๑

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ประจาปี ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ กาหนดให้คุรุสภาเป็นสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีอานาจหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาจึงได้ดาเนินงานโครงการหนึ่งแสนครูดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแ ละ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และได้มอบหมายให้สานักงานคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษาดาเนินการรวบรวมข้อมูล และคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเสนอรายชื่อไปยัง
สานักงานเลขาธิการคุรุสภาดาเนินการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจาปี ๒๕๕๖ ดังนี้

สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดพังงา
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
ตาแหน่งครู
๑. นางสุภาพร บุญนัดดา
๒. นายบุญเลิศ เมตตาวิมล
๓. นางสุมณฑา อินทรักษ์
๔. นางสุทาพร ย้อยพระจันทร์
๕. นางดาววิภา ทองศรี
๖. นางสาวแจ่มศรี อินทรักษ์
๗. นางวันเพ็ญ บุญศาสตร์
๘. นางละเมียด ชามะสนธิ์
๙. นางจริยาวดี เวชจันทร์
๑๐. นายอรรถวุฒิ หลีน้อย
๑๑. นายแวอุมา อาแว
๑๒. นางดรุณี ใสขาว
๑๓. นายเพลิน โอรักษ์
๑๔. นางสาวสุมณฑา นาวงศ์
๑๕. นางสาวชนิกานต์ สวัสดิว์ งค์
๑๖. นางสาวราศรี อนันตมงคลกุล
/ ตาแหน่ง........

๒

ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
๑. นายวัฒนา จินดาพล
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
ตาแหน่ง ครู
๑. นางสาวนภาพร นวลแก้ว
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
ตาแหน่งครู
๑. นายกาแหง จันทร์เขียว
๒. นางขวัญตา เรืองเนตร
โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล
ตาแหน่งครู
๑. นางสาวเพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ์
๒. นายวิทยา อุทัย
๓. นางจงดี วัชรปิยานันทน์
๔. นางพรธิดา ลือเกียรติไพศาล
๕. นางนฤมล หนูขวัญ
๖. นางอนัญญา โลหกุล
๗. นางสุวดี วงศ์พานิช
๘. นายปราถนา แป้นลาภ
๙. นางรัชณี กู้แร่
๑๐. นางมาลี ทองเสน
๑๑. นางรุ่งเรือง แสงทอง
๑๒. ว่าที่ร.ต.ลิขิตร มณีไชย
๑๓. นางยุพา เกื้อสกุล
๑๔. นางพิมพ์มาศ ทิพย์เดช
๑๕. นายสุเมธ อังสานาม
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
๑. นายเลิศธิไกร ภิรมย์
โรงเรียนทับปุดวิทยา
ตาแหน่งครู
๑. นางกรองทอง กังแฮ
๒. นายสมคิด กะเตื้องงาน
/๓. นางศิริกุล....

๓

๓. นางศิริกุล จีระพงศ์
๔. นางณัฐจงรัตน์ แสงสุรินทร์
๕. นางบังอร ผลากิจ
๖. นางสุมาลี สาแดงพันธ์
๗. นางนงนุช ผลทวี
๘. นางอรนุช ชุ่มพงษ์
๙. นายทวีสิน ผลทวี
๑๐. นางชูศรี บุญทอย
๑๑. นายอุบล เจริญฤทธิ์
๑๒. นางพัสดา ทับทิมทอง
๑๓. นางสาวณิชา ประกอบทรัพย์
๑๔. นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
ตาแหน่งครู
๑. นางเรณู กู้เขียว
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
ตาแหน่งครู
๑. นางสาวนลินี โล่สกุล
๒. นายพิสิษฐ์ สงวนทรัพย์
๓. นางภูษา ยกเชื้อ
๔. นางสายใจ สงวนทรัพย์
๕. นายสุทัศน์ นนทวัฒน์
๖. นางสาวอรุณี ทองมังกร
๗. นายเอนก เขตพิบูลชัย
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
ตาแหน่งครู
๑. นางสาวสุพรรณี ภักดี
๒. นางทิพวรรณ พลพันธ์
๓. นายวรานนท์ มงคลจามร
โรงเรียนสตรีพังงา
ตาแหน่งครู
๑. นางกิ่งกนก ยิ่งวุฒิวรกุล
๒. นางชูศรี ภู่ทอง
๓. นายผดุง ละเอียดศิลป์
/ ๔. นางอุไรวรรณ....

๔

๔. นางอุไรวรรณ สระกระวี
จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนกะทู้วิทยา
ตาแหน่งครู
๑. นางสาวสุภากาญจน์ รักษาวงศ์
๒. นางสาวรวิวรรณ จันทระ
๓. นางสาวปทิตตา กนกกช
๔. นางนิภา ตระหง่าน
๕. นางสาวพนิดา ดาแก้ว
๖. นางสาวจิตรา ศรีเกตุ
๗. นางธนูศร สุวรรณหงษ์
๘. นางนิภาพร ศรีนาค
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ตาแหน่งครู
๑. นางสายชล จันทรกุล
๒. นางสาวสุภรี เมฆบุตร
๓. นางสาวปัญจพร กรุณา
๔. นางวัลดี คาเลี้ยง
๕. นายอมร ปกติง
๖. นางสาวอัจฉรา ขาวพุ่ม
๗. นางสุคนธ์ คงนคร
๘. นางสาววรรดี เคี่ยมการ
๙. นางสาววิไลลักษณ์ เหลืองอ่อน
๑๐. นายปรีชา หลักบ้าน
๑๑. นางอัญชลี สุทธิสุวรรณ
๑๒. นายดาเกิง สุทธิสุวรรณ
๑๓. นางสุปราณี รอดเซ็น
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ตาแหน่งครู
๑. นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์
๒. นางศุภลักษณ์ สืบประสิทธิ์
๓. นายมนัส ปลิดโรค
/๔. นางจิราภรณ์...

๕

๔. นางจิราภรณ์ ศักดิ์แก้ว
๕. นายธีระชัย รัตนรังษี
๖. นายสนิท รอดเซ็น
๗. นางสาวจินดา ชุมแก้ว
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
๑. นางณัฐญาพร เสวตานนท์
๒. นายวิชัย สุริพล
โรงเรียนเมืองถลาง
ตาแหน่งครู
๑. นายถนอมเกียรติ งานสกุล
๒. นางสุวรรณา นึกความหลัง
๓. นางกันยา แสงนาค
๔. นางกัลยา ประดับลาย
๕. นางสาวทัณฑิกา เทพศิริอานวย
๖. นางฑิตฐินันท์ ขุนจันทร์
๗. นางดุษฎี ศิริกิจวัฒนา
๘. นายจรุง สังขรักษ์
๙. นางเรณุกา พิชัยรัตน์
๑๐. นายนพชัย ลิ่มไทย
๑๑. นายอาคม สุวรรณบารุง
๑๒. นางเลิศลักษณ์ ชุมรักษ์
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
๑. นางรุ่งนภา แซ่ส้อ
๒. นายสมชาย บุญรักษา
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
ตาแหน่งครู
๑. นายมานะ สามเมือง
๒. นายมนูธรรม สาราญ
๓. นางยุริน ลิ่มวัน
๔. นางนริสา ยมโดย

/ตาแหน่ง...

๖

ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
๑. นายเสถียร พลเยี่ยม
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ตาแหน่งครู
๑. นายสมบัติ มณีรวม
๒. นางรานี สมรักษ์
๓. นางสาวพิมระวี อาจารีกุล
๔. นางกิรณา ยุตตานนท์
๕. นางปิ่นทิพย์ กรณี
๖. นางเพ็ญสิณี ไผทรัตนเศรณี
๗. นางสุกัญญา วัลยะเพ็ชร์
๘. นางวินิตตา วังเมือง
๙. นางกลีบแก้ว ขอถาวรทรัพย์
๑๐. นางจุติรัตน์ ขามคา
๑๑. นางรัตยา แก้วทวี
๑๒. นางสาวเย็นใจ ทองภิญโญชัย
๑๓. นางพรศรี ณ นคร
๑๔. นางทัศนีย์ นวลกุ้ง
๑๕. นายศุภมิตร ศันติวิชยะ
๑๖. นางสาวพรรณทิภา ทองนวล
๑๗. นางสาวมลฤดี แสงมณี
๑๘. นายอิลมี มะกูวิง
๑๙. นางสาวมณฑา คงสอง
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
๑. นายณัฐวัฒน์ ไผทรัตนเศรณี
๒. นายกิตติ พฤฒิสืบ
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จุติ - ก้อง อนุสรณ์
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
๑. นายปัญญา หัตถิ

/จังหวัด.....

๗

จังหวัดระนอง
โรงเรียนกระบุรีวิทยา
ตาแหน่งครู
๑. นางจิดาภา อาวุธเพชร
๒. นางสาวนภัสกร โลหะ
๓. นางสาวบุญจาย พูนชุม
๔. นางผ่องฉวี ปาละมุล
๕. นายวรรณศักดิ์ เนาวพลชัยรัตน์
๖. นางศิริพร ชัยภูธนะ
๗. นายสุริยัน ชูประดิษฐ์
๘. นายสุวิชา อักษรศรี
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
๑. นายชานาญ นวลคล้าย
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
ตาแหน่งครู
๑. นางภัทรภร พุทธรัตน์
๒. นางจิราภรณ์ ขันอาษา
๓. นางสุธา วิเชียรเพชร
๔. นางแน่งน้อย เกตุสิงห์
๕. นายนภดล ศิริธวัช
๖. นางโสรัจจ์ จึ่งสกุล
๗. นางรัตนกานต์ นิรัตติมานนท์
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
ตาแหน่งครู
๑. นางอุไร วงศ์หงษ์
๒. นางวรนุช ศานติประพันธ์
๓. นางสิริพร พิทักษ์ธรรมณี
๔. นางศรีญา ปวัฒพันธ์
๕. นางสุธิดา หนูทอง
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
๑. นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน
/โรงเรียน....

๘

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ตาแหน่งครู
๑. นางรองริน ประศาสน์เศรษฐ
๒. นางปาริชาต พรหมประทานกุล
๓. นางลัดดา รุ่งเรืองพันธ์
๔. นางสาวปราณี ชมภูชะนะ
๕. นางสาววรรณี สุขกุล
๖. นายวันชัย ภู่ทอง
๗. นางสุดารัตน์ หลิมไชยกุล
๘. นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนาภรณ์
๙. นางสาวอมรพรรณ พิชัยภาพ
๑๐. นายกลยุทธ ยกย่อง
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
ตาแหน่งครู
๑. นางสาวรัตนาภรณ์ เธียรธีรศานต์
โรงเรียนสตรีระนอง
ตาแหน่งครู
๑. นางวราภรณ์ ภู่ทอง
๒. นางรัตนา พลเมืองดี
๓. นางพรพิมล คานวณศิลป์
๔. นางประทีป ชูแก้ว
๕. นายกาพล พันธุ์ลายอง
๖. นายเสน่ห์ อัมพรวรรณ
๗. นายทวีเกียรติ ดาเหลื่อม
๘. นางสวณีย์ ผิวนวล
๙. นางรัตนา ศรียาเทพ
๑๐. นางสาวทัศณีย์ ไทยเจริญ
๑๑. นางสาวพัดชา ช่วยปลอด
๑๒. นางนภัสกร สังข์สี
๑๓. นางสาวนงลักษณ์ สวัสดีรักษา
๑๔. นายเอกชัย ภูผา
๑๕. นางจินดาภัทร์ ทองจันทร์แก้ว
/๑๖. นางวิจิตรา...

๙

๑๖. นางวิจิตรา รัตนเทพี
๑๗. นายรนนท์ นุ่นสิงห์
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
๑. นางศวิตา แสงเพชร
อนึ่ง ผู้ประสงค์จะคัดค้านการเสนอชื่อบุคคลใด ตามรายชื่อในประกาศ ให้ยื่นคาคัดค้านภายใน
๑๐ วันทาการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อนี้ โดยทาเป็นหนังสือระบุเหตุผลการคัดค้านว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ขาดคุณสมบั ติตามหลั กเกณฑ์การพิจ ารณาข้อใดอย่างไร โดยยื่นหนังสื อต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

