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รายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจ าปี 2558 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดและองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีการคัดเลือกครูด าเนินการคัดเลือกครูผู้
สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจ าปี 2558 บัดนี้การด าเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับ “ครูขวัญศิษย์” จ านวนทั้งสิ้น 164 คน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ จังหวัด ชื่อ – สกุล 
1 กรุงเทพมหานคร นายกฤษณ์  ฤทธิ์เดชา 
2 กรุงเทพมหานคร นางณัชตา  ธรรมธนาคม 
3 กรุงเทพมหานคร นายนเรศ  เหมนาไสย 
4 กรุงเทพมหานคร  นายบ ารุง  พาทยกุล 
5 กรุงเทพมหานคร นายพงษ์เกษียร  บัวสุวรรณ 
6 กรุงเทพมหานคร นางสาวมัลลิกา  ยอดนารี 
7 กรุงเทพมหานคร นางมลิวัลย์  ธรรมแสง 
8 กรุงเทพมหานคร นายวิเชียร  ตันตระเสนีย์ 
9 กรุงเทพมหานคร นางวิภาพรรณ  ชูทรัพย์ 
10 กรุงเทพมหานคร นายวีระชาติ  สวนไพรินทร์ 
11 กรุงเทพมหานคร นางสายพิณ  กิจจา 
12 กรุงเทพมหานคร นางสาวอรทัย  ปิยะพิเชษฐกุล 
13 กระบี่ นายดวล  ด าดี 
14 กาญจนบุรี นายนิคม  แสวงหา 
15 กาญจนบุรี นางอารมย์  เหลืองแดง 
16 กาฬสินธุ์ นายณรงค์  จันทชุม 
17 กาฬสินธุ์ นายสุเนตร  ทองค า 
18 กาฬสินธิ์ นางสาวกล่อมจิต  ดอนภิรมย์ 
19 ก าแพงเพชร นางสาวนภากูล  ธาตุ 
20 ก าแพงเพชร นายสะเทื้อน  นาคเมือง 
21 ขอนแก่น นายประมวล  พิมพ์เสน 
22 ขอนแก่น นางยิ่งลักษณ์  งามดี 
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ล าดับที่ จังหวัด ชื่อ – สกุล 
23 ขอนแก่น นายผอง  เกตพิบูลย์ 
24 ขอนแก่น นางอุทิศ  สมใจ 
25 จันทบุรี  นางพิศมร  วิชญธรกุล 
26 ฉะเชิงเทรา นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 
27 ชลบุร ี นางชะบา  อ่อนนาค 
28 ชลบุร ี นางนิภา  บูรณกิจ 
29 ชลบุร ี นางวันทนา  ชมภูแก้ว 
30 ชัยนาท นางกัลยาณ์  เนียรนาค 
31 ชัยภูมิ นายสกล  ธรรมวงศ์ 
32 ชัยภูมิ นางศรีประไพ  พรหมณี 
33 ชัยภูมิ นางอุทัยวรรณ  แกมค า 
34 ชุมพร นางสิริวรรณ  ทองแดง 
35 เชียงราย นางบัวเรียว  รัตนมณีภรณ ์
36 เชียงราย นางปราณี  วิจิตรโชติ 
37 เชียงราย นายไพบูลย์  ต่างใจ 
38 เชียงใหม่ นางเรียม  สิงห์ทร 
39 เชียงใหม่ นางสุลีกาญ  ธิแจ้ 
40 เชียงใหม่ นายอนุรักษ์  นิธิภัทราภรณ์ 
41 เชียงใหม่ นางพรรณี  ตั้งใจดี 
42 ตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสวง  ภูศริิ 
43 ตรัง นางสุภาภรณ์  น้ าผุด 
44 ตราด นายวีระ  มนตรีวงษ์ 
45 ตาก นายประสงค์  เข็มพล 
46 นครนายก นางนันท์นภัส  พงษ์ประเสริฐ 
47 นครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรางศรี  พณิชยกุล 
48 นครปฐม นางสาวยุพนิ  ดุษิยามี 
49 นครพนม นายอนันต์  สุวรรณหงษ์ 
50 นครพนม นางภัสรา  ฐานวิเศษ 
51 นครราชสีมา นายวีระยุทธ  เพชรประไพ 
52 นครราชสีมา นายบุญเริ่ม  บุญนิธิ 
53 นครราชสีมา นายธนศักดิ์  รัตนราศี 
54 นครราชสีมา นายสุริชัย  ศิริบูรณ ์
55 นครราชสีมา นายสนิท  มณีรัตน์ 
56 นครราชสีมา นายยุติธรรม  ชวาลา 
57 นครศรีธรรมราช นายจรัส  เสือทอง 
58 นครศรีธรรมราช นายชาลี  ศิลปรัศม ี
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ล าดับที่ จังหวัด ชื่อ – สกุล 
59 นครศรีธรรมราช นางสมหมาย  จันทวี 
60 นครศรีธรรมราช นางณัตฐิา  เพ็ชรแก้ว 
61 นครสวรรค์ นางสุวรรณี  พรหมประสิทธิ์ 
62 นครสวรรค์ นางปาริชาต  ปรียาโชติ 
63 นนทบุรี นางอ าไพพรรณ  น้อยหนูจัตุรัส 
64 นนทบุรี นางสาวทิพย์ภาพร  เนตรแก้ว 
65 นราธิวาส นายอับดุลฮาลี  แวดอเล๊าะ 
66 นราธิวาส นางอรุณีย์  วงษ์เจริญ 
67 น่าน นางสายสวาท  สัมพันธ์สวาท 
68 น่าน นายเสรี  พิมพ์มาศ 
69 บึงกาฬ นางขนิษฐา  ภูชมศรี 
70 บุรีรัมย์ นางกาญจนา  โพธิข า 
71 บุรีรัมย์ นายบุญลือ  เทียนศิริ 
72 บุรีรัมย์ นางอัญชลี  อินอ่อน 
73 บุรีรัมย์ นางจุฑามาศ  จันทวงษ์วาณิชย์ 
74 ปทุมธานี นางนันทนิจ  เทีย่งพูนโภค 
75 ปทุมธานี นางเบญจมาศ  จุลวงษ์ 
76 ประจวบคีรีขันธ์ นางอลิสา  ใบแย้ม 
77 ปราจีนบุรี นางสาวสุธาทิพย์  สกุณี 
78 ปัตตานี นางกาญจนา  จองเดิม 
79 ปัตตานี นางอรพินท์  แสนรักษ์ 
80 พระนครศรีอยุธยา นางจิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์ 
81 พระนครศรีอยุธยา นายไพฑูรย์  ขาวมาลา 
82 พะเยา นายสมบัติ  จันทร์ผ่องศรี 
83 พังงา นางลัดดา  สุขศรี 
84 พัทลุง นายสุขุม  ทองขุนด า 
85 พัทลุง นางอารีย์  ข าแก้ว 
86 พิจิตร นายสมบูรณ์  สิตานนท์ 
87 พิษณุโลก นายเรวัติ  เพ็ชรเอม 
88 พิษณุโลก นายเติม  แย้มเสมอ 
89 เพชรบุรี นายแสวง  เอ่ียมองค์ 
90 เพชรบูรณ์ นายชิตชัย  อุ่นอกพันธุ์ 
91 เพชรบูรณ์ นางบัวแก้ว  ศรีภูธร 
92 แพร่ นายวิทยา  สุริยะ  
93 ภูเก็ต นางสมจิตต์  สุทธางกูร 
94 มหาสารคาม นางศิริลักษณ์  ชมภูค า 
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ล าดับที่ จังหวัด ชื่อ – สกุล 
95 มหาสารคาม นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า 
96 มหาสารคาม ว่าที่ร้อยโท วัฒนสาร  ปานเพชร 
97 มุกดาหาร นางธีระดา  ศรีประสาร 
98 แม่ฮ่องสอน จ่าสิบโท สัญญา  สอนบุญทอง 
99 ยโสธร นางโชติกาญจน์  เพชรผา 
100 ยะลา นายศรัทธา  ห้องทอง 
101 ยะลา นายสะมะแอ  มูเน๊าะ 
102 ร้อยเอ็ด นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ 
103 ร้อยเอ็ด นายจ ารัส  ธงทอง 
104 ร้อยเอ็ด นางวิไล  จุฑางกูร 
105 รอ้ยเอ็ด นางราวีย์  วัฒนสินธุ ์
106 ระนอง นางจิตฤทัย  ทองปัทม์ 
107 ระยอง นายอ านาจ  มณีแสง 
108 ราชบุรี นายธ ารงค์  เตียงทอง 
109 ราชบุรี จ่าสิบตรี โสภณ  ฤทธิสาร 
110 ลพบุรี นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
111 ลพบุรี พระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) 
112 ล าปาง นายศร ี โป่งแก้ว 
113 ล าปาง นายอัมพร  เทพปินตา 
114 ล าพูน นางส าลี  เลาหกุล 
115 เลย นายสังคม  ทองมี 
116 เลย นางพิมลพรรณ ใจค า 
117 ศรีสะเกษ นายปราโมทย์  แหวนเงิน 
118 ศรีสะเกษ นายเอกรัตน์  ลับโกษา 
119 ศรีสะเกษ นางลักขณา  พันธ์วิไล 
120 ศรีสะเกษ นางทิพย์สุดา  ไกรเกตุ 
121 สกลนคร นางบุญเพ็ญ  ศรีพรหมษา 
122 สกลนคร นางสาวฤทัยทรัพย์  ดอกค า 
123 สกลนคร นางอ าไพ  ญาณสมบัติ 
124 สงขลา นางสาวอภินันท์  พฤกษะศรี 
125 สงขลา นางชญานี  ขัตติยะมาน 
126 สงขลา นางสาวสุทีป  ช่วยเหลือ 
127 สงขลา นางธมลวรรณ  โชติระโส 
128 สตูล นางวิไลลักษณ์  ทองช่วย 
129 สมุทรปราการ นางกุลนิษฐ์  เบญจวรรณ 
130 สมุทรปราการ นายอาธร  แก้วมณี 
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ล าดับที่ จังหวัด ชื่อ – สกุล 
131 สมุทรสงคราม นายสนม  ผิวงาม 
132 สมุทรสาคร นางสาวประภาพร  มณีโรจน์ 
133 สระแก้ว นางสุดใจ  รุ่งเรือง 
134 สระบุรี นายอารมณ์  เบสูงเนิน 
135 สิงห์บุรี นางสุนารัตน์  พลอยเจริญ 
136 สุโขทัย นางทุเรียน  พรมมิ 
137 สุพรรณบุรี พระครูโสภณสิทธิการ (วสันต์ อนฺโต) 
138 สุพรรณบุรี นายพิสูจน์  ใจเที่ยงกุล 
139 สุราษฎร์ธานี นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ 
140 สุราษฎร์ธานี นางมลิณีย์  วรรณะ 
141 สุรินทร์ นางปลั่งศรี  มูลศาสตร์ 
142 สุรินทร์ นางผาณิต  อาจภักดี 
143 สุรินทร์ นางอารีย์  จู่จุ้ยเอ่ียม 
144 หนองคาย นายสุวิทย์  บัวลอย 
145 หนองคาย นางมยุรี  เพ็งสิงห์ 
146 หนองบัวล าภู นางวัชรินภรณ์  บุญจันทร์ 
147 อ่างทอง นางสาวศิริพร  นาคน้ า 
148 อ านาจเจริญ นายบุญเริ่ม  อุนาภาค 
149 อุดรธานี นางเบญจวรรณ  บุ้งทอง 
150 อุดรธานี นายสมหมาย  ส าราญบ ารุง 
151 อุดรธานี นายไพรัช  เหลืองอิงคะสุต 
152 อุดรธานี นายประยูร  ธีระพงษ์ 
153 อุตรดิตถ์ นางกมลทิน  พรมประไพ 
154 อุทัยธานี นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์ 
155 อุบลราชธานี นางเคียงเพ็ญ  พรหมพล 
156 อุบลราชธานี นางธนพรรณ  แก้วจันดี 
157 อุบลราชธานี นายบูรณะ  สมชัย 
158 อุบลราชธานี นายสมปอง  สาระ 
159 อุบลราชธานี นางสุภวันท์  อารุณ 
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ล าดับที่ องค์กรภาครัฐและเอกชน ชื่อ – สกุล 
160 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
นาวสาวสุพิทยา  เตมียกะลิน 

161 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา นายสมประสงค์  มั่งอะนะ 
162 โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า  

มูลนิธิ พอ.สว. 
ร้อยต ารวจตรี สุวิทย์  ช่วยเทวฤทธิ์ 

163 มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ นายชาตรี  ส าราญ 
164 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นางปิยะพร  ศรีพลาวงษ์ 

 
 


