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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2565  
--------------------------------------- 

 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้จัดท าโครงการยกย่อง
เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2565  เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาและความเชื่อถือ     
ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเปิดกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้   ถ่ายทอด
ประสบการณ์และเผยแพร่ผลงานให้แก่ผู้อื่น  
 

  บัดนี้ การด าเนินการพิจารณได้สิ้นสุดและคณะกรรมการกลั่นกรองได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามผลการคัดเลือกดังกล่าวแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2       
จึงขอประกาศผลการคัดเลือกรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2565 
จ านวน 8 รางวัล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้  

  ๑. รางวัล “ครูดีมีจรรยาบรรณ” ประจ าปี ๒๕๖๕  ได้แก่ 
๑. นางสาวธารารัตน์  ดวงค าบุตร  ครู โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 
๒. นางสาวสุวิมล  ชาทอง  ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 
๓. นางปราณี  ศรีประจง  ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 
๔. นางชนานันท์  บุญเต็ม  ครู โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 
๕. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม  ครู โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 
๖. นายอุทัย  พูลพรม  ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 
๗. นางยุภาพร  อินทร์พรหม  ครู โรงเรียนบ้านโนนส าราญ 
๘. นางสุภาณี  เพียเทพ  ครู โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 
๙. นายวิวัฒน์  โสรส  ครู โรงเรียนบ้านวังหินซา 
๑๐. นางทิพวรรณ  สมยืน  ครู โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 
๑๑. นางสาวพัชรา  สุนา  ครู โรงเรียนบ้านถ้ าช้างอินทร์แปลง 
๑๒. นายชัยทวัฒน์  พิมลรักษ์  ครู โรงเรียนชุมชนวังปลาปอ้มวิทยศึกษา 

๒. รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๕  ได้แก่ 
   ๑. นายธนกร  พันธะศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงค า 
   ๒. นายธีรพงค์  สอนสาระ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 

๓. นายครองภพ  ค าโมง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 
๔. นางศรีจันทร์  สัตตานุสรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 
๕. นางสาวทับทิม  มีทา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างวิทยา 
๖. นายวีระยศ  สิมลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 
7. นายกิตติพงษ์  จวงโส  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 
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๘. นายบุญทัน  มาลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต่างแคน 
๙. นายอัครเดช  จันทยุทธ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา 
๑๐. นายจารุพัฒน์  อ้วนมะโฮง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 
๑๑. นางสาววิจิตรา  พาพุทธ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 
๑๒. นายนิเทศ  สัจจเขต  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาซ าจวงดอนมะค่าวิทย์ 
13. นางปาริชาติ  ปิติพัฒน์  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
14. นายเจียมพล  บุญประคม  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  

3. รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้” ประจ าปี ๒๕๖๕ ดังนี้ 
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น  ได้แก่ 

(1) นางสาวชนิดาภา  แสงบุญอนันต์  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงค า 
(2) นางสาวพุทธิตา  ชาวเหนือ  ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
(3) นางพิมพกานต์  มีทอง  ครู โรงเรียนซ าขอนแก่นวิทย์ 
(4) นางณภัทรา  ดอนมงคล  ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม 
(5) นางสาวสมพร  เค้าแคน  ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 
(6) นางสมหมาย  โคตรทา  ครู โรงเรียนบ้านนาไก่นาค าน้อยวิทยา 
(7) นางบุปผา  ภูวิชัย  ครู โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 
(8) นางสาวอัจฉรา  ขุนโมกข์  ครู โรงเรียนบ้านต้อง 
(9) นางอริศรา  เลไทย  ครู โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 
(10) นางสาวชลธิชา  บุญสมคัร  ครู โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 
(11) นางสาวพัชรา  สุนา  ครู โรงเรียนบ้านถ้ าช้างอินทร์แปลง 
(12) นางสาวธัญญรัตน์  ป้องเขต  ครู โรงเรียนบ้านหนองค้อ 

2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น  ได้แก่ 
(1) นางสาววราภรณ์  ศรีพัดยศ  ครู โรงเรียนบ้านยางชุม 
(2) นายเจษฏา  สิงห์ด้วง  ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
(3) นางสาวสุมิตรา  สุนะไตร  ครู โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 
(4) นางสาวลัดดาวัลย์  มานะลี  ครู โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 
(5) นางสาวชุติยา  ประจันตะเสน  ครู โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 
(6) นางสาวต๋อม  แก้วกันหา  ครู โรงเรียนยูงทองวิทยา 
(7) นางสาวรจนา  อินทร์นาง  ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 
(8) นายกล้าหาญ  สุขสงคราม  ครู โรงเรียนบ้านโคกนกสารกิา 
(9) นายทศพร  ศรีหาภูธร  ครู โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 
(10) นางเกษชญา  มานันที  ครู โรงเรียนบ้านนาสมนึก 
(11) นายสงคราม  ชมภูพาน  ครู โรงเรียนบ้านวังส าราญ 
(12) นางสาวกัญญาพัชร  บุดดีเหมือน  ครู โรงเรียนบ้านหนองค้อ 

3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ 
(1) นายอภิสิทธิ์   วรรณทอง  ครู โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 
(2) นางสาวรัชนี  ศิริจันทร์  ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
(3) นางปิยฉัตร  ไชยอุบล  ครู โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 
(4) นางกัลยา  กว้างขวาง  ครู โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 
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(5) นางสาวอัญธนา  โพธิ์ศรี  ครู โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 
(6) นางสาวอภินันท์  นาดี  ครู โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 
(7) นายวัชรพงษ์  อินทร์เพชร  ครู โรงเรียนบ้านนาด่าน 
(8) นางวิลาวัลย์  ในจันทึก  ครู โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 
(9) นางสาวไก่แก้ว  แสงกล้า  ครู โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บ ารุง 
(10) นายอภิชัย  จันทร์ปัญญา  ครู โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 
(11) นางสาวกมลวรรณ  ภักดี  ครู โรงเรียนบ้านผาวัง 
(12) นางสาวเมธาพร  มณีโชติ  ครู โรงเรียนบ้านนาแก 

4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่ 
(1) นางสาวพิชยาภรณ์  กองพิธี  ครู โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 
(2) นางสาวศิริวรรณ  วงศ์แก้ว  ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
(3) นางรุ่งฤทัย  กนกหงส์  ครู โรงเรียนบ้านโนนเมือง 
(4) นางสาวอรุณี  เทพยศ  ครู โรงเรียนบ้านโนนตาล 
(5) นางเสาวนีย์  ทองพุ่ม  ครู โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 
(6) นางสาวประภาพร  โคตะวัน  ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 
(7) นายวีระยุทธ  หลาบหนองแสง  ครู โรงเรียนบ้านนาด่าน 
(8) นายนิคม  ศรีหาโคตร  ครู โรงเรียนบ้านนาโมง 
(9) นายอ านาจ  ติ่งภูเขียว  ครู โรงเรียนบ้านนาไร่ 
(10) นางบุษยา  พานิล  ครู โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 
(11) นายวรรักษ์  ไชยพรมมา  ครู โรงเรียนบ้านไทยนิยม 
(12) นายธนวัฒน์  บุตรทา  ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 

5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น  ได้แก่ 
(1) นางสาวปวีณา  มูลกองศรี  ครู โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 
(2) นายจักรกฤษ  ก านาดี  ครู โรงเรียนกุดแห่วิทยา 
(3) นางสาวสมฤทัย  เดชกุล  ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง 
(4) นางสุจิตรา  บุญหลง  ครู โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 
(5) นายไพศาล  เพียสังกะ  ครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 
(6) นางสุภาวดี  เหล่าอุด  ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 
(7) นายสะอาด  ศรีภักดี  ครู โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยฯ 
(8) นายสว่าง  จิตรจักร์  ครู โรงเรียนบ้านต่างแคน 
(9) นายวิษณุ  แก้วพิภพ  ครู โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 
(10) นายอ านวย  จันทร์โททึก  ครู โรงเรียนบ้านนากลาง 
(11) นายวิชาญ  สินทร  ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่า 
(12) นายไกรฤกษ์  สิมงาม  ครู โรงเรียนบ้านหนองค้อ 

6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ได้แก่ 
(1) นายชัยยา  ศรีษะ  ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง 
(2) นายสายชล  อนุโนนธาตุ  ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
(3) นางสาววราภรณ์  พิมพ์รัตน์  ครู โรงเรียนบ้านโนนเมือง 
(4) นายธีระพล  กมลผาด  ครู โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 
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(5) นางสาวกัญญา  พรมดี  ครู โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 
(6) นางสาวพัชรีพร  นามบุญลือ  ครู โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 
(7) นายกฤษฏา  ค ามูล  ครู โรงเรียนบ้านกุดฮู 
(8) นางสาวอรวรรณ  ศาลาชนสิน  ครู โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฏรบ ารุง 
(9) นายทินกร  จักษุทิพย์  ครู โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 
(10) นายนิด  ทองพูล  ครู โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 
(11) นายนิคม  เชื้อเมฆ  ครู โรงเรียนบ้านวังส าราญ 
(12) นางสาวชฎาทิพย์  สาริยา  ครู โรงเรียนบ้านหนองค้อ 

7) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ 
(1) นางจุฑาทิพย์  พงษา  ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง 
(2) นางชิดชนก  เพ็งสลุด  ครู โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 
(3) นางสาวสุกัญญา  แสงสิมมา  ครู โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 
(4) นางสาวกัลทรี  เจนชัย  ครู โรงเรียนบ้านก่าน 
(5) นายต่อพงษ์  จันทร์ชมภู  ครู โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 
(6) นายธีรพงษ์  บุญธรรม  ครู โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 
(7) นางสาวกันยกร  พระระฆัง  ครู โรงเรียนบ้านเซินราษฏร์เกษมศรี 
(8) นายธวัชชัย  นันท์ดี  ครู โรงเรียนบ้านบุญทัน 
(9) นางสาวทิพวรรณ  พรรณรังสี  ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา 
(10) นางสาวนงเยา  กองลี   ครู โรงเรียนหินตั้งบังพระจันทร์ 
(11) นายสุทธิพงษ์  เดชวรากุล  ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่า 
(12) นางสาวนุชรินทร์  ดอนมั่น  ครู โรงเรียนบ้านหนองค้อ 

8) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น ได้แก่ 
(1) นางสาวบุษดี  วิชาเงิน  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงค า 
(2) นางสาวสุชาดา  ภักดี  ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
(3) นายธีรโชติ  พันธ์เดช  คร ูโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 
(4) นางสาววิไลวรรณ  แจ้งจ ารัส  ครู โรงเรียนบ้านซ าเสี้ยว 
(5) นางอรทัย  โม้แพง  ครู โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 
(6) นางสาววิภาพร  สังคพันธ์  ครู โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 
(7) นางกาญจนา  มูลปลัด  ครู โรงเรียนบ้านโนนส าราญ 
(8) นางสาวอรัญญา  พานเงิน  ครู โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 
(9) นางสาวกมลวรรณ  ฤทธิ์บ ารุง ครู โรงเรียนบ้านนาสี 
(10) นางสาวนุชรี  ศรีผักผ่อง  ครู โรงเรียนบ้านภูเขาวง 
(11) นางณัชณศา  ประทุมชัย  ครู โรงเรียนบ้านผาวัง 
(12) นางสาวดวงจันทร์  แน่นอุดร  ครู โรงเรียนบ้านหนองค้อ 

9) ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ได้แก่ 
(1) นางสาวอรทัย  ซ้ายสุข  ครู โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 
(2) นางอัจฉรา  ถาโคตร  ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 
(3) นางสาวภาวิณี  ศรีเจริญไพบูลย์  ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 
(4) นางสาวทองใหม่  แสนบุญ  ครู โรงเรียนบ้านโนนตาล 
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(5) นางพิศดา  คะสา  ครู โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 
(6) นางมลวิภา  หงษ์ศิริ  ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
(7) นางสาวนิดธิดา  โยธินตะคุ  ครู โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 
(8) นางสาววิกานต์พร  บุญพาสมินธิ์  ครู โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 
(9) นางสุบิน  บุตรโคตร  ครู โรงเรียนบ้านวังหินซา 
(10) นางสาวอรอุมา  ไชยหาเทพ  ครู โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 
(11) นางสาวสุภาพร  ซ้องวารินทร์  ครู โรงเรียนบ้านไทยนิยม 
(12) นางจรรยพร  ศรีลาห้อย  ครู โรงเรียนบ้านนาแก 

10) ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ได้แก่ 
(1) นายวรพงษ์  โสพุฒอ่อน  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงค า 
(2) นางสาววิภา  สอนศิริ  ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
(3) นางประครอง  สามิตร  ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง 
(4) นายอนุชิตร  ประไกร  ครู โรงเรียนบ้านก่าน 
(5) นางมลิวรรณ  อันพิมพ์  ครู โรงเรียนอุดมศรีวิไลวิทยา 
(6) นางสาวเอมอร  ขุนเรศ  ครู โรงเรียนยูงทองวิทยา 
(7) นายธีระพัฒน์  แซ่หลิ่ว  ครู โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 
(8) นางสุกัญญา  เมืองผง  ครู โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 
(9) นายสุวิจักขณ์  ทุมสวัสดิ์  ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา 
(10) นางเอ็มอร  สิมทอง  ครู โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 
(11) นายชาญชัย  อุดชุมพิสัย  ครู โรงเรียนบ้านไทยนิยม 
(12) นายสุวัฒน์  ประวันโน  ครู โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง   

๔. รางวัล “พนักงานราชการดีเด่น” ประจ าปี ๒๕๖๕ ไดแ้ก่ 
   ๑. นางสาวจีระวรรณ  เบ้าทุมมา  โรงเรียนบ้านหนองแสง 
   ๒. นางเนตรนภา  เบ้าวรรณ  โรงเรียนโป่งแคศรีถาวร 
   ๓. นางสาวจีระวรรณ  พันลา  โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม 
   ๔. นางสาวกนกวรรณ  ดวงดี  โรงเรียนบ้านโนนตาล 
   ๕. นายฐานพัฒน์  แสนศรี  โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 

๖. นางขาวน้อย  บรรณกาล  โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 
๗. นายลิขิต  พานิช  โรงเรียนบ้านกุดฮู 
๘. นายฐาปนัฐ  หงส์เหลี่ยม โรงเรียนโคกทุ่งน้อย 
๙. นางสาววชริปาณี  สมชัย  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 
๑๐. นางสาวเจนจิรา  เหตุเกษ  โรงเรียนบ้านนากลาง 
๑๑. นางสาวกาญจนา  มหาจันทร์  ครู โรงเรียนบ้านผาวัง 
๑๒. นางสาวอัญชลีรัตน์  คนคล่อง  โรงเรียนบ้านผาเวียง 

๕. รางวัล “ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวนักการภารโรง และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ 
หน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น” ประจ าปี ๒๕๖๕ ได้แก่ 
   ๑. นายเมคิน  แสนอ้วน  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองแสง 
   ๒. นายสมควร  เหลาพร  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
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   ๓. นายสุชาติ  อาสาสะนา  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 
   ๔. นายถาวร  ทองใบ  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 
   ๕. นางสาวบุญฮู้  งามข า  พนักงานท าความสะอาด  โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 

๖. นายสมศรี  หงษ์กง  นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 
๗. นายจิระศักดิ์  สุธรรมราช  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 
๘. นายเนืองนิตย์  วังคะฮาด  นักการภารโรง โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 
๙. นายเพลิน  ค าไร่  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาไร่ 
๑๐. นายยุ  อินทศิลา  นักการภารโรงบ้านนาสมนึก 
๑๑. นายพิรุณ  เพชรก้อน  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านผาวัง 
๑๒. นายหลอด  แสนแก้ว  นกัการภารโรง โรงเรียนบ้านนาแก 
13. นายอธิวัฒน์  สายสิงห ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2  

๖. รางวัล “ลูกจ้างช่ัวคราวสายงานการสอนดีเด่น” ประจ าปี ๒๕๖๕ ได้แก่ 
   ๑. นางสาววัชรี   สีอุ่นนี  พี่เลีย้งเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 
   ๒. นายโชคชัย  ศรีชมภู  ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองบัวค าแสน 
   ๓. ศูนย์เครือข่ายนากลาง ๓ ไม่มีผู้ขอรับรางวัล 

๔. นายพิสิทธิ์  พูลศิริ  ครูวิกฤต โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 
๕. นางสาวเบญจพร  วะจีภูมิ  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 
๖. นางชไมพร  มูลชาติ  บุคลากรวิทย์-คณิต โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม 
๗. นางสาวอุไรวรรณ  อึ่งปา  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 
๘. นางสาวนภัสชญา  กมลตรี  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 
๙. นายพิทักษ์  ระภักดี   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 
๑๐. นางพิมพ์ชนก  วันทวี  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านนากลาง 
๑๑. นางยุภาวดี  บุบพาที  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านไทยนิยม 
๑๒. นางหนูพิษ  ประทุมศาลา  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านนาแก 

๗. รางวัล “รางวัลธุรการโรงเรียนดีเด่น” ประจ าปี ๒๕๖๕ ได้แก่ 
   ๑. นางสาวเกศินี  ครุฑสร้อย  ธุรการโรงเรียนบ้านยางชุม 
   ๒. นางสาวดาราพร  ฉิมนิล  ธุรการโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 
   ๓. นางวัลภา  ช านาญยา  ธุรการโรงเรียนบ้านท่าอุทัย 

๔. นางศศิธร  ไชยเหง้า  ธุรการโรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 
   ๕. นางสุธารัตน์  วิเศษ  ธุรการโรงเรียนบ้านอาบช้าง 
   ๖. นางยุวดี  นนทวิชัย  ธุรการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 
   ๗. นายพัฒนา  นาดี  ธุรการโรงเรียนบ้านกุดฮู 
   ๘. นางสาวเพ็ญศรี  บุตรโคตร  ธุรการโรงเรียนบ้านต่างแคน 

๙. นางสาวเยาวภา  สาลา  ธรุการโรงเรียนบ้านวังหินซา 
๑๐. นางสาวประภาพร  พิมคีรี  ธุรการโรงเรียนบ้านโคกกะทอ 
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๑๑. นางสาวสุนิสา  จ าปาหอม  ธุรการโรงเรียนบ้านถ้ าช้างอินทร์แปลง 
๑๒. นางจีรวรรณ  ศรีสุขจิตร ์ ธุรการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 

๘. รางวัล “บุคลากร ๓๘ ค(๒) ดีเด่น” ประจ าปี ๒๕๖๕ ได้แก่ 
๘.๑ นางสาวนูรมี  โตะลู  นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ  สพป.หนองบัวล าภู เขต 2  

 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 14 มกราคม 2565  

 

 


