
ท่ี ประเภทรางวัล ช่ือ-สกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา

1 ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น นางประภาภรณ์  ภูขาว สพป.ขอนแก่น เขต 1

2 ศึกษานิเทศก์ดีเด่น นางสาวกรรณิการ์  ปานน้ี สพป.ขอนแก่น เขต 1

3 ศึกษานิเทศก์ดีเด่น นางณัฐรดี  สวัสด์ิสิงห์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

4 บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน สพป.ขอนแก่น เขต 1

5 บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น นางวรรณโสภา  สามหาดไทย สพป.ขอนแก่น เขต 1

6 บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น นางสาวสัญญา   หนองโสดา สพป.ขอนแก่น เขต 1

7 ลูกจ้างดีเด่น นางสาวทัศนีย์  เซ็นหอม สพป.ขอนแก่น เขต 1

8 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นายธีรเชษฐ์  เปานาเรียง บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา

9 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นางสาวพิมสาย  อัครพิทยาอ าพนบ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น

10 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น บ้านโคกท่า

11 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นายสุขุม  ทินนรัตน์ บ้านโสกม่วงดอนดู่

12 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นายคุณากร  แก้วมงคล หนองค้ากลางฮุง

13 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นางธราภรณ์  จิตรสม บ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว

14 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นางเพ็ญศรี  พรมพิลา ดอนหันประชารัฐศึกษา

15 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นางจุไรพร  สาวิกันย์ บ้านโนนเขวา

16 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นางกัญภร  หน่อสีดา บ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี 3)

17 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นางศิริวัฒนา  ต่อนี บ้านหนองหัววัว

18 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นายบุญหลาย  หวานเพราะ บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

19 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นายสมคิด  กัญญพันธ์ บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

20 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นายวรพจน์  หล่องบุศรี ห้วยหว้าวิทยาคม

21 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นางอรสา  นามบิดา บ้านสะอาด

22 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นายชาญชัยสวัสด์ิ  อิสสระวงษ์ บ้านโนนม่วง

ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2565
บัญชีแนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีได้รับรางวัลดีเด่น

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เน่ืองในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น  คร้ังท่ี 67 พ.ศ.2566



ท่ี ประเภทรางวัล ช่ือ-สกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา

23 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นายพรชัย  บุญยืน ชุมชนบ้านพระยืน

24 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นางสาวภัทราภรณ์  ประชานันท์บ้านหนองกุงวิทยาคาร

25 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นายครรชิต  หม่ืนแก้ว บ้านโนนท่อนวิทยา

26 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นายศรีธน  แสงศรีเรือง บ้านโสกแต้

27 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นายวิทยา  แสนแป้ ชุมชนบ้านฝาง

28 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นางอัศรินทร์พร  วงธิสอน บ้านโนนรังวิทยาคาร

29 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นางสาวรติรัตน์  ชนะกาศรี บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

30 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นายศุภวัฒน์  อินทรก าแหง อนุบาลขอนแก่น

31 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นางกุลปรียา  กากแก้ว สนามบิน

32 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาววราภรณ์  งอสอน บ้านซ าจานเนินทอง

33 ครูผู้สอนดีเด่น นางอรุณี  ศักด์ิพิสิทฐ์ บ้านหินลาดวังตอ

34 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวชนาภัทร  เพ็งป้ัน บ้านค าบอน

35 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวธัษชา  อินทะโสม ไทยรัฐวิทยา 84(บ้านส าราญเพ้ียฟาน)

36 ครูผู้สอนดีเด่น นายบุญสนอง  เมืองโสม บ้านหินลาดวังตอ

37 ครูผู้สอนดีเด่น นายสุริยัน  ศรีวรชัย บ้านหนองค้ากลางฮุง

38 ครูผู้สอนดีเด่น นายบุญถม  อุบาลี บ้านบึงแก

39 ครูผู้สอนดีเด่น นายตรีทิพย์  จ่ายนอก บ้านหนองเบ็ญ

40 ครูผู้สอนดีเด่น นางอรวรรณ  พะมณี ไทยรัฐวิทยา 84(บ้านส าราญเพ้ียฟาน)

41 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวศศิธร  กิจโป้ บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

42 ครูผู้สอนดีเด่น นางอรทัย  ใจศิริ บ้านม่วง

43 ครูผู้สอนดีเด่น นางชุลีพร  วรวสุวัส บ้านม่วง

44 ครูผู้สอนดีเด่น นายเอกมล  มาณะศิลป์ บ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น

45 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวจิรภัทร์  จักรสาน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

บัญชีแนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีได้รับรางวัลดีเด่น

เน่ืองในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น  คร้ังท่ี 67 พ.ศ.2566
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1



ท่ี ประเภทรางวัล ช่ือ-สกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา

46 ครูผู้สอนดีเด่น นางสุนิสา  ศิริโส บ้านแดงน้อย

47 ครูผู้สอนดีเด่น นายประสิทธ์ิ  งอสอน บ้านแดงน้อย

48 ครูผู้สอนดีเด่น นางสตพร  วรสินธ์ุ บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

49 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวขนิษฐา  ชาวดร บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฏร์รังสฤษฏ์ิ)

50 ครูผู้สอนดีเด่น นางมุกดา  สุกรินทร์ บ้านโคกท่า

51 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวกมลชนก  ยลถวิล บ้านโคกแปะ

52 ครูผู้สอนดีเด่น นางพรรณิภา  เห็มสมัคร บ้านหนองกุงวิทยาคาร

53 ครูผู้สอนดีเด่น นายรุ่งวิทย์  อนันเต่า บ้านโคกแปะ

54 ครูผู้สอนดีเด่น นายสาคร  อุ่นผาง หนองตูมหนองงูเหลือม

55 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวรวินทร์นิภา  มณี บ้านหนองไหลหนองบัวทอง

56 ครูผู้สอนดีเด่น นางวิไลลักษณ์  มีมา บ้านโคกสีวิทยาเสริม

57 ครูผู้สอนดีเด่น นายผดุงศิลป์  กองจันทร์ดี บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่

58 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวภัทรา  โสพรม บ้านหนองกุงวิทยาคาร

59 ครูผู้สอนดีเด่น นางบุษบา  ศรีคันธรักษ์ บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง

60 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวธัญญลักษณ์  เผ่าบ้านฝาง บ้านสะอาด

61 ครูผู้สอนดีเด่น นางวรรณเพ็ญ  ค าชนะชัย บ้านพระคือหนองโพธ์ิวิทยา

62 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวรุ่งฤดี  จันดาศักดื บ้านหนองแสงโคกน้อย

63 ครูผู้สอนดีเด่น นางสิริภัค  สีแสง บ้านกุดกว้างประชาสรรค์

64 ครูผู้สอนดีเด่น นางณัฐพร  แตกหนองโน บ้านหนองแสงโคกน้อย

65 ครูผู้สอนดีเด่น นายวรัญญู  โสชาติ บ้านหนองแสงโคกน้อย

66 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม บ้านหนองแสงโคกน้อย

67 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวณริดา  กิจเธาฐ์ บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง

68 ครูผู้สอนดีเด่น นางสุดารัตน์  แก้วค าแสน บ้านหนองคู

69 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวรัชดาพร  ทองยศ บ้านป่าสังข์หนองฮี

70 ครูผู้สอนดีเด่น นายเนตินนท์  หาญสุริย์ บ้านทองหลาง

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

บัญชีแนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีได้รับรางวัลดีเด่น

เน่ืองในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น  คร้ังท่ี 67 พ.ศ.2566



ท่ี ประเภทรางวัล ช่ือ-สกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา

71 ครูผู้สอนดีเด่น นางธัญมล  ทอมสัน บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

72 ครูผู้สอนดีเด่น นายวิเชียร  ราชโคตร บ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี 3)

73 ครูผู้สอนดีเด่น นางภชรธรรณ  มานะศรี บ้านหนองแวงบวรวิทย์

74 ครูผู้สอนดีเด่น นายสิปปกร  นิติกิจด ารง บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

75 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวณัฐรีภรณ์ วิชชุเมธาลักษณ์ บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล

76 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวศิรินภา  เทพภูเขียว บ้านดอนหญ้านาง

77 ครูผู้สอนดีเด่น นายชัยยา  เมืองสนธ์ อนุบาลขอนแก่น

78 ครูผู้สอนดีเด่น นางอุทัยวรรณ  ธะนะค ามา อนุบาลขอนแก่น

79 ครูผู้สอนดีเด่น นางจินตนา  บริหาร อนุบาลขอนแก่น

80 ครูผู้สอนดีเด่น นางบุญญาภัทร  วงศ์ษา อนุบาลขอนแก่น

81 ครูผู้สอนดีเด่น นางศิริญาณี  นววงศ์อนันต์ อนุบาลขอนแก่น

82 ครูผู้สอนดีเด่น นางอารีรัตน์  ใจซ่ือ อนุบาลขอนแก่น

83 ครูผู้สอนดีเด่น นายวิทยา  สุดรัก อนุบาลขอนแก่น

84 ครูผู้สอนดีเด่น นายพิพัฒน์พงศ์  บัณฑิต อนุบาลขอนแก่น

85 ครูผู้สอนดีเด่น นางพรเพชร  จังจรูญ อนุบาลขอนแก่น

86 ครูผู้สอนดีเด่น นางอรินดา  บรรณวงศา สนามบิน

87 ครูผู้สอนดีเด่น นางจารุณี พุ่มมี สนามบิน

88 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวนิสารัตน์  แสงศรีเรือง สนามบิน

89 ครูผู้สอนดีเด่น นางวิรุณณี  สิทธิ สนามบิน

90 ครูผู้สอนดีเด่น นางหนูเตือน  สอนเพ็ง สนามบิน

91 ครูผู้สอนดีเด่น นายกรณ์พรหมฤทธ์ิ ชูพันธ์ุวิเศษวงศ์ สนามบิน

92 ครูผู้สอนดีเด่น นายธนพล  มาคเชนทร์ สนามบิน

93 ครูผู้สอนดีเด่น นางธิดารัตน์  ประสมสุข สนามบิน

94 ครูผู้สอนดีเด่น นางพิลาพร  วิชาดี สนามบิน

95 ครูผู้สอนดีเด่น นางสุกัญญา  ศิลธรรม บ้านนาฝายนาโพธ์ิ

บัญชีแนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีได้รับรางวัลดีเด่น

เน่ืองในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น  คร้ังท่ี 67 พ.ศ.2566
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1



ท่ี ประเภทรางวัล ช่ือ-สกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา

96 ครูผู้สอนดีเด่น นายประสงค์  ลือเร่ือง บ้านโสกม่วงดอนดู่

97 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาววริศรา  ชาก านัน บ้านบะยาว

98 ครูผู้สอนดีเด่น นางศิริพรรษา  โชคช่วยพัฒนากิจ โคกงามวิทยาคาร

99 ครูผู้สอนดีเด่น นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม ชุมชนบ้านหนองบัว

100 ครูผู้สอนดีเด่น นางชมัยพร  จอมบุตร สระแก้วราษฏร์บ ารงุ

101 ครูผู้สอนดีเด่น นายเจริญ  อัคราช บ้านโสกแต้

102 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวรัตนา  หนูตอ หนองเซียงซุยโนนสะอาด

103 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวศิรินภา  โนนศรี บ้านบะยาว

104 ครูผู้สอนดีเด่น นางลาวัลย์  อุระศิลป์ บ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว

105 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวรัชนีกร  จันทร์พุฒ บ้านกระเด่ือง

106 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวอัมพรทิพย์ แหย่งบุดดาห้วยหว้าวิทยาคม

107 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวพรนิภา  เทศต้อม ชุมชนบ้านฝาง

108 ครูผู้สอนดีเด่น นายอนุสรณ์  องอาจ หนองชาดพิทยาคม

109 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวอภิวดี  โกมาลย์ หนองแวงคุรุราษฏร์รังสรรค์

110 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวหน่ึงฤทัย  ค าสุด บ้านแดงราษฏร์สามัคคี

111 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวทัศนีย์  แสนเจริญสุข บ้านหนองคลอง

112 ครูผู้สอนดีเด่น นางเบ็ญจพร  นากสีนวน ชุมชนบ้านฝาง

113 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวนัฎพร  วงบุรี หนองโพธ์ิประชานุกูล

114 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวนุจรีย์  สุคนธวารีย์ หนองโพธ์ิประชานุกูล

115 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวภัทรา  ภูส าเภา บ้านขามป้อมชานบึงโพธ์ิทองฯ

116 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวพัชรี  เครือรัตน์ บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

117 ครูผู้สอนดีเด่น นางชมพูนุช  อดทน ชุมชนบ้านพระยืน

118 ครูผู้สอนดีเด่น นางบรรจง  ชัยมุงคุณ บ้านขามป้อมชานบึงโพธ์ิทองฯ

119 ครูผู้สอนดีเด่น นายรุ่งโรจน์  พรมเท่า บ้านโนนบ่อ

120 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาววัทนีย์  ผานาค บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

บัญชีแนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีได้รับรางวัลดีเด่น

เน่ืองในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น  คร้ังท่ี 67 พ.ศ.2566
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1



ท่ี ประเภทรางวัล ช่ือ-สกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา

121 พนักงานราชการดีเด่น นางสาวรัตนาภรณ์ มูลวงษ์ บ้านบ่อแก

122 ลูกจ้างดีเด่น นางสาวเสาวนุช  วิศิษฐชาติ บ้านหินต้ังหนองอีเลิง

123 ลูกจ้างดีเด่น นางมธุรส  บุญรุ่ง ชุมชนบ้านหนองบัว

124 ลูกจ้างดีเด่น นายณัฐพงษ์  สิงห์ทอง บ้านโนนเขวา

125 ลูกจ้างดีเด่น นางสาวศศิกานต์  อุตถา บ้านโนนบ่อ

126 ลูกจ้างดีเด่น นางสาวนิรมล  พรหมโท ไทยรัฐวิทยา 84(บ้านส าราญเพ้ียฟาน)

127 ลูกจ้างดีเด่น นางสาวศุภลักษณ์  กิตติปัญญาศิริ บ้านโคกสีวิทยาเสริม
128 ลูกจ้างดีเด่น นางสาวเปรมจิต ดลประสิทธ์ิ บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง

บัญชีแนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีได้รับรางวัลดีเด่น

เน่ืองในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น  คร้ังท่ี 67 พ.ศ.2566
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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