รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
1. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่
1
2
3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.เลย เขต 3

ชื่อ – สกุล
นายธนพล นาเลาห์
นายพิทยา นามบุญลือ
นางสาวพีรพรรณพชร วงษ์ชมชวกร

2. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่นเขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.ตรัง เขต ๑
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตราด
สพป.นครปฐม เขต 2

20
21
22
23
24

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

โรงเรียน
วัดอมรินทราราม
บ้านห้วยยาง
บ้านโคกกลาง
หนองกาวคุรุราษฎร์บารุง
บ้านโนนหนองแวง
บ้านวังเวินกุดหล่ม
บ้านคลองลาว
สะแกโดดประชาสรรค์
สุเหร่าดารุลนาอีม
(สมานวงค์ราษฎร์บารุง)
บ้านไร่ใหหลา
บ้านอาเภอ
วัดแม่กะ
ทุ่งไทรทอง
บ้านคลองคุ้ย
บ้านนาเมืองเพชร
บ้านลาแพะ
บ้านหนองสองพี่น้อง
คลองขวาง
วัดศีรษะทอง
(น้อยชมประชานุกูล)
บ้านกุตาไก้
บ้านนาแกบึงเหล็ก
กันเกราพิทยาคม
บ้านเสลาถั่วแปบ
บ้านท่าลาดขาว

ชื่อ – สกุล
นางภารดี ผางสง่า
นายสุนทร บุญอรัญ
นางสาวนิตยา นากองศรี
นายสุนันต์ ศรแสง
นายวิมาน รถหามแห
นายภูวัตนันทน์ จันที
นายชัยดารงค์ สิงหเจริญวัฒน์
นายยุทธชัย พิชญานนท์
นางสุปราณี เพชรน้อย
นางณัฏฐกานต์ โกจันทึก
นายนาวิน มัตนาวี
นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์
นายกิตติ บุญศรี
นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม
นายเกียรติประวัติ เพ็ชรสวัสดิ์
นางการกวิน เบญจศรี
นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด
นางสาวสุมนา ศรีกงพาน
นางจีรนันท์ เตียนสารวย
นายธีระพงษ์ นามสง่า
นางมลิวัลย์ ตูมสี
นางอรทัย แก้วอาจ
นางพัชรินทร์ สีทอง
นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์
/ 25. สพป.นครราชสีมา...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
2. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พังงา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.ภูเก็ต
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มุกดาหาร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต ๒
สพป.สุพรรณบุรีเขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 1

โรงเรียน
บ้านดอนแร้ง
บ้านดอนใหญ่
วัดบ้านหนองขาม
วัดโบสถ์
ราชเวชพิศาล
วัดไม้เรียง
วัดสุวรรณโฆษิต
บ้านสะเดาซ้าย
บ้านหนองหมี
บ้านแม่จว้า
บ้านเขาเปาะ
บ้านตาดกลอย
บ้านพรุจาปา
บ้านหนองหน่อง
บ้านคาสร้อย
บ้านทุ่งนางโอก
(อ่อนอานวยศิลป์)
บ้านโนนแดง
บ้านจิกกะลา
บ้านจองกอ
อนุบาลเต่างอย
วัดหนองหอย
วัดแหลมฟ้าผ่า
บ้านคลองหลวง
บ้านดอนไก่ดี
บ้านหินกอง
อนุบาลเสาไห้
อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)

บ้านหนองสลัดได
วัดทุ่งหลวง
บ้านโคกเกาะ

ชื่อ – สกุล
นางโศภนิศ นาดี
นายสง่า ทองสวัสดิ์
นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน
นางเรณู จันทพันธ์
นางนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์
นางนันทรัตน์ สุมล
นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข
นางสาวรัลชพัฒน์ นนภิภัทรพนต์

นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล
นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล
นางสาวอณัชฌา เดชเส้ง
นายวีระศักดิ์ ริเดชพันธ์
นายสุรชัย ผิวเหลือง
นายศรายุทธ เสนาสุธรรม
นายกานต์ นักลา
นายวาทยุทธ พุทธพรหม
นายรพีภัทร มั่นจิต
นายสุวัลลภ อินทะแสง
นายไพฑูรย์ พละไกร
นายวัยพจน์ ปัญญะ
นางสาววรรณรัตน์ สุวรรณภูมิ
นางสาวอรการย์ สินธุ์สุวรรณ
นางสมิทธรา จ้อยชะรัด
นายเกษม เสือสีนวล
นางอมรรัตน์ จันกฤษ
นางสาวหยาดนภา สลาม
นายอารีย์ วรรณชัย
นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์

นางรังสิญา ช่อผูก
นางสาวกนกกานต์ คิดดี
/ 55. สพป.สุรินทร์...
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2. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ที่
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพม.กาญจนบุรี
สพม.กาฬสินธุ์
สพม.นครพนม
สพม.นครราชสีมา
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นนทบุรี
สพม.เพชรบุรี
สพม.ราชบุรี
สพม.สกลนคร
สพม.สงขลา สตูล
สพม.อุดรธานี
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อานาจเจริญ
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

76

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

77

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โรงเรียน
บ้านโนนสวรรค์
อนุบาลหนองควาย
บ้านหนองผือราษฎร์บารุง
บ้านนาโฮง
ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
บ้านโคกสว่าง
เทพมงคลรังษี
สามขาสว่างวิทย์
นาแกสามัคคีวิทยา
ขามทะเลสอวิทยา
อินทร์ธานีวิทยาคม
บางบัวทอง
ดอนยางวิทยา
ประสาทรัฐประชากิจ
หนองแวงวิทยา
ปาล์มพัฒนวิทย์
เพ็ญพิทยาคม
ดงสว่างวิทยา
ปทุมพิทยาคม
วัดพระเชตุพน
ระยองปัญญานุกูล
จังหวัดระยอง
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘
จังหวัดยโสธร
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อ – สกุล
นางธัญสรณ์ ไหมทอง
นายชัยยงค์ คลังกลาง
นายพนมไพร อาจจันดา
นางสาวกัลยา พลมั่น
นายอนุวัฒน์ วิริยานุกูล
นายธีระ ธุศรีวรรณ
นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล
นายธนเทพ วิเศษสอน
นางอุไรวรรณ แสนมิตร
นางกรรณาภรณ์ สุดหอม
นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี
นายธานัท เดชะศาศวัต
นางสุกัลยา พูลสวัสดิ์
นายธีรกฤต สร้างการนอก
นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อ
นายสุริยันต์ จันโสด
นางเนตรชนก ชมภูธร
นายสมปอง พวงพั่ว
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
นางสาวพิมล มาประกอบ
นางสาวสุกัญญา วุฒิรัตน์
นางพิมพ์บุญปภา ธัญศุภเกียรติ

นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ

/ 3. รางวัลโล่...
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3. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท ครู
ที่
1
2
3
4
5
6

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรีเขต 2
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต2
สพป.ตรังเขต 2
สพป.ตราด
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต ๓

โรงเรียน
บ้านท่ามะเฟือง
บ้านอูล่อง
ชุมชนบ้านหลุมรัง
บ้านวังม่วง
วัดทองทั่ว(เอครพานิช)
อนุบาลบ้านหนองคล้า
(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 2)
บ้านห้วยไข่เน่า
บ้านหุบบอน
บ้านอาเภอ
วัดโคกพระศิลาราม
ประชานิคม 2
ห้วยนาขุ่นวิทยา
อนุบาลแม่ลาว
บ้านทุ่งศาลา
บ้านหนองสองพี่น้อง
บ้านหนองสองพี่น้อง
วัดศรีรัตนาราม
บ้านทุ่งศาลา
บ้านทุ่งศาลา
วัดฆ้อ
วัดตาก้อง (รัฐราษฎร์บารุง)
วัดไทร (สินศึกษาลัย)
บ้านนาแกบึงเหล็ก
โพนสวางนางิววิทยา
บ้านยางน้อยหัวสิบ
บ้านบุเจ้าคุณ

ชื่อ – สกุล
นางสาวปรญา เหลืองแดง
นางสาวทัศนีย์ วันเพ็ญ
นางจิรวดี บุตรพุ่ม
นางสาวจิรัชยา คาหารพล
นางภัคธดา วงษ์สกุล
นางสาวนรมน ขันตี
นางสาวรุ่งฤดีรัตน์ สีเขียว
นางวรลักษณ์ เอียดรอด
นางสาวพรพิมล ประดาสี
นางสุรีพร มงคลธนวัฒน์
นางสาวฑนิฎา ดารัสการ
นางสาววาสนา มุกดาสวรรค์
นางศิริลักษณ์ กาศมณี
นางสาวอาภรณ์ หมื่นละม้าย
นางสาวสุธาทิพย์ ชัยแก้ว
นายนัฐพล เบ็ญหลัง
นางรัชนีกร แก้วละเอียด
นางณัฐศรี ชูช่วย
นางสาววรรณนิศา เกตพูน
นายธนวัฒน์ ริตศิลา
นายดลภูมิ สุริยันต์
นางสาวสิริวรรณ อุ่นใจวิวัฒน์
นางสมฤดี เพ็งลาย
นางวิจิตร ศรีทองทา
นายเกียรติชัย ราชจินดา
นางสาวนิภาวรรณ สุทธิสาร

(หลวงพ่อกัณหา สุขกาโมอุปถัมภ์)

27
28
29
30

สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7

บ้านซับน้อย
บ้านท่าช้าง
บ้านท่าหลวง
วัดบ้านตาแย

นางสาวจิตต์ลัดดา เหล่าทะนนท์

นางสาวสุนิษา กลีบพุททรา
นายเฉลิมพล โตสนั่น
นายเจษฎายุทธ ไกรกลาง
/ 31. สพป.นครศรีธรรมราช...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
31
32
33
34

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.พะเยา เขต 2
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2
สพป.ลาปาง เขต 1

โรงเรียน
บ้านนาเคียน
บ้านไสใหญ่
บ้านไสใหญ่
วัดโพธิ์บ้านอ้อย
(ทองดีวิทยานุสรณ์)
บ้านนาขามโนนสวนปอ
อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อานวยศิลป์

วัดบ้านหนองพลวง
บ้านโคกปราสาท
อนุบาลโนนดินแดง
วัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64
อนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า)

บ้านโคกพนมดี
วัดใหม่พรหมสุวรรณ
บ้านดอนรัก
ชุมชนวัดเสด็จ
(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
บ้านไสกุน
บ้านนาเลา
บ้านนาหนองแคน
บ้านหนองเม็ก
อนุบาลปาย (เวียงใต้)
บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรีฯ
บ้านตะโละหะลอ
หัวนางามวิทยา
บ้านหนองนกกะเรียน
บ้านห้วยท่าช้าง
วัดหนองพันจันทร์

ชื่อ – สกุล
นางมัยสุรี หยีมะเหร็ม
นางภูรีรัช สุวรรณโน
นางสาวฐิติวรรณ ขวัญแก้ว
นางณัฐมน งามเงินวรรณ
นางสาวพรแก้ว ชัยบิน
นางสาวอุลัย บุญโท
นางศิริกาญจน์ ธนันท์โชติชยกุล

นางสาวกมลพรรณ ขันทะศิริ
นางเกศกานดา ขุนนอก
นายทศพร พึ่งเสือ
นายวรัญญู ล้อมเจริญสุข
นางสาวเกศินี พรทอง
นายศุภูวนัยญ์ ไกรยะแจ่ม
นางยุวรีหย๊ะ เนียมนา
นางสาวทัศนียา เต็มเปี่ยม

ว่าที่ร้อยโทธนภัทร สิทธิสน
นางประจิน เครืออินทร์
นางสาวจันทร์จุลีย์ นวลใหม่
นางศิริธร ปาปะขา
นางศรีสงัด สุวันรัตน์
นางสาวลลิตา ราชวงษ์
นางปนางฐิติยา จองหมุ่ง
นางอนงค์ สัตย์ซื่อ
นางอนุธิดา สาเหล็ม
นางสาวรัตติยา มะโน
นางสาวกนิษฐา ทองลิ่ม
นางสาวสูรายนี ปะจูสะลา
นางสาวณัฐวรา สายันหะ
วัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร) นางสาวกุลวดี มังคลาดุง
วัดเสด็จ
นางสาวโสภา วงค์วัง
/ 61. สพป.ลาปาง...
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
61
62
63
64
65
66

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ลาปาง เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษเขต 4
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2

80
81

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

82
83
84
85
86
87
88
89
90

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต ๑
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียน
แม่มอกวิทยา
บ้านปะหละ
บ้านคาสะอาด
นาแก้วพิทยาคม
บ้านวังปลาเซือม
บ้านเหล่าโพนค้อ
เหล่าราษฎร์วิทยา
อนุบาลเต่างอย
บ้านท่างาม
บ้านขนุน
วัดห้วยลาด
บ้านทุ่งไพล
บ้านขอนคลาน
บ้านท่าแพ
บ้านสายควน
บ้านท่าระพา
อนุบาลมวกเหล็ก
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
วัดโบราณหลวง
อนุบาลสวรรคโลก
(คุง้ วารีวิทยา)
วัดช่องลม
ไทยรัฐวิทยา ๒๐
(บ้านหนองมะค่าโมง)
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดอัมพาราม
บ้านควนคีรีวงศ์
วัดทุ่งหลวง
บ้านทัพกระบือ
บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
บ้านโนนสวรรค์
บ้านนากอ

ชื่อ – สกุล
นางสาววริศรา ทิพย์แดง
นางกองแก้ว ทองนา
นางสาวภัทรพสุ กุมพันธ์
นางสาวสุดาวรรณ คาศรีพล
นางปาริชาติ อุปพงษ์
นายภูวณน ถามูลแสน
นางวันทะนา ยางธิสาร
นายเชิดศักดิ์ พรมมี
นายยิ่งศักดิ์ ชนะพาล
นางสาวศิริลักษณ์ ราชสุวรรณ์
นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์
นางสาวมัสตูราห์ มาลียัน
นางศศิธร จอมสว่าง
นางบาจรียา แซะอามา
นางโสภาพรรณ จินดาหรา
นายอภิษฎา เอกจันทึก
นางวาสนา เข็มวรรณ
นางสาววิไลลักษณ์ ปักษี
นางปาริชาติ อินต๊ะกัน
นางสาววรรณพร อารีรัตนชัย
นายศิริชัย คชวงษ์
นางสุทธิวรรณ ชัยนาคิน
นางสาวกาญจนา บุหงอ
นางสาวภูริชญา ภิรมย์ธนารักษ์
นางกิ่งกาญจน์ เล้าพานิชวัฒนา

นางสาวไพจิตร กลับศรี
นางวรวลัญช์ แสงภักดี
นางภูษณิศา จงมี
นางสาวสมรัก บูรณะ
นายเดชา แก้วโยธา
/ 91. สพป.หนองคาย...

หน้า 6 / 7

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564
3. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท ครู (ต่อ)
ที่
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
สพม.ขอนแก่น
สพม.ขอนแก่น
สพม.ชลบุรี ระยอง
สพม.เชียงใหม่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
สพม.บุรีรัมย์
สพม.ปทุมธานี
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
สพม.พระนครศรีอยุธยา
สพม.แม่ฮ่องสอน
สพม.ลาปาง ลาพูน
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
สพม.สกลนคร
สพม.สกลนคร
สพม.สงขลา สตูล
สพม.สุโขทัย
สพม.สุพรรณบุรี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.สุรินทร์
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

โรงเรียน
สุทธสิริโสภา
บ้านวิจิตรพัฒนา
หนองเรือวิทยา
อุบลรัตน์พิทยาคม
ชลราษฎรอารุง
จอมทอง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ปะเหลียนผดุงศิษย์
สภาราชินี จังหวัดตรัง
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

บางบัวทอง
โพธินิมิตวิทยาคม
กระสังพิทยาคม
ปทุมวิไล
ทับสะแกวิทยา
บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
เถินวิทยา
ละทายวิทยา
พรรณาวุฒาจารย์
หนองแวงวิทยา
ปาล์มพัฒนวิทย์
สุโขทัยวิทยาคม
อู่ทอง
เขาพนมแบกศึกษา
ปะทิววิทยา
รัตนบุรี
คุรุประชาสรรค์

สรุปจานวนผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2564
1. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท บุคลากรสานักงานเขตพืนที่การศึกษา จานวน
2. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน
3. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท ครู
จานวน
รวม
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ชื่อ – สกุล
นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา
นางสาวศิริโสภา เฮ้าประมงค์
นางสาวปริยาพร โชติศรี
นางภัทรา การนา
นางชฎาวรรณ อุบลวรรณ
นางสาวพรทิวา นันตาบุญ
นางสาวจันทร์เพ็ญ ภารา
นางดรุณี โพชสาลี
นางอุไรวรรณ์ มังกรสินธุ์
นางสาวเมติตา สงขา
นางสาวแสงเดือน ราบเรียบ
นางเอือมพร เบ็ญนา
นางสาววชิราภรณ์ โอนไธสง
นายนพล สระแก้ว
นางสาวพรชนิตา เชือทอง
นางสาวชญาภา ลีวรรณ
นางสาวพรรวินท์ หน่อจันทร์
นายธนากร แก้วบุญเรือง
นางปิยะมาศ ค้าโค
นายสิทธิชัย อุสาพรม
นางกนิษฐา สุชัยสิทธิ์
นางสาวสุจิภา แรกจานงค์
นางสาวชนิดา อินผ่อง
นางสาวอัญชลี ทิมจิ๋ว
นางสาวศรสวรรค์ สุขสนาน
นายพิพัฒน์พงศ์ ฉิมพลี
นางสุรัตยา แซ่ภู
นางสาวบุญรักษา จารุพันธ์
3
77
118
198

คน
คน
คน
คน

