
รายละเอียดเรื่องการแต่งกายและการเข้าพัก 

โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2559 (ปี 5) 

 

รายละเอียดการแต่งกาย   

วันที่ 10 ก.ค.59  แต่งกายด้วยกางเกงทั้งชายหญิงส าหรับเคลื่อนไหวได้ง่าย  

  (โดยลงทะเบียนที่หอประชุมใหญ่คุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ ตามก าหนดการ  

  เวลา 08.00 – 09.00 น.) *** โดยขอให้เอาสัมภาระเข้าเช็คอินที่โรงแรมก่อนมาลงทะเบียน 

วันที่ 11 ก.ค.59 เป็นกางเกงเหมาะกับการเคลื่อนไหว และใส่เสื้อครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่5)  

  ที่ได้รับวันลงทะเบียน 

วันที่ 12 ก.ค.59 รับโล่แต่งกายชุดข้าราชการสีกากี  

  *** เก็บสัมภาระออกจากโรงแรมก่อนเที่ยง  

***หมายเหตุ  ผู้ที่เข้าพักก่อนในวันที่ 9 ก.ค.59 ต้องส ารองจ่ายค่าที่พักเองโดยติดต่อกับทางโรงแรม                         

ที่ท่านมีรายชื่อเข้าพัก  ซึ่งทางสคล.จะรับผิดชอบค่าท่ีพักในช่วง 10-12 ก.ค.59 เท่านั้น 
 

รายละเอียดที่พัก (ซึ่งรายชื่อผู้เข้าพักดังรายชื่อแนบข้างท้าย) 

1. โรงแรมแก้วเจ้าจอม  (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

2. โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์  กทม. 

3. หอพัก สกสค.  ตรงหลังหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

**** หมายเหตุ (ผู้ที่ไม่ได้มีรายชื่อที่แนบข้างท้าย อาจจะไม่ได้ส่งใบตอบรับ ดังนั้นให้เข้าพักท่ีหอพัก สกสค.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดชื่อผู้เข้าพัก  

โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2559 (ปี 5) 

 

1. โรงแรมแก้วเจ้าจอม  (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  

 

 
 

โทรติดต่อ 02 243 6868 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าพัก โรงแรมแก้วเจ้าจอม 

วันที่ 10-12 ก.ค.59   

ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล วันที่เข้ำพัก วันที่ออก จ ำนวนเงิน 
(หมำยเหตุ 

ทำง สคล.เป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำที่พัก) 

1 นางบงกชษกรณ์  แซมสีม่วง สพป.กาญจนบุรี 2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางอรวรรณ  เรืองหิรัญ สพป.ยะลา3 

2 นางสาวดวงแข จงเจริญ สพป.กาญจนบุรี 2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม สพป.กาญจนบุรี 2 

3 นางสาวประภาพร  ส าเรียงจิตต์ สพป.ขอนแก่น 1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางวิไลวรรณ  คุ้มบัว สพป.ชัยภูม ิ2 

4 นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์ สพป.นครศรี 4 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายวุฒิพงศ์  เพชรกันหา สพป.เพชรบูรณ์2 

5 นางรวิภา  กตารัตน์ สพป.มหาสารคาม 2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาวธีรพร  ยุนยะสิทธิ์ สพป.กทม. 

6 นายสังวาลย์  ศรีโคตร สพป.สกลนคร 1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายกริช  นุ่มวัด สพป.สมุทรสงคราม 

7 นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ สพป.หนองบัว 2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายสมโภชน ์ เศรษฐาวงศ์ สพป.อ านาจเจริญ 

8 นางกัลยา  มาลัย สพป.อ่างทอง 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางรัตติกร  ทองเนตร สพป.อ านาจเจริญ 

9 นางญานภร  นันทพานิช สพม.6 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางเบญจมาตย์  ฦาชา สพม.26 

10 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง สพป.กาญจนบรุี 2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายมนูญ  บุญชูวงศ์ สพม.12 

 



รายช่ือผู้เข้าพัก โรงแรมแก้วเจ้าจอม  

วันที่ 10-12 ก.ค.59   

ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล วันที่เข้ำพัก วันที่ออก จ ำนวนเงิน 
(หมำยเหตุ 

ทำง สคล.เป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำที่พัก) 

11 นายภัทธศาสน์  มาสกุล สพม.28 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายสุดเขต  สวยสม สพม.38 

12 นางสาวณฐลมนต์  ทองสุทธิ์ สพม.28 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางยุพิน  กองรักษา สพม.28 

13 นางสกลรัตน์  หมั่นดี สพป.กาญจนบรุี 3 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางเพียงใจ  พิมพุฒ สพป.ขอนแก่น 1 

14 นายพูลศักดิ์  จุ้ยเจริญ สพป.กาญจนบรุี 3 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายกรภัทร  ค าโส สพป.ขอนแก่น 2 

15 นางนวพรรณ  พรมสอน สพป.อุบล 2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางอนงค์  พัวตระกูล สพม.1 

16 นายกมล  บุพตา สพป.ชัยภูมิ 2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายโสภณ  แก้วสุวรรณ สพป.ชุมพร 1 

17 นางเสาวณี  ข าอ้วม สพป.ชุมพร 1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางศิริพร สล่าปัน จินะนา สพป.เชียงใหม่ 1 

18 นางสาวครองทรัพย์ เชิดช ู สพป.นครราชสีมา1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางวราภรณ์  สิทธิข า สพป.เพชรบุรี 2 

19 นายถนัด  ณ วังอ่าง สพป.นครศรีธรรมราช 4 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายจินดา  แสงขาว สพป.พัทลุง 1 

20 นายสุวิทย์  วงษาไฮ สพป.มหาสารคาม2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

ว่าที่พันตรีวิษุวัต  วิมลเศรษฐ สพป.มุกดาหาร 

 



รายช่ือผู้เข้าพัก โรงแรมแก้วเจ้าจอม 

วันที่ 10-12 ก.ค.59   

ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล วันที่เข้ำพัก วันที่ออก จ ำนวนเงิน 
(หมำยเหตุ 

ทำง สคล.เป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำที่พัก) 

21 นางพิไล  ภิบาลกุล สพป.ระยอง1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางอรณิชชา  วรรณฑาณะ สพป.ระยอง1 

22 นายสมบัติ  สะเกศ สพป.ระยอง1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายสนอง  เพ็ชรฉกรรจ์ สพป.ระยอง1 

23 นายวิเชียร  ทองน้อย สพป.ราชบุรี1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายบุญช่วย  ความดี สพป.ราชบุรี 1 

24 นายอาทิตย์  โยมด้วง สพป.ราชบุรี 2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายวุฒิไกร  ชัยสิทธิ์ สพป.ล าพูน 2 

25 นางพนัชกร  แก้ววิมล สพป.ราชบุรี 2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางศิรพัชร์  รพีพัฒนวงศ์ สพป.สกลนคร 1 

26 นายชาติชาย  นามวงศ์ สพป.ศรสีะเกษ1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายพนม  เปียสกุล สพป.สระบุรี 2 

27 นางสาวชณัฐดา  ฤทธิ์แดง สพป.สมุทรปราการ1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางอรวี  นิจจอหอ สพป.สมุทรปราการ1 

28 นางวิมล  ปานาภรณ์ สพป.สระแก้ว 1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางภัคสิณี  ลักษณะพันธ์พงศ์ สพม.5 

29 นายพงศกร  ทองจันทร์ สพป.หนองคาย1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายวัฒนา ช่วยแสง สพป.อุดรธานี 1 

 

 

 



2. โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์  กทม. 

 

 

โทรติดต่อ 02-281-1402-3, 02-282-2141-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าพัก โรงแรมตรัง 

วันที่ 10-12 ก.ค.59   

ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล  วันที่เข้ำพัก วันที่ออก จ ำนวนเงิน 
(หมำยเหตุ 

ทำง สคล.เป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำที่

พัก) 
1 นายธรรมรงค์  เสนจันทร์ สพม.2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายบรรจบ  เฉลยมรรค สพม.5 

2 นางสาวสายฝน  ภานุมาศ สพม.8 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาวสุภาพ  จะวะอรรถ สพม.8 

3 นางสาวรุ่งชีวา  สุขศรี สพม.9 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางนงลักษณ์  ศุภโสภณ สพม.9 

4 นายชลิต  เชื้อเพชร สพม.9 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายเดชา  ปาณะศรี สพม.16 

5 นางพัชรินทร์  ไชยสมบัติ สพม.25 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาวสุดา  ไตรวิชชานันท์ สพป.กาญจนบรุี 2 

6 นายสมพร  สุขอร่าม ขุมค า สพม.38 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายวิเชียร  พรหมปั้น สพม.38 

7 นายไชยนคร  ขุมค า สพม.36 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายชาญณรงค์  ยาสุทธิ สพม.42 

8 นางวิไลลักษณ์  ศรีแก้ว สพป.กาฬสินธุ์3 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสมฤดี  คะโยธา สพป.กาฬสินธุ์3 

9 นายมาโนช  วงษ์ชะอุ่ม สพป.ชลบุรี 3 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายวิเชียร  สุแก้ว สพป.เชียงใหม่ 4 

10 นางสมจิตร บุญเกิด สพป.ชุมพร 1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางปุณณดา  บวรวุฒิภัทร สพป.เชียงใหม่1 



รายช่ือผู้เข้าพัก โรงแรมตรัง 

วันที่ 10-12 ก.ค.59   

ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล วันที่เข้ำพัก วันที่ออก จ ำนวนเงิน 
(หมำยเหตุ 

ทำง สคล.เป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำที่

พัก) 
11 นางสมพิศ  เทพดวงจันทร์ สพป.เชียงใหม่ 3 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาวอารีย์  มั่นแก้ว สพป.ตาก 1 

12 นางสุพัตรา  วิศิลป์ สพป.นครสวรรค์ 2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาวทรัยนุง  มะเด็ง สพป.ยะลา 2 

13 นางสาวชวนพิศ  เวียงค า สพป.พะเยา 2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางเรณู  เหมืองจา สพป.พะเยา 2 

14 นางสนอง  พรมโนนศรี สพป.มหาสารคาม2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางรินณา  วิถาทานัง สพป.มหาสารคาม2 

15 นายกาสี  ยกน้อยวงษ์ สพป.มหาสารคาม2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายศุภกฤต  เล้าพิชนิช สพป.สมุทรปราการ1 

16 นางทิวาพร  อุณยเกียรติ สพป.ราชบุรี 2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางศิริพร  รังหอม สพป.สกลนคร 1 

17 นางนงลักษณ์  จงรักวงศ์ สพป.สงขลา 3 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางจินตนา  พบบุญ สพป.สรุินทร์ 2 

18 นางสาวพนิตนาฏ  ลายสังข์ สพป.ระยอง 2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางเปรมปรีดิ์  ตุลย์วัฒนางกูร สพม.1 

 

 

 

 

 

 



3. หอพัก สกสค. หลังหอประชุมใหญ่คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 
 

โทรติดต่อ   02 654 6437 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าพัก หอพัก สกสค.   

วันที่ 10-12 ก.ค.59   

ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล วันที่เข้ำพัก วันที่ออก จ ำนวนเงิน 
(หมำยเหตุ 

ทำง สคล.เป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำที่

พัก) 
1 นางขวัญชีวิต  นุชบัว สพม.4 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร สพม.5 

2 นายชยพล  เพชรพิมล สพม.8 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายหยา  ชายภักตร์ สพม.12 

3 นายวรพจน์  สั้นค า สพม.12 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายวีรยุทธ วีระค า สพม.18 

4 นางเพ็ญนภา   บ ารุงสุข สพม.22 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสุรีพร พูลสวัสดิ์ สพม.31 

5 นางปฏิพัตร  พจนาพันธ์ สพม.34 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางปาริชาติ  สงวนผล สพม.34 

6 นายอัซมิง  ฮะซา สพป.ปัตตานี 1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายจันทร์  โต๊ะสิงห์ สพป.ศรสีะเกษ2 

7 นายชูโชค ชะออน สพป.นครราชสีมา7 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายประทวน ด่านแก้ว สพป.นครราชสีมา7 

8 นางณัฐธิดา  จันทปัญญา สพป.เชียงใหม่3 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาวลาวัลย์ น้อยอยู่ สพม.8 

9 นายศักดา  จันทร์ฝอย สพป.บุรีรมัย์4 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจ านงค์ สพป.บุรีรมัย์4 

10 นางเฉลิมพร  ราศรีชัย สพป.เลย 1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางกัญญาณัฐ  สิมสวัสดิ์ สพป.เลย 1 



รายช่ือผู้เข้าพัก หอพัก สกสค.   

วันที่ 10-12 ก.ค.59   

ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล วันที่เข้ำพัก วันที่ออก จ ำนวนเงิน 
(หมำยเหตุ 

ทำง สคล.เป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำที่

พัก) 
11 นางมะลิวัลย์ ทองอิน สพม.38 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาวมินนา  มูลประสิทธิ์ สพม.41 

12 นายสมปอง นิธิสกุลกาญจน์ ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายอุดมรัตน์  สุขสม สพม.12 

13 นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ สพป.ตรัง 1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสุจิรา  ณ พัทลุง สพป.ตรัง 1 

14 นางทองทิพย์ ตรังคธนสิน สพป.ตรัง 1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน  สพป.ตรัง 1 

15 นางณัชธิญา  ปัทมทัตตานนท์ สพป.ปทุมธานี 1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางรติกรณ์  แสบงบาล สพม.24 

16 นางสุวิมาลย์  ยืนยั่ง สพป.บุรีรมัย์4 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสมบัติ  แสงเทศ สพป.ปทุมธานี 1 

17 นางเขียมศรี  ราชบุตร สพป.ปัตตานี2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางบานชื่น มังกร สพม.17 

18 นางสาวโยภา  ศรีงาม สพป.หนองคาย1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางปริญญา  เวียงอินทร์ สพป.หนองคาย1 

19 นางสาวพรรณภา  ชิมโพธิ์ครัง สพม.36 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาวจิรพงษ์  ตลับนิล อบจ.ชัยภูม ิ

20 นายวินัย  เมฆหมอก สพป.ตาก 1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายอัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์ สพป.น่าน 2 



รายช่ือผู้เข้าพัก หอพัก สกสค.   

วันที่ 10-12 ก.ค.59   

ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล วันที่เข้ำพัก วันที่ออก จ ำนวนเงิน 
(หมำยเหตุ 

ทำง สคล.เป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำที่

พัก) 
21 นายสถิตย์  พัวพัน สพม.39 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายนิวัฒน์  เหมือนเพชร์ สพป.ลพบุรี1 

22 นายประหยัด  รอดแสน สพป.เพชรบูรณ์3 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายธนัญชัย  สายสุด สพม.7 

23 นายบุญหลาย  หวานเพราะ สพป.ขอนแก่น2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายภิญโญ  สีทับ สพป.ขอนแก่น2 

24 นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์ สพป.นครปฐม2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางศุภวารี  เอ่ียมสุขประเสริฐ สพป.เพชรบูรณ์ 3 

25 นายประชุม  เอ่ียมสุขประเสริฐ สพป.เพชรบูรณ์ 3 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช สพม.9 

26 นางสาวเฉลิม  รัตน์แก้ว สพป.สงขลา3 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสุพรรณี  มหาพรหม สพป.สงขลา3 

27 นายบุรี  สพานทอง สพป.สรุินทร์ 2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายณัฏฐวัฒน์  คลายทุกข์ สพม.14 

28 นางสาววิณัฐธพัชร์  โพธิ์เพชร สพม.1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางจันทนา  รองาม สพม.9 

29 นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์ สพม.10 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาวดวงจิต  สนิทกลาง สพม.31 

30 นายสุเมธ  สุวอ สพม.25 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายสุมิตร  ไชยบุญเรือง สพป.น่าน2 



รายช่ือผู้เข้าพัก หอพัก สกสค.   

วันที่ 10-12 ก.ค.59   

ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล วันที่เข้ำพัก วันที่ออก จ ำนวนเงิน 
(หมำยเหตุ 

ทำง สคล.เป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำที่

พัก) 
31 นางสาวปาณิสรา  มณีจ ารัฐ สพป.กาญจนบรุี1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาวมยุรา  แสงอ่อน สพป.ขอนแก่น2 

32 นางลดาวัลย์  ไชยเทพา สพป.กาฬสินธุ์3 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาวจุฑารัตน์  ชมภูทัศน์ สพป.กาฬสินธุ์3 

33 นางวันเพ็ญ  วัฒฐานะ สพป.จันทบุรี2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางเกสร  แฟงมาก สพป.นครปฐม2 

34 นางพงษ์จันทร์  ประชุมวรรณ สพป.ปทุมธานี 1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาวตุลยาณี  เรืองรอง สพป.นครสวรรค์2 

35 นางอรพินท์  แสนรักษ์ สพป.ปัตตานี2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาววิภาวรรณ  จันทร์เพชร สพป.ปัตตานี2 

36 นางอังคณา  มุงเมือง สพป.แม่ฮ่องสอน1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาวสมพร  สุนันทธาตรี สพป.แม่ฮ่องสอน2 

37 นางสาวรุ่งรัชนี  เลิกบางพลัด สพป.สมุทรสาคร 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางศิริรัตน์  ไชยวงค์ สพป.สมุทรสาคร 

38 นางสาวณัชชา  ประทีปธนากร สพป.สรุินทร์1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางนวพร  บรรจุงาม สพป.สรุินทร์1 

39 นางสุทร  เพียรเสมอ สพป.สรุินทร์1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางอัจจิมา  เถาสุวรรณ์ สพป.ปทุมธานี1 

40 นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์ สพม.19 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางนุชนาถ  โสตโยม สพป.สงขลา3 



รายช่ือผู้เข้าพัก  หอพัก สกสค.   

วันที่ 10-12 ก.ค.59   

ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล วันที่เข้ำพัก วันที่ออก จ ำนวนเงิน 
(หมำยเหตุ 

ทำง สคล.เป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำที่

พัก) 
41 นางสุภารีย์  โพนเงิน สพป.มหาสารคาม 2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59 (ผู้เข้าพักจ่าย

ครึ่งหนึ่ง) นางสุภารยี + ครอบครัว  

42 นายเมธี  วัฒนสิงห ์ สพป.ชัยนาท 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59 (ผู้เข้าพักจ่าย
ครึ่งหนึ่ง) (นายเมธี+ครอบครัว)   

43 นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง สพม.29 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายส ารวย  โสตโยม สพป.สงขลา3 

44 นางพิลาวัลย์  อยู่สุข สพม.37 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาววันซาวีลา  เบ็ญลาเตะ สพป.นราธิวาส3 

45 นายฤทธิเกียรติ  มะดอ สพป.นราธิวาส3 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายศิวเทพ  สมชิต สพป.ระยอง1 

46 นางผาสุข  หิรัญโรจน์ สพป.ระยอง1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางวาสนา  ทวีกาญจน์ สพป.ปัตตานี1 

47 นายอาวุธ  เคนแสนโคตร สพม.20 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายวรวิทย์ หงษาพุทธ สพม.20 

48 นายสุพล  วรรณจู สพม.28 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายสุธี  บุดดางาม สพป.ปทุมธานี1 

49 นายธีรยุทธ กันทะเสน สพป.น่าน 2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายอิสรพล  ปิ่นขจร สพม.24 

50 นางเบญจวรรณ  บุ้งทอง วิทยาลัยอาชีวศกึษา
อุดร 

10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางปฑิตา  สุภาไผ่ สพป.ล าพูน 1 



รายช่ือผู้เข้าพัก หอพัก สกสค.   

วันที่ 10-12 ก.ค.59   

ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล วันที่เข้ำพัก วันที่ออก จ ำนวนเงิน 
(หมำยเหตุ 

ทำง สคล.เป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำที่

พัก) 
51 นางบัวพันธ์  โชติจ าลอง สพป.กาฬสินธุ์ 3 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางฉวีวรรณ  สุขหงษ์ทอง สพป.ปทุมธานี2 

52 นายทองค า  ทองเจือ สพป.เชียงใหม่1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายประหยัด  โกฎแก้ว สพป.เชียงใหม่ 3 

53 นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา สพป.ปทุมธานี2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา สพป.ล าปาง 3 

54 นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์ สพม.22 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาวนงลักษณ์  เอ่ียมรักษา สพป.ก าแพงเพชร2 

55 นางสาวรักชนก  พุฒซ้อน สพป.ปทุมธานี 2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางสาวดาริน  ฮกซุ่นเฮง สพป.ปทุมธานี 2 

56 นางจินดารัตน์  แก้วสุวรรณ์ สพป.ยะลา3 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางนุชรี  ศิริสุวรรณ สพป.ยะลา3 

57 นายจ าลอง  จันทรโชติ สพป.ยะลา 3 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายวิสูตร  อุดมพฤกษชาติ สพป.ระยอง 2 

58 นางอนุชนันท์  ไทยกรรณ์  สพป.พิษณุโลก1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางเบญจมาศ  แก้ววิศิษฎ์ สพม.25 

59 นางวาธุกา  เทียมแสน สพป.เพชรบูรณ์1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ สพป.สระบุรี2 

60 นางปรียาลักษณ์  พระภูจ านงค์ สพป.บุรีรมัย์4 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางกาญจนา  กล้าหาญ สพม.34 



รายช่ือผู้เข้าพัก หอพัก สกสค.   

วันที่ 10-12 ก.ค.59   

ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล วันที่เข้ำพัก วันที่ออก จ ำนวนเงิน 
(หมำยเหตุ 

ทำง สคล.เป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำที่

พัก) 
61 นายรณกรณ จันทร์สด สพม.29 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายสุธาวี  กลิ่นอุบล สพม.9 

62 นางสาวอัมพร สงประชา สพป.นนทบุรี1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นางมณฑ์ณัทอร  วุฒิวิชญานันท์ สพม.5 

63 นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์ สพป.ปทุมธานี 1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายสุขสันต์  เมียมขุนทด สพป.ปทุมธานี1 

64 นายมณี  พัดข า สพป.ตาก 2 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายพิรัชวิชช์  อุคต สพม.41 

65 นายถนอม เปลี่ยนทอง สพม.5 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายภิญญงค์ รัตนมงคล สพม.18 

66 นายจันทร์ ติยะวงศ์ สพม.31 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร สพม.35 

67 นายประสิทธิ์ ค ากิ่ง สพป.อุดรธานี 3 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายสมร หอมศรี สพป.อุบล 2 

68 นายวันชัย  ธรรมวิเศษ สพป.หนองคาย 1 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

นายจิตติ  เสือสา สพป.อุบล 3 

69 นายอัมรินทร์  ชื่นตา สพป.กาญจนบรุี3 10 ก.ค.59 12 ก.ค.59  

  

 
 
 



 
                        

 
ก ำหนดกำรพิธีมอบโล่ประกำศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบำยมุข เนื่องในวันครูแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

วันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎำคม  ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่คุรุสภำ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
วันอำทิตย์ท่ี ๑๐ กรกฎำคม  ๒๕๕๙ 
๘.๐๐-๙.๐๐น.  ลงทะเบียน และรับเสื้อครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ ๕) 
๙.๐๐-๙.๑๐น  กล่าวต้อนรับ ช้ีแจงก าหนดการและภาพรวมกจิกรรมโดยครดูีไม่มีอบายมุข รุ่น ๑ และ ๒ 
๙.๑๐-๑๒.๐๐น.  ปฏิรูปการศึกษาด้วย “ควำมรักควำมเมตตำ”  
   โดย* รศ.ดร.เกยีรติวรรณ  อมาตยกุล 
                                    (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และผู้อ านวยการโรงเรียนอมาตยกุล   
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.             รับประทานอาหาร 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐น.            ปฏิรูปการศึกษาด้วย “ควำมรักควำมเมตตำ”(ต่อ) 
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐น.            เดินทางกลับที่พัก/รับประทานอาหาร 
๑๘.๐๐น.             พักผ่อนตามอัธยาศยั 
 
วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
๘.๓๐-๙.๔๕น  “ท าไมครดูีต้องไมม่ีอบายมุข”  
    โดยสมณะเพาะพุทธ  จันทเสฏโฐ และใส่บาตรร่วมกัน 
๙.๔๕- ๑๐.๔๕น.            “กำรศึกษำเพ่ือควำมผำสุกท าได้จริงหรือ”   
   โดยหมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)  
   ครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิน เนื่องในวันครูแห่งชาติประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๘  
   และประธานเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๑๐.๔๕-๑๑.๐๐น.  พัก 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.  แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตครูดไีมม่อีบายมุข (แบ่งกลุ่มย่อย) และสร้างเครือข่ายภาค 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.  รับประทานอาหาร 
๑๓.๐๐-๑๓.๑๐น.  ผ่อนพักตระหนักรู ้
๑๓.๑๐-๑๔.๑๐น.  แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตครูดไีมม่อีบายมุข (แบ่งกลุ่มย่อย) และสร้างเครือข่ายภาค 
๑๔.๑๐-๑๕.๐๐น.  โรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ดว้ยค าพ่อสอน กับการสร้างเยาวชนดีสู่สังคม  
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐น.  เตรียมความพร้อมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดไีมม่ีอบายมุข (รุ่นที่ ๕)  เนื่องในวันครู 
   แห่งชาติประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐น.  เดินทางกลับที่พัก/รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันอังคำรที่ ๑๒ กรกฎำคม  ๒๕๕๙ 
๘.๐๐-๘.๒๐น.  ลงทะเบียน 
๘.๒๐-๘.๔๐น.  ช้ีแจงก าหนดการ และการดนตรโีพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”  
   โดยวงผูไ้ทน้อย  (โรงเรียนกดุตอแก่น ราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓) 
๘.๔๐.-๙.๐๐น.  ตัวแทนครูดไีม่มีอบายมุข ชาย -หญิง (รุ่น๕) สะท้อนชีวิต ความรู้สึกที่ได้เลือกเป็น 
   ครูดีไม่มีอบายมุข 
๙.๐๐-๙.๓๐น.  บทเพลงจากจอมยุทธขลุย่ อ.ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี ครูดไีม่มีอบายมุข ของแผ่นดินเนื่องในวันคร ู
   แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 



๙.๓๐-๑๐.๓๐น.  เสวนา” ครูดไีมม่ีอบายมุข ใครได้ ใครเสีย”  
   ผู้ร่วมเสวนา ศ.ระพี  สาคริก (ครูดไีม่มีอบายมุขของปฃแผ่นดินประจ าปี (๒๕๕๖)  
   อ.ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี (ครูดไีมม่ีอบายมุขประจ าปี ๒๕๕๗)  
   ดร.นพ.บณัฑิต  ศรไพศาล (สสส.)  
   เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี (ผอ.ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหลา้)  
   นายปัญญา  ปุฬิเวคิน (ผู้อ านวยการศูนย์ภมูิรักษ์ธรรมชาติ)  
   ด าเนินรายการโดย ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข (รองผอ.ส านักพัฒนานวัตกรรมการจดัการศึกษา)  
๑๐.๓๐.-๑๐.๔๐น.  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดไีมม่ีอบายมุขของแผ่นดิน ประจ าปีพทุธศักราช ๒๕๕๙ 
๑๐.๔๐-๑๐.๔๕น.  กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการครูดีไมม่ีอบายมขุ โดยตวัแทนครูดีไมม่ีอบายมขุ  
๑๐.๔๕-๑๑.๑๐น.  ประธานกลา่วให้ก าลงัใจ และให้โอวาทท าไมครูดีต้องไมม่ีอบายมขุ 

๑๑.๑๐-๑๑.๑๕น.  ประธานครดูีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ ๕) น าตั้งสัจจะอธิษฐานกล่าวปฏญิาณตนครดูีไมม่ีอบายมุข 
๑๑.๑๕-๑๒.๓๐น.  พิธีมอบโล่ประกาศเกยีรติคณุครูดไีม่มีอบายมุข   ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙  
   โดย เลขาธิการ กพฐ. 
                                                         ------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหต ุ  ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
   
 

 


