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ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕64
....................................................
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลยได้ดำเนินการ
คั ด เลื อ กผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาเพื ่ อ รั บ รางวั ล “ครู ดี ศ รี เ มื อ งเลย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความ
มุ่งมั่น ตั้งใจในการประกอบวิชาชีพ ด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู
รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาได้พัฒนางาน และพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเป็นครูดี
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป
บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย”
ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
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สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
1 นางสาววัชรี ก้องเกรียงไกร
2 นางสาวสายสุดา ประเสริฐสวัสดิ์
3 นายประทีป จิตต์งามขำ
4 นางสาวอรุณลักษณ์ สุพรหมอินทร์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
1 นางสาวกิ่งนภา สกุลตัง้
2 นางสมัย ปริบาล
3 นางพรนิภา จำปานิล
4 นางดรุณี มนตรีรักษ์
5 นางบัวผัน ทุมสวัสดิ์
6 นางอุบล แก้ววงษา
7 นางสาวอนงค์ ธรรมานุวงศ์
8 นางลัดดา ศรไชย
9 นายเล็ก กันทะวงศ์
10 นางวิไลวรรณ ทลาไธสง
11 นางปิยมาภรณ์ ทองเพชร
12 นางดาริน วรรณไชย
13 นางอรอุมา แสงคำ
14 นางมะลิวัลย์ นฤวรนนท์
15 นายกริชพรหม ประสาน
16 นางสุกัญญา ชาภักดี
17 นางดุษฎี ศรีจำปา
18 นายสวัสดิ์ ชานุชิต
19 นางสาวสงกรานต์ อนุสุเรนทร์
20 นายกรกช ศิริบุตวงศ์
21 นางสุพรรณี ราษฏร์เจริญ
22 นางสาวหทัยชนก ปรุงพณิชย์
23 นางสาวขวัญหทัย แสวงผล
24 ว่าที่ร้อยตรีคมสันต์ คำเทียม
25 นายเชษฐา แสงรัตน์
26 นางอรุณี สมวัน
27 นางวิลาวรรณ คำพิลา
28 นางพัชรียา เชื้อไพบูลย์
29 นางสาวหฤทัย วางอภัย
30 นางศิวยา รักคง
31 นายวุฒิชัย บุดดา
32 นางสุรัสวดี สีลารักษ์
33 นายเริงศักดิ์ ปางชาติ
34 นายสำเนียง ทุยาติโก
35 นายวงศกร สาลาสุตา
36 นายสุรศักดิ์ กาษี
37 นางสาววนิดา สุวรรณพิศ
38 นายวินัย ศรีศุภฤกษ์
39 นางมยุรี แสงชมภู
40 นางรุ่งนภา แก้วลอด
41 นายวัฒนา ศรัทธาคลัง
42 นายอธิพงษ์ สีหาสูต
43 นางนวลศรี แก้วมั่น
44 นางสาวเสวิกา อุ่นมะดี
45 นางมณฑิชา พรมศรี
46 นายดิลก คำน้อย
47 นางสาวจารุณี วันทาแก้ว
48 นางเบญจมาส สิยะวณิช
49 นางสาวชาลินี สาริยา
50 นางวิไลวรรณ สืบสุนทร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
1 นางสาววนิดา สิมพล
2 นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ
3 นางสาวขวัญจิรา พรมใจ
4 นางณัฐกฤตา สอนสุภาพ
5 นายศักดา เพ็งสุข
6 นายจิตติ โคตรสีเมือง
7 นายพิทยากร สุนทองห้าว
8 นางสาวปัณณ์รียา เกศวัฒนไพศาล
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9 นางสาวชนิสรา อ่อนตาแสง
10 นางนิรมล ละโรงสูงเนิน
11 นางสมคิด พงษ์ดี
12 นายยนต์เทียน พาบุ
13 นางรุ่งฟ้า สุพรม
14 นายประกิต สิงห์ทอง
15 นางสาวธิติมา ฐานวิเศษ
16 นางสาวสุธา เคระคุณ
17 นายกฤตมงคล ศรีคำ
18 นายกมนนทรรศน์ กมลนันทวงศ์
19 นายแหลมทอง หามณี
20 นางอัจชรา จันทะอุ่มเม่า
21 นายโยธิน สกุลเดช
22 นายชัชวาลย์ คำดี
23 นางสาววิชุดา คณะคาย
24 นายธนสวรรค์ เมฑวัน
25 นางสาวกนกวรรณ จันทรานนท์
26 นางสายชล เป๋าสูงเนิน
27 นายพิทยา แสงสว่าง
28 นางกัลยา จิตนอก
29 นางสาวกาญจนา มะโรงศรี
30 นายทิตย์ณรงค์ มณีวัฒน์
31 นางสาวณัฐนรี ศรีแสง
32 นางสาวธนัชพร บุญปัน
33 นางสาวธนกนกพร จำปานิล
34 นางอรสา พ่อค้าช้าง
35 นางสุรีรัตน์ ทันวัน
36 นายสุพจน์ สุขสบาย
37 นางพรทิพย์ จันทิชู
38 นางสาวศิริพร สวัสดิ์ธรรม
39 นายยุทธชัย สุโกสิ
40 นางสาวมะลิวรรณ จันทะมา
41 นายสุบัน ประทุมทอง
42 นายสมเจตน์ วงศ์ชมภู
43 นายพงษ์ศักดิ์ ธัญญประกอบ
44 นางพิไลพร มานัส
45 นางสาววรรณภา สิทธิโห
46 นายสุพริบ สอนสุภาพ
47 นายบุญช่วย ธีรวิชกุล
48 นายจักรพงษ์ เครือหงษ์
49 นายปุริม คัมภ์บุญยอ
50 นายโยธิน ผุยขันธ์
51 นายธีรนาถ ธัมมนทีรนัฌชานนท์
52 นางเพ็ญศรี แสนเภา
53 นายเด่นชัย ชาวตุ้ม
54 นางจุฑามาส แก้วสุวรรณ
55 นางปราณี บุตรวิไล
56 นางสาวกนิฏฐา โนราช
57 นางสาวกมลมาลย์ เหล่าพร
58 นางจารุณี ทุมสงคราม
59 นางศุรินทิพย์ โยธาธรรม
60 นางสาวพนิดา อุ่นเวียง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
1 นายวรวิทย์ แสนประสิทธิ์
2 นางมยุรี โคตรสุโน
3 นายพิฆเนศ พาคำ
4 นายสายชล ศรีคำ
5 นางเพชรี ชัยมูล
6 นางสิริวรรณ ศักดาพิทักษ์
7 นางสาวแพรวนภา ศรีบุรินทร์
8 นายณฐพรต เพ็งสาย
9 นางสาวเขมจิรา พิลาธรรม
10 นางสาวจันทร์แรม พรมทา
11 นางสัมพันธ์ บุญชู
12 นางพุทธชาด กมลรัตน์

๔

13 นางสาวเรืองอุไร ลอดลันดา
14
15 นางสมหวัง หุมอาจ
16
17 นางสาวชิดกมล เกษทองมา
18
19 นางสาวสมพร หวังดี
20
21 นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ
22
23 นางสาวอภิญญา สีหะวงษ์
24
25 นายธนกฤต สมเงิน
26
27 นางสาวเพชรวลี คงทัน
28
29 นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์เสนา
30
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
1 นายปฐมพงษ์ สมอฝาก
2
3 นางสาวจีรพรรณ จันทรังษี
4
5 นางสาวอรณิชชา พิลาธรรม
6
7 นางสาวปริศนา บุญประสพ
8
9 นางสมใจ สิงห์คะ
10
11 นายอนุชา ศิลาเกษ
12
13 นางทิชากร เห็มทอง
14
15 นางวิรดา วงษ์ลา
16
17 นางสาวสถิตย์พร ปัญจะขันธ์
18
19 ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ สุชัยราช
20
21 นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์
22
23 นางสาวสุภาพร สิงห์วงษ์
24
25 นายวิทศรุทธิ์ ดาเหล็ก
26
27 นางศิริเนตร แสนทรัพย์
28
29 นายฤทธิศร อุตรัศมี
30
31 นายสัตยา เสนา
32
33 นายธีระพงษ์ ศรีภูธร
34
35 นายมานัส สวัสดิ์ธรรม
36
37 นางสารภี พุทธวอร์
38
39 นางสุณีย์ ธรรมกุล
40
41 นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตร
42
43 นางสาววีรวรรณ จันอักษร
44
45 นางกุสุมา เสนานุช
46
47 นางนุชจรีภรณ์ จันทศร
48

นางยุพิน นนทะโคตร
นางจันทร์เพ็ญ เอี่ยมชัย
นางสาวชัชสุดา อาจศักดี
นางสาวฉัตรฑิกา นนทะโคตร
นายภูริวัฑฒน์ อาธรรมระชะ
นางสาวปริตตา โพนหลวง
นายเริงฤทธิ์ แก้ววงศา
นายวิโรจน์ อุดศรี
นางสาวชัญญกาญจน์ จันทร์ทิพย์
นางสาวมยุรี ยลสุข
นางอุไรรัตน์ สิงจาร
นายกำชัย บุตระมี
นางวิภาพรรณ เอกทัตร
นางอรัญญา ศรีทัดจันทา
นางจริยา ศรีขันซ้าย
นางกิติยา แก้ววงษา
นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์
นางวัชรา สุขร่ำไป
นางสงวน หล้าสีดา
นางสาวสุภดา ตาปราบ
นางกิตติยา สุขปื้อ
นายธนพร จะเกรง
นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์
นางสาวนภสร พลายวิเคราะห์
นางสาวกมลทิพย์ ทาคีรี
นางเฉลิมพร ราศรีชัย
นางเพิ่มพูล สิงห์สถิตย์
นางสาวนัจรีภรณ์ สิมมารุณ
นายวรวัฒน์ สมวงษา
นายนพดล อินมา
นางสาวจารุวรรณ จำปารัตน์
นางดวงพร พรมน้ำอ่าง
นางเสาวรี เที่ยงตรง
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49 นางพรสุข เนียมอินทร์
50 นางสุกัญญา เศษสุวรรณ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเลย
1 นายประกอบ โพธิ์ราม
2 นางปิยะนุช กุณวงษ์
3 นางพิชามญชุ์ ลำมะนา
4 นางนงลักษณ์ พร้อมจะบก
5 นายฉัตรวุฒิ อิ่มชมชื่น
6 นายอุทัย ยิ่งยง
7 นางปภาดา สิงก์สถิตย์
8 นางขนิษฐา วีระจิตสกุลงาม
9 นางสาวณัฐรดา แสวงผล
10 นายธนาวุฒิ ศรีเหลา
11 นายสุริยา โคตรแก้ว
12 นางสาวณัฐธยาน์ ทิพยราชชัยพร
13 นางสาวเสาวนีย์ แสงใส
14 นายพรชัย อินทร์ตาโคตร
15 นางวิภาพร พลสวัสดิ์
สังกัด ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลย
1 นางจตุพร วังทะพันธ์
2 นางชญานิน แจ้งสวัสดิ์
3 นางสาวพิมพ์สิริ เงินนา
4 นางสาวตวีทิพย์ ทับสุริย์
5 นางเยาวภา แสงคำ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1 นายปิยะวุฒิ เกษมราช
2 นายเอกรัฐ ไชยคีนี
3 นางมัลลิกา แก้วเข้ม
4 นางสาวเบญญาภา ผลจันทน์
5 นางญาณภา อดทน
6 นางนันทิภา อรรควาไสย
7 นางสาวอุทุมพร สอนศรียา
8 นางสาวธิดาพร พรมโชติ
9 นางสาวรัตนา ศรีสุธร
10 นางสาวสุรีภรณ์ มนต์ชมภู
11 นางลภัสรดา พิณพงษ์
12 นางนิตยา เบ้าเศษ
13 นางพาฝัน มณฑาทอง
14 นางสาวเจษฐ์สุภา ประเศรษฐสุต
15 นางสาวพิไลพร ภูชาดา
16 นางสุกัญญา โสระสิงห์
17 นางสาวกิตติยา นามกอง
18 นางสาวเสาวรัตน์ หานุภาพ
19 นายศุภวิชญ์ ตันทอง
20 นางสาวเกตนิกา สุวรรณชาติ
21 นายวีระวิทย์ ยะโสธร
22 นายประจักษ์ ศรีคำ
23 นายสมปอง แก้วแสนเมือง
24 นายสุขเสริญ คำอ่าง
25 นางธิดาวรรณ ไพรพฤกษ์
26 นางสาวธศิญา กุลเทียนประดิษฐ์
27 นางสาวธัญญธร ประภัยยนต์
28 นางสาวพนารัตน์ โสภา
29 นางสาวลัดดาพร เพ็ชรแสงชัย
30 นางสาววิกานดา ศรีบุรินทร์
สังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดเลย
1 นายจิรายุทธ แก้วอาสา
2 ว่าที่ร้อยตรี สุนทรชัย ศรีโบราณ
3 ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา ปัญญาศรี
4 นางสิริวรรณ กรอุณะ
5 นายประพันธ์ ยะคำป้อ
6 นายสมยศ ประถานัง
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7 นายวันชัย บุตรดา
8
9 นางสาวศิริจรรยา คลังกลาง
10
11 นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า
12
13 นายเดชา พุทธมาตย์
14
15 นางสาวดวงรัตน์ แตงทอง
16
17 นางสาวนัดดาศิริ ไพรศรี
18
19 นางพนมจันทร์ เพชรประสิทธิ์
20
21 นายเอกพล วิสุทธิกุล
22
23 นางมาติกา โกษาจันทร์
24
25 นางวิภานันท์ อันทระ
สังกัด ท้องถิ่นจังหวัดเลย
1 นายชวลิต รอบรู้
2
3 นายเอกสิทธิ์ ธนะสูตร
4
5 นางณัฐิกา นครสูงเนิน
6
7 นางเสาวภา นามท้าว
8
9 นายประภาส พุทธมา
10
11 นางไพรินทร์ คุณมี
12
13 นางดวงตา สุทธิปริญญานนท์
14
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
1 นางจิตสุภาฏ์ เสริฐศรี
2
3 นางสาววันวิสาข์ ประกอบนันท์
สังกัด เทศบาลเมืองเลย
1 นางวิมลมาศ รุ่งเรือง
2
3 นายกรกฏ ปัญสังกา
4
5 นางเมธาวี ศรีพงษ์พันธุ์
สังกัด เทศบาลเมืองวังสะพุง
1 นางสาวยุวลี วงพิลา
2
3 นางสาวฐิติมา รัตโนทัย
สังกัด สำนักงาน สกสค. จังหวัดเลย
1 นางปรียา อุ่นมานนท์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ คำมี

นายคธายุทธ เหล่าสะพาน
ว่าที่ร้อยโท มงคล ชาปะ
ว่าที่ร้อยตรี ประสาน จันทร์เมือง
นายณัฐวุฒิ จำเริญขจรสุข
นางกมลรัตน์ จันทรชิต
นายสมโชค เพชรประสิทธิ์
นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม
นางอรทัย พรอินทร์
นางปรียารัตน์ แจ่งเพลง

นางสาวสุพัตรา กลิ่นศรีสุข
นายพงษ์เดช เสริฐศรี
นางอัจฉราวดี ชมมณี
นางสาวอรุณี อาษารินทร์
นางสาวสุพัฒตา ถึงแสง
นางสำเนียง พุทธมา
นางสาวอัญญาณี วรรณสาร
นางสาวนิลมณี บัวระภา

นางคำพร รสทองคำ
นางสุประวีณ์ แก้วดวง

นางสาวอ้อยทิพย์ เพียทา

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสฬส ศรีหมื่นไวย
4 นางเสาวภา ไชยวงศ์
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สังกัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
1 นางสาวพัชรี สายบุญเยื้อน
2 ดร.จารุกิตติ์ พิริยสุวัฒน์
สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
1 นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง
2 นายเตชทัตย์ ปักสังขาเนย์
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
1 นายวีรยุทธ วันทองสุข
2 นายประจวบ สุดน้อย
3 นางสาวจงกลนี สอนสุภาพ
4 นายธีรภัทร์ จันดา
5 นางชุติธร์ ศรีทานนท์
สังกัด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
1 นายชาตรี บารมีมหาศาล
2 นายชัยยัน วิจารณรงค์

