ลำดับ

ชื่อ-นำมสกุล

1

นางจารุวรรณ นาคะพันธุ์

1

นางจารุวรรณ นาคะพันธุ์

1

นางจารุวรรณ นาคะพันธุ์

2

นายรุ่งอรุณ แจ่มจันทร์

2

นายรุ่งอรุณ แจ่มจันทร์

2

นายรุ่งอรุณ แจ่มจันทร์

3

นางยุพา มากสัมพันธ์

4

นางสาวดวงกมล วรรณกาล

5

นางสาวเนตรนภา รุ่มรวย

6

นางมะลิ เวสสวัสดิ์

7

นางสาวเกษมนี แดงเขียว

8

นายอนุวัฒน์ แซ่เจีย

8

นายอนุวัฒน์ แซ่เจีย

9

นางรื่นจิต เอมดี

9

นางรื่นจิต เอมดี

10

นางรื่นจิต เอมดี

10

นางเชื้อ จงเจริญ

ประเภทบุคคลคุณธรรม
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร

บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร

10

นางเชื้อ จงเจริญ

10

นางเชื้อ จงเจริญ

10

นางเชื้อ จงเจริญ

11

นางประคอง บุญใหญ่

11

นางประคอง บุญใหญ่

12

นางสาวสุดใจ บุญมั่น

12

นางสาวสุดใจ บุญมั่น

12

นางสาวสุดใจ บุญมั่น

12

นางสาวสุดใจ บุญมั่น

13

นางนวลจันทร์ ไหมทอง

บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร

14

นางอารีย์ กลมเกลี้ยง

บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร

15

นายชัยยศ อุบลน้อย

15

นายชัยยศ อุบลน้อย

15

นายชัยยศ อุบลน้อย

16

นางสาวสิริกร ชาติชาญชัย

16

นางสาวสิริกร ชาติชาญชัย

16

นางสาวสิริกร ชาติชาญชัย

บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร

17

นางเนตรนภา แก้วชูกุล

17

นางเนตรนภา แก้วชูกุล

17

นางเนตรนภา แก้วชูกุล

18

นางสาววิภาวรรณ ถนอมทรัพย์

19

นางพะเยาว์ อ่อนละออ

19

นางพะเยาว์ อ่อนละออ

19

นางพะเยาว์ อ่อนละออ

20

นายโกมิน ม้วนมอ

21

นายสมศักดิ์ สมัยรัฐ

21

นายสมศักดิ์ สมัยรัฐ

21

นายสมศักดิ์ สมัยรัฐ

22

นางกาญจนา ดุษฎีวีระนนท์

22

นางกาญจนา ดุษฎีวีระนนท์

23

นางฐานิต ปรินายวนิชย์

23

นางฐานิต ปรินายวนิชย์

24

นางสาวศิริรัตน์ แซ่ตัน

24

นางสาวศิริรัตน์ แซ่ตัน

24

นางสาวศิริรัตน์ แซ่ตัน

บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร

25

นายวิเชียร เรียบร้อย

25

นายวิเชียร เรียบร้อย

25

นายวิเชียร เรียบร้อย

25

นายวิเชียร เรียบร้อย

25

นายวิเชียร เรียบร้อย

26

นางปรานี รอดเปีย

26

นางปรานี รอดเปีย

26

นางปรานี รอดเปีย

27

นายสายันห์ ศรีพรม

27

นายสายันห์ ศรีพรม

28

นางกรรภิรมย์ ทองประสาน

29

นางสาวสุภาวิตา โดดสู้

29

นางสาวสุภาวิตา โดดสู้

30

นางสาวภัทรานุช คุ้มม่วง

30

นางสาวภัทรานุช คุ้มม่วง

30

นางสาวภัทรานุช คุ้มม่วง

31

นายพานิช แสงดี

บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร

บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร

31

นายพานิช แสงดี

31

นายพานิช แสงดี

32

นายตรีศักดิ์ จริยาวดี

บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร

33

นายวีระวุฒิ กลมเกลี้ยง

บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร

33

นายวีระวุฒิ กลมเกลี้ยง

33

นายวีระวุฒิ กลมเกลี้ยง

34

นางสาวบุญชู สินประเสริฐ

35

นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์โต

36

นายนพดล แก้วเกิด

36

นายนพดล แก้วเกิด

36

นายนพดล แก้วเกิด

37

นายขจรศักดิ์ ยอดนลิ

38

นางสาวอัมพร พรธันยบูรณ์กุล

38

นางสาวอัมพร พรธันยบูรณ์กุล

39

นางสาวพัชราภรณ์ อยู่ยืน

40

นางอโณณิชา รุ่มรวย

บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร

41

นายจิทูล ศีลธรรม

41

นายจิทูล ศีลธรรม

42

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์ เวสสวัสดิ์

42

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์ เวสสวัสดิ์

43

นางสุขีย์ ไช้พันธ์

44

นางสุรินทร์ แก้วคา

45

นายสนั่น ขุนเดช

46

นางมะลิ ประสงค์สุข

46

นางมะลิ ประสงค์สุข

46

นางมะลิ ประสงค์สุข

47

นายเลิศศักดิ์ ประสงค์สุข

48

นางสาวสุดารัตน์ สายน้าผึ้ง

49

พันโทองอาจ อินทรสุนทร

49

พันโทองอาจ อินทรสุนทร

49

พันโทองอาจ อินทรสุนทร

50

นายวัชรินทร์ จันทร์เดช

51

พระภิกษุพระ ฏลากาญกิตฺติคุตฺโต วิชัย

บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร

52
53
53
53
54
54
54
55
56
56
57
57
57
58
58
58
59
59

บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
พระภิกษุพระณพค์ฤทธิ์ มหาปรกฺกโม เครือ บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ไทย
ในองค์กร
พระภิกษุพระณพค์ฤทธิ์ มหาปรกฺกโม เครือ บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ไทย
ในองค์กร
พระภิกษุพระณพค์ฤทธิ์ มหาปรกฺกโม เครือ บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ไทย
ในองค์กร
พระภิกษุพระมหาอาทิตย์ อภิวจโน ภูมิ บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ชาญชัย
ในองค์กร
พระภิกษุพระมหาอาทิตย์ อภิวจโน ภูมิ บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ชาญชัย
ในองค์กร
พระภิกษุพระมหาอาทิตย์ อภิวจโน ภูมิ บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ชาญชัย
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุพระมหาสมชาย กนุตสีโล(สาลี)
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุพระอธิการชูชาติ วิสุทฺธสีโล ชูศรี
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุพระอธิการชูชาติ วิสุทฺธสีโล ชูศรี
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุพระครูศรีวชิรสุนทร อิสสรญาโน
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุพระครูศรีวชิรสุนทร อิสสรญาโน
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุพระครูศรีวชิรสุนทร อิสสรญาโน
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุพระอ๋อนถาวโร สีทากุล
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุพระอ๋อนถาวโร สีทากุล
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุพระอ๋อนถาวโร สีทากุล
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุพระประภาส ปุญญธมฺโม(โฉมดี)
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุพระประภาส ปุญญธมฺโม(โฉมดี)
ในองค์กร
บาทหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ

60
61
61
62
63
63
64
65
66
66
67
67
68
69
70
71
72
73

บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุอรรกพล ธีรปญโญ ทองสง
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุอรรกพล ธีรปญโญ ทองสง
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุมานัส ปสนฺโน วงษแดง
ในองค์กร
พระภิกษุพระครูเกษมวัชรดิตถ์ เกษม
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ฐิติสมฺปนฺโน
ในองค์กร
พระภิกษุพระครูเกษมวัชรดิตถ์ เกษม
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ฐิติสมฺปนฺโน
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุพระนราศักดิ์ วรธมฺโม ธรรมศรีใจ
ในองค์กร
พระภิกษุพระมหาจตุรภัทร จนฺทปณฺโญ สุว บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
มาก
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุพระมหาอดิสรณ์ ดิษฐสังข์
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุพระมหาอดิสรณ์ ดิษฐสังข์
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุพระมหาไสว สนฺตมโน ฤทธิ์วิชัย
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พระภิกษุพระมหาไสว สนฺตมโน ฤทธิ์วิชัย
ในองค์กร
พระภิกษุพระมหาศุภณัฐ ญาณสุภโณ ลอม บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
โรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ร้อยตารวจตรีสันท์ จันทะชารี
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พันตารวจโทหญิงวิธวดี หล่อตระกูล
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ร้อยตารวจโทกุศล ไชยชนะ
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ร้อยตารวจตรีหญิงสุภาวดี ภูแซมศรี
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
พันตารวจโทณัชนันท์ ขุนไซ
ในองค์กร
พระภิกษุพระครูสมุห์บุญมา อาทโร

74

ร้อยตารวจตรีทวีศักดิ์ ประดับศรี

75

ร้อยตารวจตรีวิรัต แจ่มนิยม

76

พันตารวจโทนาวี แสงมณี

77

นายวิทวัฒน์ แก้วแหวน

78

ร้อยตารวจเอกพิชญ์ทิพไชย ท้าวพา

79

ร้อยตารวจตรีศุภสิน สีหะเสน

80

ร้อยตารวจโทวิศณุพงศ์ งามสมทรัพย์

81

ร้อยตารวจตรีวรโชติ คงอยู่

82

ร้อยตารวจเอกหญิงชนิษฎา อุดมพร

83

พันตารวจโทหญิงอมรรัตน์ จันทร์เกตุ

84

ร้อยตารวจตรีนาถพล จัรทรังษี

85

พันตารวจโทหญิงปณิตา ศรศร์

86

ร้อยตารวจตรีปิยพงษ์ ประจวบบุญ

87

ร้อยตารวจโทประกอบ แก้วคงคา

88

นายจรัญ คลละวิจิตร

89

ร้อยตารวจโทชยพล ไพยะแสน

บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร

90

ร้อยตารวจเอกหญิงรัตติยา ดุลบุตร

บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร

91

พันตารวจโทชยุต รัตนาสินนอก

บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร

92

พันตารวจเอกสุวิทย์ ยอดรัก

93

นายเลิศ ชัยคา

93

นายเลิศ ชัยคา

93

นายเลิศ ชัยคา

94

นายสุรศักดิ์ ชมเผ่า

95

นายภักดี สุขดี

96

นายสรพงษ์ เบ๊ะกี

97

ร้อยตารวจเอกหญิงนฤมล จบศรี

98

ร้อยตารวจเอกหญิงมัณฆนา ไชยโคตร

99

ร้อยตารวจเอกหญิงนนธนภร ศรีออม

100

ร้อยตารวจเอกสุนทร บัวสอน

101

นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม

102

พลเอกศรุต นาควัชระ

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม

103

นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม

บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร
บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
ในองค์กร

104

นางสาวรังสิมา จารุภา

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม

105

นายธาดา เศวตศิลา

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม

106

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม

107

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม

108

นายพิธาน พื้นทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม

109

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม

110

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม

112
113
114
115

นางทองม้วน รังพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ปรีชา เรือง
จันทร์
นางทิพย์ปภา ออไธสง
นายใจ คงเรืองรัมย์
นายเภา ไชยสงคราม
ศาสตราจารย์(พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชีย

116

ศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรหญิง

บุคคลคุณธรรมเกียรติยศ

117

นางกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม

118

นายคณิต ตันติศิริวิทย์

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม

119

นายคาเดื่อง ภาษี

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม

120

นายธีระ ทองสง

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม

121

นายบุญชอบ พงษ์พาณิชย์

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม

122

นายประจินต์ เหล่าเที่ยง

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม

111

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม
บุคคลคุณธรรมเกียรติยศ

123
124

นายศรัทธา ห้องทอง
นางสาวศันสนีย์ อินสาร

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม

125

นางสสี ปันยารชุน

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม

126
127
128
129

นางสุนันทา พลปัถพี
นายอาพล เสนาณรงค์
นายทอน บัวเรือง
นายนิคม ทูลภิรมย์

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม
บุคคลคุณธรรม
บุคคลคุณธรรม

130

พระครูบวรสังฆรัตน์(มอนอนุตตฺโร)

บุคคลคุณธรรม

131

นายประกิจ จิตรใจภักดิ์

บุคคลคุณธรรม

132

นางประดับ ศชรัตน์

บุคคลคุณธรรม

133

นายพีระพงษ์ วงศ์ศรีจันทร์

บุคคลคุณธรรม

134
135
136

นายมนูญ ชัยสูงเนิน
นายสาเนียง ช่างสากล
นางสาวสุกานดา สุริยะรังษี

บุคคลคุณธรรม
บุคคลคุณธรรม
บุคคลคุณธรรม

137

ร้อยตารวจเอกสุนัน สกุณา

บุคคลคุณธรรม

138

นายหอมดี จันทร์โท

บุคคลคุณธรรม

139

นายอิสมาแอ สามารถ

บุคคลคุณธรรม

ที่อยู่ที่ติดต่อได้
25 ซอยแสงชูโต25 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา
กาญจนบุรี 71130 ภาคตะวันตก

องค์กรที่สังกัด
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
คณะทางานเครือข่ายภาคประชาสังคม

42 ม.1(คันบึง) ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี
นครปฐม 73120 ภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชน
อาสาสมัครชุมชน
อาสาสมัครชุมชน

52 หนองจิก ต.หนองปรง อ.เขาย้อย เพชรบุรี
76140 ภาคตะวันตก
53 2 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย เพชรบุรี 76140
ภาคตะวันตก
79 หนองจิก ต.หนองปรง อ.เขาย้อย เพชรบุรี
76140 ภาคตะวันตก
148 โพธิลอย ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด เพชรบุรี
76150 ภาคตะวันตก
103 โพธิ์ลอย ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด เพชรบุรี
76150 ภาคตะวันตก
46/1 16 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ 77210 ภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชน
สภาองค์กรชุมชน
สภาองค์กรชุมชน
สภาองค์กรชุมชน
สภาองค์กรชุมชน
สัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(องค์กร
สวัสดิการชุมชน)
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบล กม.5

51 นาหลุม ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด เพชรบุรี
76150 ภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านหาด
องค์กรชุมชนอาเภอบ้านลาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหาด

97/1 ไร่แค ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด เพชรบุรี
76150 ภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านหาด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหาด
ร้านค้าสหกรณ์บ้านช่องแค
ชุมชนตาบลบ้านหาด
55ม.1 ไร่ใหญ่พัฒนา ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด
เพชรบุรี 76150 ภาคตะวันตก

อาสาสมัคร ม.1 ตาบลบ้านหาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหาด

21/1 ไร่หนอง ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด เพชรบุรี
76150 ภาคตะวันตก

สาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหาด
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านหาด
ความมั่นคงของมนุษย์
ชุมชนตาบลบ้านหาด

193/3 ทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์ 77230 ภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชนตาบลปากแพรก

48/2 ทุ่งสะท้อน ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์ 77170 ภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชนตาบลปากแพรก

บุคคลแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมในองค์กร

ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหญ้าปล้องหมู่ 1
กลุ่มเกษตรพัฒนาเพื่อการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบล กม.5

2ม.5 ปากรางโพรงเข้ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัย
ศรี นครปฐม 73120 ภาคตะวันตก

ชุมชนปากรางโพงเข้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครปฐม
อาสาสมัครชุมชนตาบลโคกพระเจดีย์

43 1 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี นครปฐม
73120 ภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชนตาบลโคกพระเจดีย์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครปฐม
อาสาสมัครชุมชนตาบลโคกพระเจดีย์

43 1 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี นครปฐม
73120 ภาคตะวันตก
85 12 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย
กาญจนบุรี 71260 ภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชนตาบลโคกพระเจดีย์
สภาองค์กรชุมชนตาบลด่านมะขามเตี้ย
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลด่านมะขามเตี้ย
ที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย

130ม.9 ดงพลอง ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่าน
มะขามเตี้ย กาญจนบุรี 71230 ภาคตะวันตก
85 12 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย
กาญจนบุรี 71260 ภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชนตาบลด่านมะขามเตี้ย
สภาองค์กรชุมชนตาบลด่านมะขามเตี้ย
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลด่านมะขามเตี้ย
ที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย

51-53 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130
ภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
ชมรมผู้สูงอายุตาบลเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

144/1 ต.ตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 ภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
กลุ่มสตรีอาสาสมัครเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

158 ต.ตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130
ภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อาสาสมัครสาธารณสุข อ.ส.ม.(ศูนย์แพทย์เฉลิมพระ
เกียรติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น)
กลุ่มสตรีอาสาสมัครเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

43 หมู่1 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด เพชรบุรี 76150
ภาคตะวันตก

ชมรมคนรักตาบลบ้านหาด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตาบลบ้านหาด
เครือข่ายป่าชุมชนตาบลท่าตะกร้อ
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านหาด
ชุมชนตาบลบ้านหาด

292/21 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร 74110 ภาคตะวันตก

อาสาสมัครตาบลกระทุ่มแบน
สภาองค์กรชุมชนตาบลตลาดกระทุ่มแบน
กลุ่มมดเขียว

58/1 ชุมชน กม.3 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210 ภาค
ตะวันตก

ทานาทุ่งกระต่ายขัง
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบล กม.5

636/1 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร 74110 ภาคตะวันตก
415/3 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร 74110 ภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชนตาบลตลาดกระทุ่มแบน
อาสาสมัครตาบลกระทุ่มแบน
เครือข่ายสิ่งแวดล้อม

451 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร 74110 ภาคตะวันตก

อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
สภาองค์กรชุมชนตาบลมหาชัย
อาสาสมัครตาบลกระทุ่มแบน

345/1 6 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ 77210 ภาคตะวันตก

สัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(องค์กร
สวัสดิการชุมชน)

สัจจะออมทรัพย์ชุมชนร่มไทร
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบล กม.5
114 บึงใหญ่ ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ 77210 ภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบล กม.5

48/2 ทุ่งสะท้อน ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์ 77170 ภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชนตาบลปากแพรก
อาสาสมัครตาบลปากแพรก
ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน

25 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม 75000 ภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชนตาบลคลองเขิน

42 ปากลัด ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม 75000 ภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชนตาบลคลองเขิน

161/1 3 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย
กาญจนบุรี 71260 ภาคตะวันตก

ช.ร.บ (ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน) หมู่3
อาสาสมัครตาบลด่านมะขามเตี้ย
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

8 พุกร่าง ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย
กาญจนบุรี 71260 ภาคตะวันตก
14 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 ภาค
ตะวันตก

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
ชุมชนรวยน้าใจ

78/1 6 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย เพชรบุรี 76140
ภาคตะวันตก
23 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย เพชรบุรี 76140 ภาค
ตะวันตก

องค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองปรง

สภาองค์กรชุมชนตาบลสวนหลวง
228 หรรษา5 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร 74110 ภาคตะวันตก
148 โพธิ์ลอย ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด เพชรบุรี
76150 ภาคตะวันตก

อาสาสมัครตาบลสวนหลวง
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองกะปุ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหนองกะปุ

20/2 4 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม 75000 ภาคตะวันตก
18 16 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140
ภาคตะวันตก
225 12 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140
ภาคตะวันตก
70 สวนทุ่ง ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม 75000 ภาคตะวันตก

สภาองค์กรชุมชนตาบลคลองเขิน
สภาองค์กรชุมชนตาบลทุ่งหลวง
สภาองค์กรชุมชนตาบลทุ่งหลวง
สภาองค์กรชุมชนตาบลคลองเขิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคลองเขิน
ชุมชนมหาดไทย

70 9 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม 75000 ภาคตะวันตก
23หมู่2 หนองข่อย ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ ราชบุรี
70140 ภาคตะวันตก
36/3 ปากลัด ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม 75000 ภาคตะวันตก

กองทุนสวัสดิการวันละบาท
เทศบาลตาบลทุ่งหลวง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคลองเขิน
สภาองค์กรชุมชนตาบลคลองเขิน
ชมรมผู้สูงอายุบ้านปากลัด

272 ห้วยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์ 77230 ภาคตะวันตก
805 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์ 60000 ภาคกลาง

สภาองค์กรชุมชนตาบลทองมงคล
วัดโรงเรียนหน่วยงานราชการ เช่นเรือนจา

ต.นางรอง อ.นางรอง บุรีรัมย์ 31000 ภาคอีสาน

ศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา

89หมู่8 วัดหนองบัว ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง
วัดหนองบัว
นครราชสีมา นครราชสีมา 30310 ภาคอีสาน
89หมู่8 วัดหนองบัว ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง
โรงเรียนตาบลบ้านโพธิ์
นครราชสีมา นครราชสีมา 30310 ภาคอีสาน
89หมู่8 วัดหนองบัว ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองจอก
นครราชสีมา นครราชสีมา 30310 ภาคอีสาน
วัดคีรีวันต์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา
สานักศาสนาศึกษาวัดคีรีวันต์
30130 ภาคอีสาน
วัดคีรีวันต์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
30130 ภาคอีสาน
วัดคีรีวันต์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา
โรงเรียนพระปริยัติสามัญศึกษาอาเภอปากช่อง
30130 ภาคอีสาน
วัดคลองขนุน หมู่5 ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร สุ
วัดคลองขนุน
ราษฎร์ธานี 84120 ภาคใต้
2 ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
วัดท่าเจริญ
ภาคใต้
3 ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนวัดท่าเจริญ
ภาคใต้
805 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์
ศาลจังหวัดกาแพงเพชร
นครสวรรค์ 60000 ภาคกลาง
806 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์
เรือนจากลางจังหวัดนครสวรรค์
นครสวรรค์ 60000 ภาคกลาง
807 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์
สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
นครสวรรค์ 60000 ภาคกลาง
สุวรรณาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
ครูพระสอนศีลธรรม
กรุงเทพมหานคร 10700 ภาคกลาง
สุวรรณาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร 10700 ภาคกลาง
สุวรรณาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
ค่ายวัยใสบรรนิเทศวิถีพุทธ
กรุงเทพมหานคร 10700 ภาคกลาง
447 วัดห้วยจระเข้ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
พระธรรมทูต อาเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
นครปฐม นครปฐม 73000 ภาคตะวันตก
448 วัดห้วยจระเข้ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยา
นครปฐม นครปฐม 73000 ภาคตะวันตก

53/1 วัดภูเขาหลง ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา
สงขลา 90000 ภาคใต้
53/1 วัดภูเขาหลง ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา
สงขลา 90000 ภาคใต้
53/1 วัดภูเขาหลง ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา
สงขลา 90000 ภาคใต้
40หมู่1 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม ชลบุรี
20140 ภาคตะวันออก

พระธรรมทูตอาสา5จังหวัดชายแดนภาคใต้
วัดภูเขาหลง
คลีนิคคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
พระธรรมวิทยากรค่ายคุณธรรม
วัดท่าไชยศิริ

121 ถ.เพชรเกษม ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด
เพชรบุรี 76150 ภาคตะวันตก
268 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง
ลาปาง ลาปาง 52000 ภาคเหนือ
6 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง เพชรบุรี 76130 ภาค
ตะวันตก

หน่วยวิทยบริการวัดพระรูป มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สานักปฎิบัติธรรมประจาจังหวัดลาปางแห่งที1่
วัดยางชุม
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

268 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง
ลาปาง ลาปาง 52000 ภาคเหนือ
26หมู่2 ช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ ชลบุรี
20180 ภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัด
ลาปาง
สังกัดวัดช่องแสมสาร
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร

447 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 ภาคตะวันตก
10 9 ต.สาโรง อ.โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
ภาคอีสาน
171 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 ภาคกลาง
241/24 ซอยการรถไฟ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 ภาคกลาง
5 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
ภาคกลาง
130/1 1 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง

วัดห้วยจระเข้
ศูนย์ปฎิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิทยาลัยการตารวจกองบัญชาการศึกษา
กองบังคับการทางรถไฟ

โรงเรียนนายร้อยตารวจ

112/359 ซอยพระราม2ที่28 แขวงจอมทอง เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 ภาคกลาง
97 4 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
ภาคตะวันตก
85 ช่อนทอง ต.ทับช้าง อ.นาทวี สงขลา 90160
ภาคใต้
18/175 ทานตะวัน ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง
1 3 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
ภาคอีสาน
99/76 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140
ภาคกลาง
147/36 เมืองประชา ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง
8/60 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
99/156 พิมพาภรณ์2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
ชลบุรี 20000 ภาคตะวันออก
29/30 ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา ปทุมธานี 12150
ภาคกลาง
2/20 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา ยะลา 95000 ภาคใต้

กองบังคับการตารวจนครบาล 8
สานักคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ
ศูนย์ปฎิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานเลขานุการตารวจแห่งชาติ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 2
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 2
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 2

296 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 2
กรุงเทพมหานคร 10230 ภาคกลาง
61 โนนกลาง ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์
ศูนย์ปฎิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
32190 ภาคอีสาน
66/3 ต.ยายชา อ.สามพราน นครปฐม 73110
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ภาคตะวันตก
77/16 ถนนสามมัคคีอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง
สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ขอนแก่น 40000 ภาคอีสาน
215/165 แฟลซ์ตารวจสื่อสาร แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ภาคกลาง

32 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน เลย 42110 ภาค
ตรวจค้นเข้าเมืองจังหวัดเลย
อีสาน
212/848 อาคารตารวจส่วนกลาง แขวงทุ่งสอง
กองกากับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทา
ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ภาค
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลาง
25 13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดสานักงานตารวจ
10540 ภาคกลาง
แห่งชาติ
12/102 ม.3 ต.สันกลาง อ.สันกาแพง เชียงใหม่
มัสยิดดารุลบิร
50130 ภาคเหนือ
กลุ่มออมทรัพย์มุสลิมเชียงใหม่
กองทุนซะกาตจังหวัดเชียงใหม่
29/30 16 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรม
กรุงเทพมหานคร 10510 ภาคกลาง
ราชูปถัมภ์
11/5 สหกรณ์หนองเสือ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง
สระบุรี 18150 ภาคกลาง
27 ทหารผ่านศึก ต.หนองโรง อ.หนองแค สระบุรี
18140 ภาคกลาง
5ม.2 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
ภาคกลาง
60ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
ภาคกลาง
477/40 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี สระบุรี
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1
18000 ภาคกลาง
289หมู่9 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000
ตรวจค้นเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ
ภาคอีสาน
15/2 หมู่ 2 ซอย 41 แขวงคลองตั แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ภาค
กลาง
147/99 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภาคกลาง
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภาคกลาง

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับ
โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)

77/34 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220 ภาคกลาง
18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10600 ภาคกลาง
บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภาคกลาง
12/99 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้ แขวงทุ่งสอง
ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ภาค
กลาง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภาคกลาง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ แขวง
คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100 ภาคกลาง
เครือข่ายคุณธรรม(ภาคอิสาน) หมู่บ้านโคกพลาง

โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
เศรษฐกิจพอเพียง กาจัดขยะในชุมชน คูบัว
วัดบ้านโนนเจริญ
เบอร์เลขา ชื่อ เสาวลักษณ์ พรวิลาศสิริ (ติ๊ก)มือ
ถือ 092 896 8234 / tik.saowalak
135 ซอยเฉลิมสุข รัชดาภิเษก 44 เขตจตุจักร
ศูนย์ประสานงานประชาคมสานักกิจการพิเศษ
รพ.น่านเลขที่1 ถ.วรวิชัย ต.ในเวียง อ.เมือง
97 หมู่ที่ 8 ตาบลหัวฝาย อาเภอแคนดง
คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนน
อินทรวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
629/9 ลาดพร้าว ซอย3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
222/82 หมู่3 ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง

277 หมู่ 2 ตาบลยะหา อาเภอยะหา
29 หมู่ 5 ตาบลท่าสาย อาเภอเมือง
58/40 เสนานิเวศน์ ถนนพหลโยธิน 32 ลาดพร้าว
28 ถนนโชคชัย 4 ซอย 30 ลาดพร้าว
502/1 ถนนประชาราษฎร์ 2 เขตบางซื่อ
50 หมู่ 5 ตาบลท่าพล อาเภอเมือง
156 หมู่ 2 ตาบลดวนใหญ่ อาเภอวังหิน
75 หมู่ 2 บ้านหัวนา ตาบลหนองแก้ว อาเภอ
กันทรารมย์
10 หมู่ 5 ตาบลนางโยงเหนือ อาเภอนาโยง
เลขที่ 9 ทิพยเวชคลินิก ถ.จอมพล อ. เมือง 30000
375/169 ถนนบรรณาการ ตาบลในเมือง อาเภอ
เมือง
163 หมู่ 7 ตาบลซับจาปลา อาเภอท่าหลวง
26 หมู่ที่ 12 ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ
26 หมู่ที่ 12 ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ
146 หมู่ 3 บ้านศรีภูธร ตาบลปากชม อาเภอปาก
ชม
191 หมู่ที่ 10 ตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอบ้านแฮด
425 หมู่ 10 ตาบลกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ
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บ้านหาด

เพชรบุรี

-

บ้านหาด

-

-

-

เพชรบุรี

บ้านลาด

บ้านหาด

เพชรบุรี

บ้านลาด

บ้านหาด

สมุทรสาคร

-

กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร

กระทุม
่ แบน

ตลาดกระทุ่มแบน

สมุทรสาคร

-

-

ประจวบคีรีขันธ์

เมืองประจวบคีรีขันธ์

อ่าวน้อย

ประจวบคีรีขันธ์

เมืองประจวบคีรีขันธ์

อ่าวน้อย

สมุทรสาคร

กระทุม
่ แบน

ตลาดกระทุ่มแบน

สมุทรสาคร

-

กระทุ่มแบน

-

-

-

สมุทรสาคร

เมืองสมุทรสาคร

มหาชัย

สมุทรสาคร

-

มหาชัย

สมุทรสาคร

-

กระทุ่มแบน

-

-

-

-

-

-

ประจวบคีรีขันธ์

เมืองประจวบคีรีขันธ์

อ่าวน้อย

ประจวบคีรีขันธ์

เมืองประจวบคีรีขันธ์

อ่าวน้อย

กาญจนบุรี

เมืองกาญจนบุรี

ปากแพรก

กาญจนบุรี

-

ปากแพรก

ประจวบคีรีขันธ์

บางสะพานน้อย

-

สมุทรสงคราม

เมืองสมุทรสงคราม

ลองเขิน

สมุทรสงคราม

เมืองสมุทรสงคราม

ลองเขิน

กาญจนบุรี

ด่านมะขามเตี้ย

ด่านมะขามเตี้ย

กาญจนบุรี

ด่านมะขามเตี้ย

ด่านมะขามเตี้ย

กาญจนบุรี

ด่านมะขามเตี้ย

ด่านมะขามเตี้ย

-

-

-

กาญจนบุรี

ท่ามะกา

ท่าเรือ

กาญจนบุรี

ท่ามะกา

ท่าเรือ

เพชรบุรี

-

-

เพชรบุรี

เขาย้อย

หนองปรง

สมุทรสาคร

กระทุ่มแบน

สวนหลวง

สมุทรสาคร

กระทุ่มแบน

สวนหลวง

เพชรบุรี

บ้านลาด

หนองกะปุ

เพชรบุรี

บ้านลาด

หนองกะปุ

สมุทรสงคราม

เมืองสมุทรสงคราม

ลองเขิน

-

-

-

-

-

-

สมุทรสงคราม

เมืองสมุทรสงคราม

ลองเขิน

สมุทรสงคราม

เมืองสมุทรสงคราม

ลองเขิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สมุทรสงคราม

เมืองสมุทรสงคราม

ลองเขิน

สมุทรสงคราม

เมืองสมุทรสงคราม

ลองเขิน

สมุทรสงคราม

-

-

-

-

-

-

-

-

นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

ในเมือง

-

-

-

นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

บ้านโพธิ์

นครราชสีมา

จักราช

-

นครราชสีมา

ปากช่อง

-

นครราชสีมา

ปากช่อง

ปากช่อง

นครราชสีมา

ปากช่อง

จันทึก

สุราษฏร์ธานี

บ้านนาสาร

ทุ่งเต่า

สุราษฏร์ธานี

บ้านนาสาร

ท่าชี

สุราษฏร์ธานี

บ้านนาสาร

ท่าชี

กาแพงเพชร

เมืองกาแพงเพชร

หนองปลิง

นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์ตก

นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์ตก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นครปฐม

เมืองนครปฐม

-

นครปฐม

เมืองนครปฐม

พระปฐมเจดีย์

สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล ยะลา

-

-

สงขลา

เมืองสงขลา

ทุ่งหวัง

สงขลา

หาดใหญ่

-

นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

บ้านมะเกลือ

เพชรบุรี

เมืองเพชรบุรี

สมอพลือ

เพชรบุรี

เมืองเพชรบุรี

ช่องสะแก

ลาปาง

เกาะคา

ใหม่พัฒนา

-

-

-

ลาปาง

เมืองลาปาง

ต้นธงชัย

ลาปาง

เกาะคา

ศาลา

ชลบุรี

สัตหีบ

แสมสาร

ชลบุรี

สัตหีบ

แสมสาร

นครปฐม

เมืองนครปฐม

พระปฐมเจดีย์

ยะลา

เมืองยะลา

สะเตง

กรุงเทพมหานคร

ลาดยาว

จตุจักร

-

-

-

นครปฐม

สามพราน

สามพราน

กรุงเทพมหานคร

จอมทอง

จอมทอง

กรุงเทพมหานคร

วังใหม่

ปทุมวัน

ยะลา

เมืองยะลา

สะเตง

กรุงเทพมหานคร

คลองจั่น

บางกะปิ

อุดรธานี

เมืองอุดรธานี

หนองบัว

กรุงเทพมหานคร

ปทุมวัน

ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

ปทุมวัน

ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

ปทุมวัน

ปทุมวัน

ชลบุรี

เมืองชลบุรี

บางปลาสร้อย

ชลบุรี

เมืองชลบุรี

บางปลาสร้อย

ชลบุรี

เมืองชลบุรี

บางปลาสร้อย

ชลบุรี

เมืองชลบุรี

บางปลาสร้อย

ยะลา

เมืองยะลา

สะเตง

นครปฐม

สามพราน

สามพราน

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

ในเมือง

-

-

-

เลย

เชียงคาน

เชียงคาน

กรุงเทพมหานคร

ลาดยาว

จตุจักร

กรุงเทพมหานคร

ตลาดบางเขน

หลักสี่

เชียงใหม่

สันกาแพง

สันกลาง

เชียงใหม่

สันกาแพง

สันกลาง

เชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่

-

นนทบุรี

บางบัวทอง

ละหาร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สระบุรี

เมืองสระบุรี

หนองยาว

บึงกาฬ

-

วิศิษฐ์

-

-

-

กรุงเทพมหานคร

ดุสิต

ดุสิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ศรีสะเกษ
-

อุทุมพรพิสัย
-

ขะยูง
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

