลาภู โฮซิน
นายธีรวัฒน์ สิทธิ
นายโกสินทร์ ช้างบุญ
นายเอกลักษณ์ หาดสุด
นางสาวอรวิรา แซ่ขอ
นางสาวเกศราภรณ์ สมจริง
ว่าที่ร้อยตรีพสั วี จรัสรัตนเศวต

นางสาวณฐนนท์ เหมไพบูลย์
/ 2,100. สพม.ตรัง กระบี่...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
2,100
2,101
2,102
2,103
2,104
2,105
2,106
2,107
2,108
2,109
2,110
2,111
2,112
2,113
2,114
2,115
2,116
2,117
2,118
2,119
2,120
2,121
2,122

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตาก
สพม.ตาก
สพม.นครปฐม
สพม.นครปฐม
สพม.นครปฐม
สพม.นครปฐม

2,123 สพม.นครปฐม
2,124 สพม.นครปฐม
2,125 สพม.นครปฐม
2,126 สพม.นครปฐม

โรงเรียน
วิเชียรมาตุ
สภาราชินี จังหวัดตรัง
สภาราชินี จังหวัดตรัง
สภาราชินี จังหวัดตรัง
สภาราชินี จังหวัดตรัง
สภาราชินี จังหวัดตรัง
สภาราชินี จังหวัดตรัง
สภาราชินี จังหวัดตรัง
สภาราชินี จังหวัดตรัง
สภาราชินี จังหวัดตรัง
สภาราชินี จังหวัดตรัง
สภาราชินี จังหวัดตรัง
สภาราชินี จังหวัดตรัง
สิเกาประชาผดุงวิทย์
สิเกาประชาผดุงวิทย์
ห้วยยอด
เหนือคลองประชาบารุง
บ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”
สรรพวิทยาคม
คงทองวิทยา
พระปฐมวิทยาลัย
วัดไร่ขิงวิทยา
อุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย นครปฐม
อุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย นครปฐม
อุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย นครปฐม
อุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย นครปฐม
อุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย นครปฐม

ชื่อ – สกุล
นางสาวเณริยา ต้นครองจันทร์

นางจุรีรัตน์ แก้วหล้า
นางชัฏชฎา ไทยกลาง
นางทัศวรรณ เชื่อเมือง
นางธนวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

นางยุภาพรรณ กล้าหาญ
นางสาวจิระพา สุโขวัฒนกิจ
นางสาวนันทิยา กาลรัตน์
นางสาวสุธิษา ราชสงค์
นางสาวสุวิมล นิ่มดวง
นางสาวอารยา อนุรักษ์
นายกฤษณะ โต๊ะดา
นายปรีชา แซ่ผั้ง
นางปัทมา แก้วเจริญ
นางเสาวลักษณ์ รักใหม่
นางอภิญญา โบว์พัฒนากุล
นางสาวพัชรินทร์ พุตดา
นางจิราภรณ์ อรัณย์ชนายุธ
นางสาวกรรณิการ์ ดิษชกรร
นางสาววรรณี ไพรภูธร
นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ
นางสาวเบญจรัตน์ พืชพันธุ์
นางสาวจามจุรี บุญเต็ม
นางสาวธิดารักษ์ ฟักเงิน
นางสาวภัสกร แดงหรา
นางสาวสุธีรา บุญส่ง
นางสาวสุพัตรา บัวบาน

/ 2,127. สพม.นครปฐม...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2,127 สพม.นครปฐม
2,128 สพม.นครปฐม
2,129
2,130
2,131
2,132
2,133
2,134
2,135
2,136
2,137
2,138
2,139
2,140
2,141
2,142
2,143
2,144
2,145
2,146
2,147
2,148
2,149
2,150
2,151
2,152
2,153
2,154
2,155

สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครพนม
สพม.นครราชสีมา

โรงเรียน
อุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย นครปฐม
อุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย นครปฐม
ท่าจาปาวิทยา
นครพนมวิทยาคม
นาแกพิทยาคม
บ้านผึ่งวิทยาคม
บ้านผึ้งวิทยาคม
บ้านผึ้งวิทยาคม
บ้านผึ้งวิทยาคม
บ้านผึ้งวิทยาคม
บ้านผึ้งวิทยาคม
บ้านผึ้งวิทยาคม
โพนแพงพิทยาคม
โพนแพงพิทยาคม
โพนแพงพิทยาคม
โพนแพงพิทยาคม
โพนแพงพิทยาคม
โพนแพงพิทยาคม
โพนแพงพิทยาคม
โพนแพงพิทยาคม
ศรีโคตรบูรณ์
ศรีโคตรบูรณ์
ศรีโคตรบูรณ์
ศรีโคตรบูรณ์
ศรีบัวบานวิทยาคม
สนธิราษฎร์วิทยา
อุเทนพัฒนา
อุเทนพัฒนา
อุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย นครราชสีมา

ชื่อ – สกุล
นางสาวเสาวนีย์ ฝันถึงภูมิ
นางอุมาพร ชัยปรีชา
นางสาวรัชดา พละจิตต์
นายฉลอง มหิวรรณ
นางสาวจินตหรา วงค์อุดดี
นางปิยวรรณ บุญรักษ์
นางรัชนีพร บุตรสีผา
นางวันทนา โพธิ์แก้ว
นางสาวขนิษฐา เส
นางสาวธีระนันต์ โมธรรม
นางสาวสาวิตรี สาธร
นายธงไชย บุญยะศรี
นางกฤษณา ขันตี
นางนิษฐ์ธรีย์ สุริยนต์
นางพิมพ์ใจ อินาลา
นางลัดดาวัลย์ ศรีวรชัย
นางวาสนา นามสง่า
นางศิริพร คาลือ
นางสาวนะลิมน พรมแสง
นางแสงจันทร์ ขอดเมชัย
นางเบญจพร วังพระราช
นางสาวเพชรอุไร ชามาตร
นางสาวมัญชุพร อาจวิชัย
นายอานันท์ จักนามน
นางสยุมพร พูลเกิด
นางปาริชาติ โกษาแสง
นางทัศนีย์ นาคา
นายชญานิน โทรัตน์
นางสาวน้อมจิตร เฉลยไกร
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หน้า 91 / 104

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
2,156
2,157
2,158
2,159
2,160
2,161
2,162
2,163
2,164
2,165
2,166
2,167
2,168
2,169
2,170
2,171
2,172
2,173
2,174
2,175
2,176
2,177
2,178
2,179
2,180
2,181
2,182
2,183
2,184
2,185
2,186

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครสวรรค์
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี

โรงเรียน
ขุนทะเลวิทยาคม
ควนเกยสุทธิวิทยา
ควนเกยสุทธิวิทยา
คีรีราษฎร์พัฒนา
ชะอวดวิทยาคาร
ชะอวดวิทยาคาร
ชะอวดวิทยาคาร
ทุ่งสังพิทยาคม
ทุ่งสังพิทยาคม
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ประสาธน์ราษฎร์บารุง
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
โยธินบารุง
โยธินบารุง

ชื่อ – สกุล
นางสาวภารดี หิรัญประจักษ์
นางผานิต ษรเดช
นางสาวประภาพร วิคบาเพิง
นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์
นางเพ็ญนภา สุคตะ
นางรองรัก สุวรรณรัตน์
นางสาวนวิญญา กุณฑล
นางปราณี รัตนะ
นายศุภนาท รัตนคช
นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่า

นางสุนีรัตน์ ชูช่วย
นายปองพล สุระกาแหง
นางสาววิมล แซ่เดี่ยว
นายชัยณรงค์ จะรา
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
นายอดิศร แย่งคุณเชาว์
สระแก้วรัตนวิทย์
นางฐิติรัตน์ อนันต์
สระแก้วรัตนวิทย์
นางสาววิจิตรา สุทิน
สิชลประชาสรรค์
นางกัญญาภัทร บุญต่อ
หัวไทรบารุงราษฎร์
นางสาวรอฮีมะห์ เด็ง
ท่าตะโกพิทยาคม
นายศักดิ์สิทธิ์ สุขนิ่ม
นนทบุรีพิทยาคม
นายพงษ์ทวีชัย มาโยธา
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นางฐิติภา สันตยานนท์
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
นางสุทธิกานต์ พลอยพราย
นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์
บางบัวทอง
บางบัวทอง
นางสาวรัตนาภรณ์ เกษนอก
บางบัวทอง
นางสาววลัยพร จั่นเพ็ชร์
บางบัวทอง
นางสาวสุภารัตน์ ประจวบพร
บางบัวทอง
นางสาวอธิตยา สุขโพธิ์เพชร
บางบัวทอง
นายจักรพงศ์ ภิญโญ
โพธินิมิตวิทยาคม
นางกฤษณี สุริยาแสงศรี
นางสาวกฤชสร บุญธรรมเจริญ
โพธินิมิตวิทยาคม
/ 2,187. สพม.นนทบุรี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
2,187
2,188
2,189
2,190
2,191
2,192
2,193
2,194
2,195
2,196
2,197
2,198
2,199
2,200
2,201
2,202
2,203

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.นราธิวาส
สพม.น่าน
สพม.น่าน
สพม.บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
สพม.ปทุมธานี

2,204 สพม.ปทุมธานี

2,205 สพม.ปทุมธานี

โรงเรียน
โพธินิมิตวิทยาคม
โพธินิมิตวิทยาคม
โพธินิมิตวิทยาคม
โพธินิมิตวิทยาคม
ศรีบุณยานนท์
สวนพระยาวิทยา
ท่าวังผาพิทยาคม
สารทิศพิทยาคม
กนกศิลป์พิทยาคม
กระสังพิทยาคม
ชุมแสงพิทยาคม
โนนเจริญพิทยาคม
โนนเจริญพิทยาคม
บัวหลวงวิทยาคม
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยม
วัดหัตถสารเกษตร) ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรา
ลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยม
วัดหัตถสารเกษตร) ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรา
ลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยม
วัดหัตถสารเกษตร) ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรา
ลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

ชื่อ – สกุล
นางสาวญาติมา โกไสยสุวรรณ

นางสาววรรณนิศา นนทศักดิ์
นางสาวอนัญญา อัตนัย
นางอรทัย มาลยานนท์
นางสาวศิรณี พลเสนา
นางสาวฮาลีเม๊าะ สะมะแอ
นางสาวเจนจิรา กุณะ
นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ
นายสุพล สอนสมนึก
นางสาวผิว อุตขันธ์
นางสาวจินตนา วาพัดไทย
นายกรีฑาพล แสนคา
นายนพรัตน์ จรูญประโคน
นางสาวปนัดดา นันทวัตร
นางสาวอนงค์นาฎ ครุณรัมย์
นายชยพล แปลงไล
นางสาวณัฏฐวิกา เถื่อนประดิษฐ์

นางสาวปัทมาวรรณ กั้วพิศมัย

นางสาวระวิวรรณ สุขเกษา

/ 2,206. สพม.ปทุมธานี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2,206 สพม.ปทุมธานี

2,207 สพม.ปทุมธานี

2,208 สพม.ปทุมธานี

2,209 สพม.ปทุมธานี

2,210 สพม.ปทุมธานี

2,211 สพม.ปทุมธานี

2,212
2,213
2,214
2,215

สพม.ปทุมธานี
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
สพม.ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียน
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยม
วัดหัตถสารเกษตร) ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรา
ลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยม
วัดหัตถสารเกษตร) ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรา
ลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยม
วัดหัตถสารเกษตร) ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรา
ลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยม
วัดหัตถสารเกษตร) ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรา
ลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยม
วัดหัตถสารเกษตร) ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรา
ลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยม
วัดหัตถสารเกษตร) ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรา
ลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ปทุมธานี “นันทมุนีบารุง”
ทับสะแกวิทยา
ทับสะแกวิทยา
ทับสะแกวิทยา

ชื่อ – สกุล
นางสาวปรียา ทรัพย์ยุทธ

นายอภิชาติ รักประสงค์

นางสาวนริศรา ภาวะพจน์

นางสาวศิรินภา มางาม

นางสาวอณิษฐา โพธิ์แดง

นายชาญณรงค์ จันทร์หอม

นางสาวยุภาพร งามวิลัย
นางสาวพจนันท์ วัชโรทัย
นางสาวรฎาวดี ศรีศิริเล็ก
นางสาววโรชา ยนปลัดยศ

/ 2,216. สพม.ประจวบคีรีขันธ์...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
2,216
2,217
2,218
2,219
2,220
2,221
2,222
2,223
2,224
2,225
2,226
2,227
2,228

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
สพม.ปัตตานี
สพม.พระนครศรีอยธยา
สพม.พระนครศรีอยุธยา
สพม.พระนครศรีอยุธยา
สพม.พระนครศรีอยุธยา
สพม.พระนครศรีอยุธยา
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

2,229
2,230
2,231
2,232
2,233
2,234
2,235
2,236
2,237
2,238
2,239
2,240
2,241
2,242
2,243
2,244
2,245

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
สพม.พัทลุง
สพม.พัทลุง
สพม.พัทลุง
สพม.พัทลุง
สพม.พัทลุง
สพม.พัทลุง
สพม.พัทลุง
สพม.พัทลุง
สพม.พัทลุง
สพม.พัทลุง
สพม.พัทลุง

โรงเรียน
ทับสะแกวิทยา
ทับสะแกวิทยา
บางสะพานวิทยา
ประจวบวิทยาลัย
ห้วยยางวิทยา
ไทยรัฐวิทยา ๗
โพธิ์คีรีราชศึกษา
บางปะหัน
ท่าช้างวิทยคม
บางปะหัน
ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
อยุธยานุสรณ์
เชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง
อนุสรณ์”
ตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ตะกั่วป่าคีรีเขต
ทับปุดวิทยา
ทับปุดวิทยา
พิชัยรัตนาคาร
พิชัยรัตนาคาร
ประชาบารุง
ประชาบารุง
ประชาบารุง
พรหมพินิตชัยบุรี
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุภัทรา อรัญนาค
ว่าร้อยตรีหญิงอังคณา ตรีสุวรรณ

นางสาวณัฐนันท์ เล็กมาก
นางสาวอรณี หัสเสม
นางสาวปวีณา สินกลัด
นางสาวสุชาดา ยุทธวิธี
นางสาวธนพร ศรีจันทร์
นางสุชานาฏ พุ่มพวง
นายศรันย์ สภาพสวัสดิ์
ว่าที่เรือตรีรัฐนัย รื่นกมล ร.น.
นายนาริส มะลิซ้อน
นายสุรชัย บุญช่วย
นางสาวหัทยา อินต๊ะ
นางสาวอริสรา เทพบรรจง
นางสาวพรสุดา นาวารักษ์
นางสาวสายฝน คาเครื่อง
นางสาวเสาวณี ปรางสุรางค์
นางสาวเพ็ญนภา ดวงแก้ว
นางสาวลักขณา คงแก้ว
นางสาวนริศรา ศิริเสถียร
นางสาวนาฏศิลป์ หนูตีด
นายวิทยา รัตนะ
นายอาทิตย์ หวันคา
นางนิรชร เทพรักษ์
นางพรศรี ชูสังข์
นางพัทธมน ชูแก้ว
นางสุกัญญา ขาวเผือก
นางสุชาดา เรืองเทพ
นางอนงค์ เอียดคง
นางอุสุมา บัวเนียม
/ 2,246. สพม.พัทลุง...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
2,246
2,247
2,248
2,249
2,250
2,251
2,252
2,253
2,254
2,255
2,256
2,257
2,258
2,259
2,260
2,261
2,262
2,263
2,264
2,265
2,266
2,267
2,268
2,269
2,270
2,271
2,272
2,273
2,274
2,275
2,276

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม.พัทลุง
สพม.พัทลุง
สพม.พัทลุง
สพม.พัทลุง
สพม.พัทลุง
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สพม.เพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี

โรงเรียน
หารเทารังสีประชาสรรค์
อุดมวิทยายน
อุดมวิทยายน
อุดมวิทยายน
อุดมวิทยายน
ท่าทองพิทยาคม
ท่าปลาประชาอุทิศ
ทุ่งกะโล่วิทยา
ทุ่งกะโล่วิทยา
ทุ่งกะโล่วิทยา
ทุ่งกะโล่วิทยา
ทุ่งกะโล่วิทยา
ทุ่งกะโล่วิทยา
ทุ่งกะโล่วิทยา
ทุ่งกะโล่วิทยา
ทุ่งกะโล่วิทยา
เนินกุ่มวิทยา
บางกระทุ่มพิทยาคม
ประชาสงเคราะห์วิทยา
ดอนยางวิทยา
ดอนยางวิทยา
ดอนยางวิทยา
ดอนยางวิทยา
ดอนยางวิทยา
ดอนยางวิทยา
โตนดหลวงวิทยา
โตนดหลวงวิทยา
โตนดหลวงวิทยา
โตนดหลวงวิทยา
โตนดหลวงวิทยา
บางตะบูนวิทยา

ชื่อ – สกุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา โชติช่วง

นางจิราทิพย์ เพชรจุล
นางเบญจวรรณ รัตนคช
นางสาวนราวดี หลิมศิริ
นางสาววิภาดา สังข์ทอง
นางวิไลวรรณ อุทธตรี
นางสาวนาริน เกิดศิลป์
นางขวัญจิต เนตรจันทร์
นางฐาปนันท์ สอนอินทร์
นางประทุมมา ปานทอง
นางศิริลักษณ์ ดีโท่น
นางสาวเฉลย วันจิ๋ว
นางสาวปนัดดา ฤดี
นางสาวปาริชาต แสงพานิช
นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์
นายสรรเสริญ สาขา
นางณัฐนรี ลัทธิวาจา
นายอิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล
นายจักราวุฒิ หมวกสังข์
นางคารีน่า พวงเดช
นางสาวชนิดาภา มงคลเอก
นางสาวเมธาพร พานเพชร
นางสาวสุปราณี ปิ่นคง
นางสุวิญญา เชิดชานาญ
นายธนพล พลเยี่ยม
นางสาวกนกวรรณ รวมพร้อม
นางสาวพัชรพรรณ โวหารดี
นางสาวสุวนันท์ สงฆ์สาวก
นางสาวอัญชลี บัวงาม
นางสาวอินทุอร ทองสมนึก
นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขทวี
/ 2,277. สพม.เพชรบุรี...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2,277 สพม.เพชรบุรี
2,278 สพม.เพชรบูรณ์
2,279
2,280
2,281
2,282
2,283
2,284
2,285
2,286
2,287
2,288
2,289
2,290
2,291
2,292
2,293
2,294
2,295
2,296
2,297
2,298
2,299
2,300
2,301
2,302
2,303
2,304
2,305
2,306

สพม.เพชรบูรณ์
สพม.เพชรบูรณ์
สพม.เพชรบูรณ์
สพม.แพร่
สพม.แพร่
สพม.แพร่
สพม.ภูเก็ต พังงา ระนอง
สพม.ภูเก็ต พังงา ระนอง
สพม.ภูเก็ต พังงา ระนอง
สพม.ภูเก็ต พังงา ระนอง
สพม.ภูเก็ต พังงา ระนอง
สพม.มหาสารคาม
สพม.มหาสารคาม
สพม.มหาสารคาม
สพม.มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
สพม.ยะลา
สพม.ยะลา
สพม.ยะลา
สพม.ร้อยเอ็ด
สพม.ลพบุรี
สพม.ลพบุรี
สพม.ลพบุรี

โรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
เพชรบูรณ์
ซับสมบูรณ์วิทยาคม
ซับสมบูรณ์วิทยาคม
ซับสมบูรณ์วิทยาคม
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
ทุ่งมะพร้าววิทยา
พิชัยรัตนาคาร
พิชัยรัตนาคาร
สตรีพังงา
สตรีพังงา
นาดูนประชาสรรพ์
ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

พยัคฆภูมิวิทยาคาร
ผึ่งแดดวิทยาคาร
ผึ่งแดดวิทยาคาร
ผึ่งแดดวิทยาคาร
มุกดาหาร
ร่มเกล้าพิทยาสรรค์
ร่มเกล้าพิทยาสรรค์
ร่มเกล้าพิทยาสรรค์
ธารโตวัฑฒนวิทย์
ธารโตวัฑฒนวิทย์
นิคมพัฒนวิทย์
ปทุมรัตต์พิทยาคม
เฉลิมพระเกียรติฯลพบุรี
ท่าวุ้งวิทยาคาร
ท่าวุ้งวิทยาคาร

ชื่อ – สกุล
นางสาวอัญชลีพร นิ่มละออง
นางนาทกัญญา นงภา
นางกาญจนา ม่วงมุกข์
นางสาวเสาวลักษณ์ เหล่าเจริญ

นายชยเจษฎา ศตสังวัตสร์
นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคณ
ุ

นางสาวอัจฉราพรรณ เพิ่มขึ้น
นางสาวอัมภาพันธ์ ไชยวัฒนานนท์

นางทิพวรรณ พลพันธ์
นางสาวเบญญาภา ประชาเชษฐ์

นางสาวสุนิดา เตี่ยวหู
นายต่วนยูโซ๊ะ บินดิง
นายบุณญกฤต กิ้มซื่อ
นางสุขณิชชา ปินะถา
นางสาววรรณลี พูลสวัสดิ์
นางอัจฉรีย์ ยอดสะเทิน
นางวิภารัตน์ สินพูน
นางสาวณัฏฐวรินทร์ สุพร
นางสาวสุดารัตน์ โต้ชาลี
นางสาวทานตะวัน สีดา
นางนงค์พิลา สิงห์ขัน
นางสาวบุญยาพร ทองดี
นางสาวยุภาพร ใจกล้า
นางเรขา รัตนซ้อน
นางสาวแอซะห์ ดอเลาะ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชัญญานุช แย้มไสว

นายสนอง นามมูลตรี
นางสาวจันทร์ฑิตา บุญแท่ง
นายคณาธิป มงคลทรัพย์
นายสิทธิชัย อริยทรัพย์
/ 2,307. สพม.ลาปาง ลาพูน...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
2,307
2,308
2,309
2,310
2,311
2,312
2,313
2,314
2,315
2,316
2,317
2,318
2,319
2,320
2,321
2,322
2,323
2,324

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม.ลาปาง ลาพูน
สพม.ลาปาง ลาพูน
สพม.ลาปาง ลาพูน
สพม.ลาปาง ลาพูน
สพม.ลาปาง ลาพูน
สพม.ลาปาง ลาพูน
สพม.ลาปาง ลาพูน
สพม.เลย หนองบัวลาภู
สพม.เลย หนองบัวลาภู
สพม.เลย หนองบัวลาภู
สพม.เลย หนองบัวลาภู
สพม.เลย หนองบัวลาภู
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

2,325
2,326
2,327
2,328
2,329
2,330
2,331
2,332
2,333
2,334
2,335
2,336

สพม.สกลนคร
สพม.สกลนคร
สพม.สกลนคร
สพม.สกลนคร
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล

โรงเรียน
จักรคาคณาทร
เถินวิทยา
เถินวิทยา
เวียงเจดีย์วิทยา
สบปราบพิทยาคม
สบปราบพิทยาคม
สบปราบพิทยาคม
กุดดินจี่พิทยาคม
ภูกระดึงวิทยาคม
ศรีสงครามวิทยา
หนองบัวพิทยาคาร
หนองหินวิทยาคม
ปรางค์กู่
ผักไหมวิทยานุกูล
พยุห์วิทยา
พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สตรีสิริเกศ
สมเด็จพระญาณสังวร
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
นิคมน้าอูนเจริญวิทยา
มัธยมวาริชภูมิ
มัธยมวาริชภูมิ
มัธยมวาริชภูมิ
กาแพงวิทยา
กาแพงวิทยา
กาแพงวิทยา
กาแพงวิทยา
กาแพงวิทยา
ตะเครียะวิทยาคม
ท่าศิลาบารุงราษฎร์
ท่าศิลาบารุงราษฎร์

ชื่อ – สกุล
นางสาวเชิญขวัญ ปิงใจ
นางสาวศิรินพร ด้วงเขียว
นายอุเทน เครือแปง
นางสาวอดิศา แซ่ลี่
นางนงนุช ชัยนันตา
นางสาวนลินรัตน์ อิมิวัฒน์
นางสุวิมล พวงสุยะ
นางพัชรินทร์ นาหัวนิล
นางสุกัลยา ดานา
นางสาวอรพรรณ จันทนา
นางสาวแก้วกัญญรัตน์ ทองเหลือง

นายเกรียงศักดิ์ เปานาเรียง
นางสาวทองพันธ์ ยงกุล
นางดรุณี เสมอภาค
นางชนิดาภา อสิพงษ์
สิบเอกหญิงปทิตา บุญประกอบ

นางศรีวรรณ ลมสูงเนิน
นายพิษณุ สมจิตร
นายสุกลพัฒน์ การร้อย
นางศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ์
นางสาวจิตรา อาษาสร้อย
นายเอกพจน์ เศษฤทธิ์
นางกฤตชญา ติงหวัง
นางปาลิตา อาดุลเบบ
นางสาจิตร ทิพย์รองพล
นางสาวกิตติพร สัจจะบุตร
นางสาวนิตยา ชานาญคราด
นางสาวยามีล๊ะ ยีหะ
นางนงนุช ยังปากน้า
นางวนิดา พรหมจันทร์
/ 2,337. สพม.สงขลา สตูล...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
2,337
2,338
2,339
2,340
2,341
2,342
2,343
2,344
2,345
2,346
2,347
2,348
2,349

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สงขลา สูตล
สพม.สมุทรปราการ

2,350 สพม.สมุทรปราการ
2,351 สพม.สมุทรปราการ
2,352 สพม.สมุทรปราการ
2,353
2,354
2,355
2,356
2,357
2,358
2,359
2,360
2,361
2,362
2,363
2,364

สพม.สมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
สพม.สระบุรี
สพม.สระบุรี
สพม.สระบุรี
สพม.สระบุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

โรงเรียน
ท่าศิลาบารุงราษฎร์
ท่าศิลาบารุงราษฎร์
ท่าศิลาบารุงราษฎร์
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ปาล์มพัฒนวิทย์
ปาล์มพัฒนวิทย์
พิมานพิทยาสรรค์
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
สตูลวิทยา
หาดใหญ่วิทยาลัย
สงขลาวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สมุทรปราการ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สมุทรปราการ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สมุทรปราการ
นวมินทราชินูทิศ เตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
บางบ่อวิทยาคม
ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
สมุทรปราการ
สมุทรสาครบูรณะ
แก่งคอย
แก่งคอย
เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
โยธินบูรณะ อ่างทอง
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
สามโก้วิทยาคม

ชื่อ – สกุล
นางสาวกอรีย๊ะ สมัยอยู่
นางสาวฮูนู๊ด เจ๊ะหวังสวา
นางอัมพวาณี แดงนุ้ย
นายทวีศักดิ์ ยังรอด
นางสาวสายทิพย์ สงเสือ
ว่าที่ร้อยตรีมูฮัมหมัด อาดา
นางสาวกฤษณา เด่นกาญจนศักดิ์

นายชวลิต ด้วงเหมือน
นางสาวนวลอนงค์ พรพิพัฒ
นางสาววาสนา หมัดเส็น
นางสาวน้าฝน เพ็งสร้อย
นางสาวเพ็ญศิริ นิตย์สุพรรณ
นางเนื้อทิพย์ จันทร์ปุย
นางสาวภรนิพา คาประภา
ว่าที่รอ้ ยตรีหญิงสุทธิรา ศิริรัตน์วัฒนากุล

นางสาวสุวรรดา ศรีบรรจง
นางสาวเบญจพร ทศานนท์
นางสาววลัยภร ตันบุตร
นายประพันธ์ รุ่งแสงนพรัตน์
นางจันทร์กรา บัวจง
นางศศิธร แสงสะท้าน
นางสาวทิบมณี เยาวกูล
นางรุ่งนภา สงวนรักษ์
นางอนงค์ อารีรักษ์
นางสาวสิรลิ ักษณ์ พราหมณ์โชติ

นายยุทธนา กันตะบุตร
นายวัชรพล จันทรวงศ์
นางนิตยา ศรีรัตน์
/ 2,365. สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
2,365
2,366
2,367
2,368
2,369
2,370
2,371
2,372
2,373
2,374

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
สพม.สุโขทัย
สพม.สุโขทัย
สพม.สุโขทัย
สพม.สุโขทัย
สพม.สุโขทัย
สพม.สุโขทัย
สพม.สุโขทัย
สพม.สุโขทัย
สพม.สุพรรณบุรี

2,375 สพม.สุพรรณบุรี
2,376 สพม.สุพรรณบุรี
2,377
2,378
2,379
2,380
2,381
2,382
2,383
2,384
2,385
2,386
2,387
2,388
2,389
2,390
2,391
2,392

สพม.สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

โรงเรียน
อินทร์บุรี
บ้านแก่งวิทยา
บ้านแก่งวิทยา
บ้านแก่งวิทยา
ศรีสาโรงชนูปถัมภ์
สุโขทัยวิทยาคม
สุโขทัยวิทยาคม
สุโขทัยวิทยาคม
สุโขทัยวิทยาคม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี
ด่านช้างวิทยา
ด่านช้างวิทยา
ด่านช้างวิทยา
บรรหารแจ่มใสวิทยา ๓
บ่อสุพรรณวิทยา
วังหว้าราษฎร์สามัคคี
หนองหญ้าไซวิทยา
อู่ทอง
อู่ทอง
อู่ทอง
อู่ทองศึกษาลัย
เกาะสมุย
ควนสุบรรณวิทยา
ควนสุบรรณวิทยา
ตะกุกใต้ศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุราษฎร์ธานี

ชื่อ – สกุล
นายสุระศักดิ์ สงนวน
นางเจริญสินธุ์ มุสิกปาน
นางสาวจีรนันท์ คงรักษ์
นายนพดล มุสิกปาน
นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน
นางสาวจินตวีร์ กัดฟัก
นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์

นางสาวพวงพลอย พรกระแส
นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม

นายอาทิตย์ เอกลาภ
นางบังอร จาปาเงิน
นายเฉลิมยศ ญาดี
นางสาวพรรณิภา สุขแสน
นางสาวรัตนาพร จันทร์เรือง
นางสาวอัปสร ชัยเภรี
นายกณวรรธน์ สุทธิประภา
นางสาวมยุรา ตรึกตรอง
นางสุนันทา มีชนะ
นางสาวสุภนิช การสมจิตร
นางสาวจารุวรรณ มนูญโย
นางสาวธิติยา แจ่มถาวร
นางสาววีราภรณ์ วงศ์คนดี
นางสาวกาญจนา คาเทศ
นางสกาวเดือน ศิริรัตน์
นางมยุรี ปริวัตรพันธ์
นางสาวนงนุช ทองเกิด
นางอาธิตา ฤทธิเพชร์
นางสาวแววดาว สุขแก้ว

/ 2,393. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
2,393
2,394
2,395
2,396
2,397
2,398
2,399
2,400
2,401
2,402
2,403
2,404
2,405
2,406
2,407
2,408
2,409
2,410
2,411
2,412
2,413
2,414
2,415
2,416
2,417
2,418
2,419
2,420
2,421
2,422
2,423

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุราษฏร์ธานี ชุมพร
สพม.สุรินทร์
สพม.สุรินทร์
สพม.สุรินทร์
สพม.สุรินทร์
สพม.สุรินทร์
สพม.สุรินทร์
สพม.สุรินทร์
สพม.สุรินทร์
สพม.สุรินทร์
สพม.สุรินทร์
สพม.สุรินทร์
สพม.สุรินทร์
สพม.สุรินทร์
สพม.สุรินทร์
สพม.สุรินทร์
สพม.อุดรธานี
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

โรงเรียน
ท่าสะท้อนวิทยา
ทีปราษฎร์พิทยา
บางสวรรค์วิทยาคม
บ้านเสด็จพิทยาคม
บ้านเสด็จพิทยาคม
ปากแพรกวิทยาคม
ปากแพรกวิทยาคม
พนมศึกษา
ปากแพรกวิทยาคม
พนมศึกษา
พนมศึกษา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เวียงสระ
ท่าชนะ
กระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์
โคกตะเคียนวิทยา
โคกตะเคียนวิทยา
ชุมพลวิทยาสรรค์
ชุมพลวิทยาสรรค์
ชุมพลวิทยาสรรค์
ชุมพลวิทยาสรรค์
ชุมพลวิทยาสรรค์
ชุมพลวิทยาสรรค์
ชุมพลวิทยาสรรค์
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
บ้านสวาย
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ศรีรามประชาสรรค์
สุรวิทยาคาร
สตรีราชินูทิศ
ชยานุกิจพิทยาคม

ชื่อ – สกุล
นางเจิดจันทร์ พันศิริ
นางสาวจิราพร บุญเหลือ
นางสาวสุภาวดี บ้าง
นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์
นายสุนทร ปานเล็ก
นางจีรพงค์ ทองใหญ่
นางจุไรวรรณ เอี่ยมสามโคก
นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา
นายสุรศักดิ์ วายุกุล
นางสาววิลาสินี แทนทวี
นางสาวอาภาพร เทพบรรจง
นางสาวเบญจพร รัตนวงค์
นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน
นางวราภรณ์ บุญเกตุ
นางสาววรรณอุไร ทาอินราช
นางบังอร สหัสชาติ
นางสาวสุจินต์ จันดากุล
นางพจนพร กรองไตร
นางสาวณภัทร เนื่องมี
นางสาวศิรดา ชัยสุวรรณ
นางสาวสรัลพร ถนัดรอบ
นายจักรพงษ์ ทวยจัตุรัส
นายตรรญติภัทร์ เยี่ยมรัมย์
นายประหยัด กรองไตร
นางสาววิสุดา ทองแสง
นางสาววารุณี มิตสีดา
นางบุปผา ศรีตัมภวา
นายธิติสรรค์ บูชาทิพย์
นางพิลาวัลย์ ปาเส
นางสาวรัตนา หมู่โยธา
นางสาวมัณฑนา สมประทุม
/ 2,424. สพม.อุทัยธานี ชัยนาท...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
2,424
2,425
2,426
2,427
2,428
2,429
2,430
2,431
2,432
2,433
2,434
2,435
2,436
2,437

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2,438 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2,439 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2,440 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2,441 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2,442
2,443
2,444
2,445
2,446
2,447
2,448
2,449

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2,450 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โรงเรียน
หันคาพิทยาคม
เขื่องในพิทยาคาร
ตาลสุมพุฒนา
นากระแซงศึกษา
นายมวิทยาคาร
เบ็ญจะมะมหาราช
ปทุมพิทยาคม
ปทุมพิทยาคม
ปทุมพิทยาคม
มัธยมแมด
มัธยมแมด
เอือดใหญ่พิทยา
เทศบาล 2 วัดพระทรง
เทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณา
นุสรณ์) เทศบาลนครหาดใหญ่
เทศบาลทับยา (วัดสุทธาวาส)
เทศบาลทับยา (สัดสุทธาวาส)
เทศบาลวัดดอนแก้ว
เทศบาลนครแม่สอด
เทศบาลวัดบูรพาภิราม
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองเหม้า อบต.โคกยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองเหม้า อบต.โคกยาง

ชื่อ – สกุล
นางสาวขนิษฐา บัวศรี
นางปณิตา ทางทอง
นางสุกัญญา ไขแสง
นางสาวพัชราภรณ์ สายทากุล
นางสาวสายฝน พูลผล
นางพนัชกร นิสา
นางวชิราภรณ์ ศรีดาโคตร
นางสาวพรรณทิพย์ เกษเจริญคุณ

นางสาวภาวดี สายลาด
นางสาวจินตมณี ทองบ่อ
นางสาวณัฏฐ์วรินทร์ พูลคลองตัน

นางสาวนงนุช ทองไทย
นางพัทธนันท์ แสงมณีรัตนชัย
นางสาวกิตติมา ปุราวัฒนากุล
นางสาวพิมพ์พลอย พ่วงสุวรรณ

นางสาววาสนา โพธิ์ศรี
นางสาวณัฐธยา ยะท่าตุ้ม
ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ ยอดมงคล
นางจิราภรณ์ ขุมทอง
นางสาวกาญจนา ปานเนียม
นางสาวพัชราวลี บุณยศรีสวัสดิ์

นางสาวพิชญา รุ่งเรือง
นางสาววงศ์เกศพัฒน์ ทองนพคุณ

นางสาววารุณี สว่างแสน
นางสาวสุดารัตน์ ปิ่นทอง
นางกาญจนา พญารัง
นางสาวภัทรนรี กะตะโท

/ 2,451. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2,451 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2,452 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ
เทศบาลตาบลห้วยกะปิ

ชื่อ – สกุล
นางวันวิสา วิถี

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
กีฬาจังหวัดตรัง
กศน.อาเภอทุ่งยางแดง
จังหวัดปัตตานี
กศน.อาเภอศรีประจันต์
กศน.อาเภอศรีประจันต์
วิทยาลัยการอาชีพไชยา

นายภานุพงศ์ แจขจัด

เซนต์เทเรซาหนองจอก

นางพัชรินทร์ แก้วมาเมือง

ราชประชานุเคราะห์ 45
จังหวัดกาญจนบุรี
ราชประชานุเคราะห์ 55
จังหวัดตาก
ราชประชานุเคราะห์ ๕๖
จังหวัดน่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

นายศักรินทร์ พัดนาค

2,463 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวนุชนารถ แซ่โค้ว

2,464 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดสุโขทัย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดอานาจเจริญ

นายปัถย์ ชัยชญานนท์

2,453 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2,454 สานักงาน กศน.
2,455 สานักงาน กศน.
2,456 สานักงาน กศน.
2,457 สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2,458 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
2,459 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,460 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,461 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,462 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

2,465 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,466 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,467 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,468 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,469 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

นางชุติกาญจน์ จันทะพา
นางฟารีดา กาซอ
นางสาวพรทิพย์ ร่างสม
นายสมเกียรติ ตราทอง
นางสุวารี บุญทรง

นายจารุวัฒน์ พูนทรัพย์
นายพิริยพงษ์ ลอยเลิศ
นางสาวสุทิศา ปานด่วน

นายสิทธิเดช ตติยก้องเกียรติ์
นางสาวธารารัตน์ ดงเรืองราด
นายณัฐวุฒิ สวยนภานุสรณ์
นายอานนท์ เขียวแก้ว
นางสาวทัศนีย์ เส้นเศษ

/ 2,470. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2,470 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,471 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,472 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,473 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,474 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,475 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,476 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,477 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,478 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,479 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,480 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,481 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,482 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,483 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2,484 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โรงเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
จังหวัดสุพรรณบุรี

สรุปจานวนผู้ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2564
1. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา
3. รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู
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จานวน
จานวน
จานวน
รวม

ชื่อ – สกุล
นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่น
นางสาววิภารัตน์ แผนสันเที๊ยะ

นางสาวจุฑามาศ เข็มทอง
นางสาวเชนิยา สิงห์สาร
นางสาวญานิกา นาคประดิษฐ์
นางสาวนัดธชา แก้วค้าง
นางสาวแพรพลอย โรจนกุล
นางสาวมาลัย เที่ยงพุ่ม
นางสาวรัตนา แหล่งหล้า
นางสาวสุภาพร ญาณประเสริฐ

นางสาวสุวิชา พระมาลา
นางหทัยทิพย์ หนูมงกุฎ
นายธเนตร ม่วงรื่น
นายวัชระ หนูมงกุฎ
นายอนุวัฒน์ ม่วงมา

17
555
2,484
3,056

คน
คน
คน
คน

