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แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุ

พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธ์ิวิทยำ กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม

พระครูธรรมสำรสุมณฑ์ ผู้บริหำร โรงเรียนกำรกุศลวัดหนองแวง เอกชน

พระครูปลัดชวนำกร ฐิตมโน (ยศสุ) ผู้บริหำร โรงเรียนวัดศรีจันทร์ เอกชน

พระมหำนฤทธ์ิ วงศ์เมืองแก่น ครู โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธ์ิวิทยำ กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม

พระครูปลัดธนำกร อินทเมธี ครู โรงเรียนตรำชูพิทยำคม กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม

พระฮอนด้ำ วำทสทโท (เข็มมำ) ครู โรงเรียนประภัสสรวิทยำ กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม

พระนฤดล เกตุชมพู ครู โรงเรียนวัดจันทรประสิทธ์ิ กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม

พระนิรันดร์ ชัยสิงห์ ครู โรงเรียนวัดท่ำน  ำพอง กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม

แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุ

1 นำยสุภชัย จันปุ่ม ศึกษำธิกำรจังหวัด ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

2 นำยอดิศักด์ิ  มุ่งชู ผู้อ ำนวยกำร สพม.25 สพม.25

3 นำยสุรัติ  วิภักด์ิ ผู้อ ำนวยกำร กศน.จังหวัดขอนแก่น กศน.

4 นำยนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อ ำนวยกำร ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

5 นำยรังสฤษฎ์ิ  ธนะภูมิชัย รองผอ.สพป. สพป.ขก.1 สพป.ขก.1

6 นำยเกียรติคุณ  จันแก่น ผอ.ส ำนักกำรศึกษำฯ ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมอบจ.ขอนแก่น

7 นำยคม พวงยะ นักวิชำกำรศำสนศึกษำ สนง.กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม

8 นำงปรียำดำ สุขสวำง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ศธภ.12 ศธภ.12

9 นำงสำวอนัญญำ ค ำยำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ศธภ.12 ศธภ.12

10 นำงศิริวรรณ จันทรำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

11 นำงสำวจำรุวรรณ ชินดร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

12 นำงชลำพร  พันโท หน.ฝ่ำยส่งเสริมประเพณี ฯ ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น

13 นำงบุษกร  ศรีสุวรรณ์ หน.ฝ่ำยกำรศึกษำนอกระบบ ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น

14 นำงอิสรีย์  มวลเมืองสอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม สพม.25 สพม.25

15 นำงสดใส  สวัสดิรมย์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม สพม.25 สพม.25

16 นำงอรุณศรี  เมืองครุธ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม สพม.25 สพม.25

รำงวัลดีเด่น เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนำวิชำชีพครู "ประเภทหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ"

รำยช่ือผู้รับเกียรติบัตรในงำนวันครูจังหวัดขอนแก่น คร้ังท่ี 64 ประจ ำปี 2563
วันพฤหัสบดีท่ี 16 มกรำคม 2563

รำงวัลดีเด่น เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนำวิชำชีพครู 
เลขท่ีน่ัง
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ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กำญจนำภิเษก มหำวิทยำลัยขอนแก่น
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17 นำงสุมัทนำ แก้วจินดำ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน สพป.ขก.1 สพป.ขก.1

18 นำงสำววิจิตร  มูลแวง ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพป.ขก.1 สพป.ขก.1

19 นำงกัลยำณี  กะวิกุล บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กศน.จังหวัดขอนแก่น กศน.

20 นำยนิรันดร กำกแก้ว ศึกษำนิเทศก์ ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

21 นำงสำวศิรินำถ อำจบรรจง ศึกษำนิเทศก์ ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

22 นำงสำวศิริกุล  ทัพซ้ำย ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมอบจ.ขอนแก่น

23 นำงสำววรรณภำ สมตำ ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมอบจ.ขอนแก่น

24 นำยคเชนทร์  กองพิลำ ศึกษำนิเทศก์ สพม.25 สพม.25

25 นำงปิยะดำ  รุณธำตุ ศึกษำนิเทศก์ สพม.25 สพม.25

26 นำงสุชีรำ  สำฆ้อง ศึกษำนิเทศก์ สพม.25 สพม.25

27 นำงพรผกำ  หนูจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ สพม.25 สพม.25

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

28 นำยรัฐพงษ์ หำปู่ทน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ศธภ.12 ศธภ.12

29 นำงนิตยำ วุฒิพิสิฐ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ศธภ.12 ศธภ.12

30 นำงสำวนริศรำ อรรคฮำต บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ศธภ.12 ศธภ.12

31 นำยกฤษณเทพ ส ำเริง บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ศธภ.12 ศธภ.12

32 นำยสยำมพงษ์ วงค์สุวรรณ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ศธภ.12 ศธภ.12

33 นำงศุภลักษณ์ อนุเดชำกุล นักวิชำกำรศึกษำ ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

34 นำยธวัชชัย มงคลมะไฟ นิติกร ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

35 นำงสำวสุมนมำลย์ ศิริเนตร นักวิชำกำรศึกษำ ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

36 นำงสำวมนัสชล แพไธสง นักวิชำกำรศึกษำ ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

37 นำงสำวรณิดำ ชัยพิมพำ นักจัดกำรงำนท่ัวไป ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

38 นำงสำวสมนำตย์ ทองประภำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

39 นำงจิรำพร  ศิลปเทศ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น

40 นำยปิติพัฒน์  พำบุ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น

41 นำงสำวอรุณสวัสด์ิ  แสนใส นักวิชำกำรวัฒนธรรม ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น

42 นำงศรีวิบูลย์  แก่นชำ ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น

43 นำงสำววัชรี  อุ่นใจชน นักทรัพยำกรบุคคล สพม.25 สพม.25

44 นำงพรรณทิพย์  พันธ์เพ็ง นักทรัพยำกรบุคคล สพม.25 สพม.25

45 นำยศุภกิตต์ิ  จิตปรีดำ นักวิชำกำรพัสดุ สพม.25 สพม.25

46 นำงสำวประภำพร  เมืองนำค เจ้ำพนักงำนธุรกำร สพม.25 สพม.25
47 นำงวิไล ม่ังค่ัง นักวิชำกำรเงินและบัญชี สพป.ขก.1 สพป.ขก.1

48 นำงณิชชำรีย์ ตั งวำนิกพงษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพป.ขก.1 สพป.ขก.1
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49 นำงอุดมลักษณ์ สุริยะสกุลพงษ์ นักทรัพยำกรบุคคล สพป.ขก.1 สพป.ขก.1

50 นำงนพภำภรณ์ ตุงไธสง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพป.ขก.1 สพป.ขก.1

51 นำงณัฐยำ สีหะวงษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพป.ขก.1 สพป.ขก.1

52 นำงสำวพรเลขำ วัชระศุภรณ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี สพป.ขก.1 สพป.ขก.1

53 นำงจรวยพร หำดสมบัติ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพป.ขก.1 สพป.ขก.1

54 นำงภวิศภำ ดอกบัว นักวิชำกำรเงินและบัญชี สพป.ขก.1 สพป.ขก.1

55 นำยแสวง  ประทุมวัน ช่ำงปูน สพป.ขก.1 สพป.ขก.1

แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุ

56 นำยสมชำติ ไวค ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศรีเสมำวิทยำเสริม อบจ.ขอนแก่น

57 นำยกนต์ธร  เหล่ำกุน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศรีเสมำวิทยำเสริม อบจ.ขอนแก่น

58 นำยพินิจ  มีค ำทอง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พระยืนวิทยำคำร อบจ.ขอนแก่น

59 นำยสมศักด์ิ  บ้ำนเหล่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ นครขอนแก่น สพม.25

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

60 นำยวรรณประกรณ์  จุมพลน้อย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ขอนแก่นวิทยำยน 2 สพม.25

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

61 นำยศรวิษฐ์  ฤทธ์ิมนตรี ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ขอนแก่นวิทยำลัย สพม.25

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

62 นำยจงจิต  ดวงสนำม ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม.25

63 นำงณัฎฐพร  ชินบุตร ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ขอนแก่นสพม.25

64 นำยอนันต์  เดชโยธิน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กัลยำณวัตร สพม.25

65 นำยอดุลย์เดช  ฐำนะ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ขอนแก่นวิทยำยน สพม.25

66 นำยนพดล  สิงหศรี ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ขำมแก่นนคร สพม.25

67 นำงไพร์จิตร  แก้วศิริ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ นครขอนแก่น สพม.25

68 นำงอัจฉรำพร  อินทรทัพ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บ้ำนทองหลำง สพป.ขก.1

69 นำงอุไร  ปัทถำพงษ์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บ้ำนแก่นเท่ำ สพป.ขก.1

70 นำยโอภำส  สิงห์สีดำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บ้ำนชำด สพป.ขก.1

71 นำยไวยำกรณ์ ยะนะโชติ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บ้ำนบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่ำหิน สพป.ขก.1

72 นำยพีรเดช  ทิ งแสน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บ้ำนหนองเซียงซุยโนนสะอำด สพป.ขก.1

73 นำงชุติมำ กะริอุณะ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บ้ำนหนองคลอง สพป.ขก.1

**และรำงวัล Obec award

74 นำยสุเวศย์  บวรพำณิชย์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ อนุบำลขอนแก่น สพป.ขก.1

รำงวัลดีเด่น เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนำวิชำชีพครู "ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ"
เลขท่ีน่ัง
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75 นำยนิเทศก์  แสงศรีเรือง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สนำมบิน สพป.ขก.1

76 นำยเพชรสมทรง  บ ำรุงบ้ำนทุ่ม ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ชุมชนบ้ำนฝำง สพป.ขก.1

77 พันจ่ำอำกำศโทพงศธร สนธิเส็ง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กศน.อ ำเภอบ้ำนฝำง กศน.

78 นำยชูชำติ  หรัญรัตน์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กศน.อ ำเภอพระยืน กศน.

79 ว่ำท่ีร้อยตรีณรงค์รัชช์ โชคธประสิทธ์ิ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ รำชประชำนุเครำะห์ ๕๐ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

80 นำยชนะ โนนทนวงษ์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ โสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

81 นำยสันติ ฤำไชย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศรีสังวำลย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

82 นำงอภิญญำ สุวรรณรงค์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สวนสนขอนแก่น เอกชน

83 นำงสำวกันตินันท์ แสนท ำนำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น เอกชน

84 นำงสำวภัณฑิรำ ธิตะปัน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ วัดศรีจันทร์ เอกชน

85 นำงดวงกมล ทับลือชัย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กำรกุศลวัดหนองแวง เอกชน

86 นำยปฏิพัทธ์ ไชยลังกำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กำรกุศลวัดหนองแวง เอกชน

87 นำงสำวธิดำรัตน์ สินทะรมย์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กำรกุศลวัดหนองแวง เอกชน

88 นำงสำวสุทธิดำ สุภำชัยวัฒน์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ขอนแก่นวิเทศศึกษำ เอกชน

89 นำงสำวชญำนิศ โฆษิตพิมำนเวช ผู้บริหำรสถำนศึกษำ อนุบำลเอกศึกษำขอนแก่น เอกชน

90 นำงสำวนันท์นภัส ประหยัด ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สองภำษำกรประภำภัทร เอกชน

91 นำยสมคิด ค ำบอน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เอกศึกษำขอนแก่น เอกชน

92 นำยคเณศ สุวรรณรงค์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สวนสนขอนแก่น เอกชน

93 นำงสำวพรนภัส เขตเจริญ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ อนุบำณัฐสุดำ เอกชน

94 นำงจิตรำภรณ์ ไคขุนทด ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ฮ่ัวเคี ยววิทยำลัย เอกชน

95 นำงจุฑำทิพย์ ชำญประเสริฐ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พิมพ์ใจวิทย์ เอกชน

96 นำงวันดี อินทรสร ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บ้ำนพร้อมบุญ เอกชน

97 นำงสำวนุชจรินทร์ จ่ันบ ำรุง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น เอกชน

98 บำทหลวงไมตรี ทำสุวรรณ์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่ เอกชน

99 นำงสุณัฏฐำ จินำรักษ์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พระกุมำรเยซูโนนสมบูรณ์ เอกชน

100 นำยเฉลิมพล จ ำปำวงษ์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ อนุบำลอรุณโรจน์ เอกชน

101 นำงเสง่ียม ค ำอ้วน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พระกุมำรเยซูบ้ำนไผ่ เอกชน

102 นำงอุไรรัตน์ จโนภำส ผู้บริหำรสถำนศึกษำ อนุบำลไพศำลวิทย์ เอกชน

103 นำงวันเพ็ญ ญำณสิทธิ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พัฒนำกำรศึกษำ เอกชน

104 นำงสำวปิยวดี ฟ้ำกระจ่ำง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กฤชำนันท์เขำสวนกวำง เอกชน

105 นำงพัชรำ จองศิริกุล ผู้บริหำรสถำนศึกษำ อนุบำลขวัญรัตน์ เอกชน

106 นำยสุขสกล ท้วมเพ่ิมทรัพย์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ อนุบำลนวลน้อย เอกชน
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107 นำงสำวกัญฉัฐฐ เกษสิมมำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มนตรีศึกษำ เอกชน

108 นำยสมจิตร กำยจันดำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กำรกุศลวัดร่มประดู่ เอกชน

109 นำงนิโลบล ช่วยรักษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ อนุบำลร่วมฤทัย เอกชน

แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุ

110 นำงปัทมำวดี ทองยศ ครู ศรีเสมำวิทยำเสริม อบจ.ขอนแก่น

111 นำงชฎำพร ภูกองชัย ครู ศรีเสมำวิทยำเสริม อบจ.ขอนแก่น

112 นำงสำวสมพิศ ชินสุทธ์ิ ครู ศรีเสมำวิทยำเสริม อบจ.ขอนแก่น

113 นำยศุภชัย หำทนต์ ครู ศรีเสมำวิทยำเสริม อบจ.ขอนแก่น

114 นำงสำวฉันทิกำ วรรณพงษ์ ครู ศรีเสมำวิทยำเสริม อบจ.ขอนแก่น

115 นำยพิษณุ สิระวัตร ครู ศรีเสมำวิทยำเสริม อบจ.ขอนแก่น

116 นำยเลิศฤทธ์ิ พลเย่ียม ครู ศรีเสมำวิทยำเสริม อบจ.ขอนแก่น

117 นำยดำวิล บุญลือ ครู ศรีเสมำวิทยำเสริม อบจ.ขอนแก่น

118 นำยมัฆวำน ศรีบุญลือ ครู ศรีเสมำวิทยำเสริม อบจ.ขอนแก่น

119 นำงกุสะลิน มูลกัน ครู พระยืนวิทยำคำร อบจ.ขอนแก่น

120 นำงสุรีรัตน์ ศรีบุตร ครู พระยืนวิทยำคำร อบจ.ขอนแก่น

121 นำยวิศณุ เจริญรำช ครู พระยืนวิทยำคำร อบจ.ขอนแก่น

122 นำงเสำวนีย์ ไชยโทน ครู พระยืนวิทยำคำร อบจ.ขอนแก่น

123 นำงพรชลิตำ เจริญย่ิง ครู พระยืนวิทยำคำร อบจ.ขอนแก่น

124 นำงสำวจันทนำ นำมโยธำ ครู พระยืนวิทยำคำร อบจ.ขอนแก่น

125 นำงส ำรำญ พิมพำศรี ครู พระยืนวิทยำคำร อบจ.ขอนแก่น

126 นำยนันทวัฒน์ พิมพ์บึง ครู พระยืนวิทยำคำร อบจ.ขอนแก่น

127 นำงมะลิวรรณ ทองค ำ ครู พิศำลปุณณวิทยำ อบจ.ขอนแก่น

128 นำยจีรวัชร์ หลำนวงษ์ ครู พิศำลปุณณวิทยำ อบจ.ขอนแก่น

129 นำงสำยยนต์ สิงหศรี ครู พิศำลปุณณวิทยำ อบจ.ขอนแก่น

130 นำงบุษบง ศรีสุภำ ครู พิศำลปุณณวิทยำ อบจ.ขอนแก่น

131 นำงละอองแข มำทะวงษ์ ครู พิศำลปุณณวิทยำ อบจ.ขอนแก่น

132 นำงมณเทียร สุริยำ ครู พิศำลปุณณวิทยำ อบจ.ขอนแก่น

133 นำยณรงศักด์ิ มำทะวงษ์ ครู พิศำลปุณณวิทยำ อบจ.ขอนแก่น

134 นำยอนิรุตต์  อรรคอุดม ครู พิศำลปุณณวิทยำ อบจ.ขอนแก่น

135 นำงปิยำณี  จันทภูมิ ครู กัลยำณวัตร สพม.25

136 นำงยุพิน  ศรีมันตะ ครู กัลยำณวัตร สพม.25

รำงวัลดีเด่น เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนำวิชำชีพครู "ประเภทครูผู้สอน"
เลขท่ีน่ัง
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137 นำงสำวเอื องฟ้ำ  ยืนย่ัง ครู กัลยำณวัตร สพม.25

138 นำงวิภำวี  สร้อยค ำ ครู กัลยำณวัตร สพม.25

139 นำงสำวมำฆพร  ก้ำนพลู ครู กัลยำณวัตร สพม.25

140 นำยณัฐวุฒิ  รัตนภิรมย์ ครู กัลยำณวัตร สพม.25

141 นำงสำวนงพงำ  อึ งวงษ์วัฒนำ ครู กัลยำณวัตร สพม.25

142 นำงกวีนำ  ศิลำรวม ครู กัลยำณวัตร สพม.25

143 นำงอรนุช  ไวบรรเทำ ครู กัลยำณวัตร สพม.25

144 นำยวัชรวีร์  ทองวิลัย ครู กัลยำณวัตร สพม.25

145 นำยสุธีพรรณ์  ดวงลีดี ครู กัลยำณวัตร สพม.25

146 นำงสุมณฑำ  พิมพล ครู กัลยำณวัตร สพม.25

147 นำงสุนทรี  ชุมยำงสิม ครู กัลยำณวัตร สพม.25

148 นำยกฤษฎี  พีรธนัศสกุล ครู กัลยำณวัตร สพม.25

149 นำงวิภำ  เมืองสอน ครู กัลยำณวัตร สพม.25

150 นำงอนงค์รัตน์  วิริยสถิตย์กุล ครู แก่นนครวิทยำลัย สพม.25

151 นำงสำวณิชำกร  อุ่นทะวงษ์ ครู แก่นนครวิทยำลัย สพม.25

152 นำงมำลี  ผ่องศิริ ครู แก่นนครวิทยำลัย สพม.25

153 นำงศิริรุ่ง  ดนตรี ครู แก่นนครวิทยำลัย สพม.25

154 นำงอัญชนำ  พิทักษ์ ครู แก่นนครวิทยำลัย 2 สพม.25

155 นำงสำวสุภำวณี  ชำวเหนือ ครู แก่นนครวิทยำลัย 2 สพม.25

156 นำยเชำวรัตน์  สุดเพำะ ครู แก่นนครวิทยำลัย 2 สพม.25

157 นำงศิริญญำ  จันทบำล ครู ขอนแก่นพัฒนศึกษำ สพม.25

158 นำงกัญญำภรณ์  ลองศรี ครู ขอนแก่นพัฒนศึกษำ สพม.25

159 นำงพวงพยอม  รอดจู ครู ขอนแก่นพัฒนศึกษำ สพม.25

160 นำงสำวประภำพร  หำญสุริย์ ครู ขอนแก่นพัฒนศึกษำ สพม.25

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

161 นำงสิริประภำ  วำรีศรี ครู ขอนแก่นพัฒนศึกษำ สพม.25

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

162 นำยบุญน ำ  อรรคฮำต ครู ขอนแก่นพัฒนศึกษำ สพม.25

163 นำงสำวประกำยดำว  แสงแก้ว ครู ขอนแก่นวิทยำยน 2 สพม.25

164 นำงอมรรัตน์  พิทักษ์วงศ์ศร ครู ขอนแก่นวิทยำยน 2 สพม.25

165 นำงพนมจิตร  ประทุมมำ ครู ขอนแก่นวิทยำยน 2 สพม.25

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข



7

แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุเลขท่ีน่ัง

166 นำงประทุม  บุตรค ำโชติ ครู ขอนแก่นวิทยำยน 2 สพม.25

167 นำงจิรัญญำ  จันทิมำ ครู ขอนแก่นวิทยำยน 2 สพม.25

168 นำงกัลยำณี  ม่ังพร้อม ครู ขอนแก่นวิทยำยน 3 สพม.25

169 นำงสำยบัว  พิมพ์มหำ ครู ขอนแก่นวิทยำยน 3 สพม.25

170 นำงสำวธนพร  รักษำเคน ครู ขอนแก่นวิทยำยน 3 สพม.25

171 นำงสำวปริมพร  จันทรเวคิน ครู ขอนแก่นวิทยำยน 3 สพม.25

172 นำงสุพัตรำ  ศิริบัติ ครู ขอนแก่นวิทยำยน 3 สพม.25

173 นำงชุลิตำ  ไชยหงษ์ ครู ขอนแก่นวิทยำลัย สพม.25

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

174 นำงอังคณำ  ปะตังเวสัง ครู ขอนแก่นวิทยำลัย สพม.25

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

175 นำยชัชวำล  นำมปรีดำ ครู ขอนแก่นวิทยำยน สพม.25

176 นำงปวีณวรรณ  แทนไธสง ครู ขอนแก่นวิทยำลัย สพม.25

177 นำงสำวพิชญำณัญ  บุตรล้ำนช้ำง ครู ขอนแก่นวิทยำลัย สพม.25

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

178 นำงพำณิภัค  มงคลธง ครู ขอนแก่นวิทยำลัย สพม.25

179 นำงเพ็ญสมัย  เชษฐพสุธำดล ครู ขอนแก่นวิทยำลัย สพม.25

180 นำงสำวกัญญำรัตน์  วิไชยโย ครู ขอนแก่นวิทยำลัย สพม.25

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

181 นำงเพ็ญสุดำ  ฤทธ์ิมนตรี ครู ขอนแก่นวิทยำลัย สพม.25

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

182 นำยชำญวิทย์  จันทะวงษ์ ครู ขอนแก่นวิทยำลัย สพม.25

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

183 นำยกรณ์  มะลิลำ ครู ขอนแก่นวิทยำลัย สพม.25

184 นำยลิขิตพันธ์ุ  อมรสิรินันท์ ครู ขำมแก่นนคร สพม.25

185 นำงสำววยุรี  วงศ์สมศรี ครู ขำมแก่นนคร สพม.25

186 นำงลัดดำวัลย์  คีรีเมฆ ครู ขำมแก่นนคร สพม.25

187 นำงสังวำลย์  อติรัตนวงษ์ ครู ขำมแก่นนคร สพม.25

188 นำยกรินทร์  ทองธวัช ครู ขำมแก่นนคร สพม.25

189 นำงรัชนีย์  วงศ์ไกรสิน ครู โคกสีพิทยำสรรพ์ สพม.25

190 นำยวีระศักด์ิ  พฤกษเทเวศ ครู โคกสีพิทยำสรรพ์ สพม.25
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191 นำยณฐวัตร  พรภู่พุทธคุณ ครู เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ขอนแก่น สพม.25

192 นำงสำวจุฑำมำศ  ทิทึกทักษ์ ครู เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ขอนแก่น สพม.25

193 นำงสำวมิรันตี  มีมำ ครู เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ขอนแก่น สพม.25

194 นำงจรรยำ  บุญศรีประภำน ครู เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ขอนแก่น สพม.25

195 นำงสำวไพรรัตน์  จันทร์ประทัด ครู เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ขอนแก่น สพม.25

196 นำงสำวอัญชลี  ศรีด้วง ครู เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ขอนแก่น สพม.25

197 นำงกมลพัชร  ไชยตุลำนันท์ ครู เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ขอนแก่น สพม.25

198 นำงศยมน  พันธ์นำยม ครู เทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม.25

199 นำยมงคล  วันสำสืบ ครู เทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม.25

200 นำงเครือวัลย์  พนมหิรัญ ครู นครขอนแก่น สพม.25

201 นำงสำวอัจฉรำ  สีสุกอง ครู นครขอนแก่น สพม.25

202 นำงสำวแคทรียำ  ปักโคทำนัง ครู นครขอนแก่น สพม.25

203 ว่ำท่ีร้อยโทกฤตชัย  ชุมแสง ครู นครขอนแก่น สพม.25

204 นำงขวัญกมล  พลเย่ียม ครู นครขอนแก่น สพม.25

205 นำงทองใบ  มุ่งชู ครู นครขอนแก่น สพม.25

206 นำงบุญเชำว์  สมบูรณ์ ครู ประชำรัฐวิทยำเสริม สพม.25

207 นำงสำวพิมล  ทวีผ่อง ครู ประชำรัฐวิทยำเสริม สพม.25

208 นำยประยุน  ตะโนนทอง ครู ป่ำหวำยวิทยำยน สพม.25

209 นำงธิดำรัตน์  ไชยสงค์ ครู ป่ำหวำยวิทยำยน สพม.25

210 นำงสำวนวรัตน์  บุญสวัสด์ิกุลชัย ครู ป่ำหวำยวิทยำยน สพม.25

211 นำยอำทิตย์  อำยุโย ครู ฝำงวิทยำยน สพม.25

212 นำงกัลยำณี  จอมพลำพล ครู ฝำงวิทยำยน สพม.25

213 นำงปิยะมำศ  ทักษะวรบุตร ครู ฝำงวิทยำยน สพม.25

214 นำยอัจฉริยวุฒิ  ทองวรรณ์ ครู ฝำงวิทยำยน สพม.25

215 นำยชวนำกร  ไชยวงศ์ ครู สำวะถีพิทยำสรรพ์ สพม.25

216 นำงสุภำพร  เซียงใช่ ครู สำวะถีพิทยำสรรพ์ สพม.25

217 นำงสำวมัถชุรี  ตุนชัยภูมิ ครู สีหรำชเดโชชัย สพม.25

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

218 นำงสำวเกศแก้ว  นำมแสง ครู สีหรำชเดโชชัย สพม.25

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

219 นำงกำญจนรัตน์ โต๊ะถม ครู แก่นนครวิทยำลัย สพม.25
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220 นำงฉมำพันธ์ ส ำเภำแก้ว ครู แก่นนครวิทยำลัย สพม.25

221 นำยสุริยำ งำมเจริญ ครู แก่นนครวิทยำลัย สพม.25

222 นำยทัพเทพ คงวิเชียร ครู แก่นนครวิทยำลัย สพม.25

223 นำยนเรนทร์ฤทธ์ิ พุทธศรี ครู แก่นนครวิทยำลัย สพม.25

224 นำงสำวนวลพรรณ เหล่ียมไทย ครู แก่นนครวิทยำลัย สพม.25

225 นำยชุมพร  อินทรจักรพงษ์ ครู ขอนแก่นวิทยำยน สพม.25

226 นำงสำวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ์ ครู ขอนแก่นวิทยำยน สพม.25

227 นำงนดำวรรณ  ชัยสงครำม ครู ขอนแก่นวิทยำยน สพม.25

228 นำงสำววริยำ  ค ำหนูไทย ครู ขอนแก่นวิทยำยน สพม.25

229 นำยเฉลิมชัย  พันธุรักษ์ ครู ขอนแก่นวิทยำยน สพม.25

230 นำงสิริพร  ระวีกุล ครู ขอนแก่นวิทยำยน สพม.25

231 นำงเบญจวรรณ สำยโยค ครู ชุมชนบ้ำนท่ำพระ สพป.ขก.1

232 นำงกัญญำ  สุขเลิศตระกูล ครู อนุบำลขอนแก่น สพป.ขก.1
233 นำยชำญมงคล ศรีบุตรตำ ครู สนำมบิน สพป.ขก.1

234 นำงสำวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน ครู บ้ำนนำฝำยนำโพธ์ิ สพป.ขก.1
235 นำงพนิตตำ  วรนำรถ ครู บ้ำนหนองตำไก้หนองเม็ก สพป.ขก.1

236 นำงจูมทอง  จันทร์ขัน ครู บ้ำนหนองเซียงซุยโนนสะอำด สพป.ขก.1

237 นำงล ำภู แก้วโนนตุ่น ครู บ้ำนป่ำหม้อหนองคู สพป.ขก.1

238 นำงสำวทิพย์สุดำ ชำแก้ว ครู บ้ำนม่วง สพป.ขก.1

239 นำงกำญจนำ ไชยธรรม ครู บ้ำนหินลำดวังตอ สพป.ขก.1

240 นำงสำวศุภลักษณ์ ใจกล้ำ ครู บ้ำนหนองโข่ย(ประชำรัฐบ ำรุง) สพป.ขก.1

241 นำงสำวนริศรำ แพงมำ ครู บ้ำนม่วง สพป.ขก.1

242 นำงนงนุช พระวงศ์ ครู หนองแสงโคกน้อย สพป.ขก.1

243 นำงพัชรี ดีจริง ครู บ้ำนสงเปือยฮ่องเด่ือ สพป.ขก.1

244 นำงจ ำรัสลักษณ์ เฉลิมแสน ครู อนุบำลขอนแก่น สพป.ขก.1

245 นำงสำวพรอ ำพัน อินทรพำนิชย์ ครู สนำมบิน สพป.ขก.1

246 นำงสำวชิดชนก หล้ำทู ครู ไตรมิตรวิทยำคำร สพป.ขก.1

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

247 นำงมะลิวรรณ แก้วมำตย์ ครู บ้ำนหนองคลอง สพป.ขก.1

**และรำงวัลครูดีในดวงใจ
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248 นำงเทวินทร์ ศรีจันทร์หล้ำ ครู บ้ำนชำด สพป.ขก.1

249 นำงมำลิษำ วันนำ ครู บ้ำนนำฝำยนำโพธ์ิ สพป.ขก.1

250 นำงค ำมูล สินพันธ์ ครู บ้ำนโคกนำงำมปลำเซียม สพป.ขก.1

251 นำยสยำม บุตรศรี ครู บ้ำนแดงใหญ่ (รำษฎร์คุรุวิทยำคำร) สพป.ขก.1

252 นำงค ำพู งอสอน ครู บ้ำนทุ่ม(ทุ่มประชำนุเครำะห์) สพป.ขก.1

253 นำงนิรมล จิตภิลัย ครู บ้ำนม่วง สพป.ขก.1

254 นำงร ำพรรณ เกิดศักด์ิ ณ แวงน้อย ครู บ้ำนหนองแสงโคกน้อย สพป.ขก.1

255 นำงประนอม โชคเจริญ ครู ชุมชนบ้ำนท่ำพระ สพป.ขก.1

256 นำงมธุรส หอทอง ครู อนุบำลขอนแก่น สพป.ขก.1

**และรำงวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

257 นำงนภำพร ดีใหม่ ครู สนำมบิน สพป.ขก.1

258 นำยนัสกร มะลำศรี ครู บ้ำนนำฝำยนำโพธ์ิ สพป.ขก.1

259 นำงนภำภรณ์ เบ้ำค ำ ครู บ้ำนหนองคลอง สพป.ขก.1

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

260 นำงปิยะนุช อบมำสุ่ย ครู บ้ำนหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป.ขก.1

261 นำงวรรณเพ็ญ ค ำชนะชัย ครู พระคือหนองโพธ์ิวิทยำ สพป.ขก.1

262 นำงสุภำวดี ศิริสุทธ์ ครู อนุบำลขอนแก่น สพป.ขก.1

263 นำงณภำพร ศรีวะรมย์ ครู สนำมบิน สพป.ขก.1

264 นำยณัฐพงศ์ โสพุฒอ่อน ครู โคกงำมวิทยำคำร สพป.ขก.1

265 นำงรัชฎำพร สิงติบุตร ครู บ้ำนโนนท่อนวิทยำ สพป.ขก.1

266 นำงสำวศิริรัตน์ แสงสุข ครู บ้ำนหนองหญ้ำข้ำวนก สพป.ขก.1

267 นำงศิริลักษณ์ นำคสุข ครู บ้ำนป่ำหม้อหนองคู สพป.ขก.1

268 นำงกิตติพร ภูตะโชติ ครู บ้ำนเหล่ำนำดี สพป.ขก.1

269 นำยพัชรพงษ์ แสนโสภำวัน ครู บ้ำนหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป.ขก.1

270 นำงสำวธัญญำลักษณ์ หงส์สิงห์ ครู บ้ำนพระคือหนองโพธ์ิวิทยำ สพป.ขก.1

271 นำงสุมลทรำ แสนเมือง ครู บ้ำนโคกนำงำมปลำเซียมอัมพวัน สพป.ขก.1

272 นำงสำวสุมำภรณ์ แสนเหลำ ครู ชุมชนบ้ำนท่ำพระ สพป.ขก.1

273 นำงอำภรณ์ ค ำบุญ ครู อนุบำลขอนแก่น สพป.ขก.1

274 นำงพัทธนันท์ ศรวิชัย ครู สนำมบิน สพป.ขก.1

275 นำยเจริญ บรรณวงษำ ครู สนำมบิน สพป.ขก.1
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276 นำงอุทุมพร อุ่นใจ ครู ชุมชนบ้ำนพระยืน สพป.ขก.1

277 นำงบุษบำ ศรีคันธรักษ์ ครู บ้ำนค ำไฮหัวทุ่งประชำบ ำรุง สพป.ขก.1

278 นำยวิรัช เมืองโคตร ครู บ้ำนโสกแต้ สพป.ขก.1

279 นำยสันติ มูลตรีภักดี ครู ชุมชนบ้ำนหนองบัว สพป.ขก.1

**และรำงวัลครูดีในดวงใจ

280 นำยศรพิชัย นครศรี ครู บ้ำนดอนยำง สพป.ขก.1

281 นำงลัดดำ แต้มพิมำย ครู บ้ำนม่วง สพป.ขก.1

282 นำงเกษศิรินทร์ ธนะไชย ครู บ้ำนหนองแสงโคกน้อย สพป.ขก.1

283 นำงชลลดำ บำนนิสเตอร์ ครู อนุบำลขอนแก่น สพป.ขก.1

284 นำงภัคจิรำ เน่ืองภักดี ครู สนำมบิน สพป.ขก.1

285 นำงธนพร สนอุป ครู บ้ำนโนนค้อ สพป.ขก.1

286 นำงสำวอรัญญำ แก่นจันทร์ ครู ไตรมิตรวิทยำคำร สพป.ขก.1

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

287 นำงอรุณี ฮำตแสนเมือง ครู บ้ำนหนองคลอง สพป.ขก.1

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

288 นำงร๊อคเก็ต เคนทวำย ครู บ้ำนโนนท่อนวิทยำ สพป.ขก.1

289 นำยทองมำก มีมำ ครู บ้ำนโคกสีวิทยำเสริม สพป.ขก.1

290 นำงสำวพัชรี เครือรัตน์ ครู บ้ำนโนนเขวำ สพป.ขก.1

291 นำยตรีวิทย์ จ่ำยนอก ครู บ้ำนหนองเบ็ญ สพป.ขก.1

292 นำงสตพร วรสินธ์ุ ครู บ้ำนทุ่ม(ทุ่มประชำนุเครำะห์) สพป.ขก.1

293 นำงน่ำนฟ้ำ อินทะรังษี ครู อนุบำลขอนแก่น สพป.ขก.1

294 นำยสุทธ์ใจ กมลตรี ครู สนำมบิน สพป.ขก.1

295 นำงประหยัด ละทัยนิล ครู บ้ำนนำฝำยนำโพธ์ิ สพป.ขก.1

296 นำงสำวศิรินยำณีย์ ศรีกรุงพลี ครู พระคือหนองโพธ์ิวิทยำ สพป.ขก.1

297 นำยอิสริยำภรณ์ ก้อนแก้ว ครู บ้ำนหว้ำเหล่ำโพนทอง สพป.ขก.1

298 นำงโสพิณ ศรีส ำโรง ครู ชุมชนบ้ำนฝำง สพป.ขก.1

299 นำงหทัยรัตน์ อ่ิมสมบัติ ครู บ้ำนโนนม่วง สพป.ขก.1

300 นำงสำวกรรณิกำร์ แก้ววังปำ ครู บ้ำนชำด สพป.ขก.1

301 นำงพัชรำพร ศิริพันธ์บุญ ครู บ้ำนทุ่ม(ทุ่มประชำนุเครำะห์) สพป.ขก.1

302 นำงณภิญรัตน์ ทัพขวำ ครู สนำมบิน สพป.ขก.1

303 นำยสรเทพ แมนเมือง ครู บ้ำนนำฝำยนำโพธ์ิ สพป.ขก.1

304 นำงพรรณพิมล มีค ำทอง ครู บ้ำนหนองคลอง สพป.ขก.1
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305 นำงละเอียด วงค์ชมภู ครู พระบุบ้ำนหันรำษฏร์ประสำท สพป.ขก.1

306 นำงจันทร์เพ็ญ รัตนวงษำ ครู บ้ำนโนนท่อนวิทยำ สพป.ขก.1

307 นำงเพ็ญศรี วงษ์ไชยำ ครู บ้ำนโคกท่ำ (นำเพียง) สพป.ขก.1

308 นำยชัยกร จ ำปำนุ้ย ครู บ้ำนกุดกว้ำงประชำสรรค์ สพป.ขก.1

309 นำงสำวดวงใจ ศิริอำมำตย์ ครู บ้ำนหนองแวงบวรวิทย์ สพป.ขก.1

310 นำงสำวชลลดำ สร้อยแก้ว ครู บ้ำนหินลำดนำดี สพป.ขก.1

311 นำงส่งศรี นำอุดม ครู อนุบำลขอนแก่น สพป.ขก.1

312 นำยปิโยรส ถนอมด ำรงศักด์ิ ครู สนำมบิน สพป.ขก.1

313 นำงสุรีพร มูลตรีภักดี ครู ชุมชนบ้ำนหนองบัว สพป.ขก.1

314 นำยบุญถม อุบำลี ครู บ้ำนบึงแก สพป.ขก.1

315 นำงสำวกนกณัฐ สีหำนำม ครู บ้ำนสะอำด สพป.ขก.1

316 นำยเนตินนท์ หำญสุริย์ ครู บ้ำนทองหลำง สพป.ขก.1

317 นำยสิทธิชัย สุนทรพิทักษ์ ครู อนุบำลขอนแก่น สพป.ขก.1

318 นำยพงษ์ศักด์ิ ชัยศร ครู บ้ำนขำมป้อมชำนบึงโพธ์ิทองฯ สพป.ขก.1

319 นำยสมพร ก้องไพรงำม ครู บ้ำนบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่ำหิน สพป.ขก.1

320 นำยอนุชำ บุญใบ ครู บ้ำนหนองหิน สพป.ขก.1

321 นำงสำวสุพัตรำ  คนสรรค์ ครู กศน.อ ำเภอเมืองขอนแก่น กศน.

322 นำยกฤษฎำ  อ่อนฉวี ครู กศน.อ ำเภอเมืองขอนแก่น กศน.

323 นำยสมบัติ  สมภำร ครู กศน.อ ำเภอเมืองขอนแก่น กศน.

324 นำงจิตฤดี  อำจมูนตรี ครู กศน.อ ำเภอเมืองขอนแก่น กศน.

325 นำงศุภรดำ  พันธ์ุแดง ครู กศน.อ ำเภอเมืองขอนแก่น กศน.

326 นำยกำญจนพันธ์ ลำสอน ครู กศน.อ ำเภอเมืองขอนแก่น กศน.

327 นำยมำนิต  พงศ์จรัสมณี ครู กศน.อ ำเภอเมืองขอนแก่น กศน.

328 นำงสำวพัณณ์ชิตำ  สนิทชน ครู กศน.อ ำเภอเมืองขอนแก่น กศน.

329 นำยเฉลิมชัย  แน่นอุดร ครู กศน.อ ำเภอเมืองขอนแก่น กศน.

330 นำยนัฐพงษ์  สุวรรณวงศ์ ครู กศน.อ ำเภอเมืองขอนแก่น กศน.

331 นำยยงยุทธ์  เคนค ำภำ ครู กศน.อ ำเภอพระยืน กศน.

332 นำงสำวสุภณิดำ  ทองค ำ ครู กศน.อ ำเภอพระยืน กศน.

333 นำยประยุทธ ขันหนองโพธ์ิ ครู กศน.อ ำเภอพระยืน กศน.

334 นำยอุทัย  จำตุรส ครู กศน.อ ำเภอพระยืน กศน.

335 นำงอนงค์พร ดำสีวังปำ ครู กศน.อ ำเภอพระยืน กศน.
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336 นำยสุมำศ ลีชำ ครู กศน.อ ำเภอพระยืน กศน.

337 นำยปิยะบุตร  หว่ำงจิตร์ ครู กศน.อ ำเภอพระยืน กศน.

338 นำงสำวสุชำวจี  คนบุญ ครู กศน.อ ำเภอพระยืน กศน.

339 นำงพิสมัย จำตุรส ครู กศน.อ ำเภอพระยืน กศน.

340 นำงสำวรัชดำ  เพียสังกะ ครู กศน.อ ำเภอพระยืน กศน.

341 นำงสำวฉันทนำ เสือเขียว บุญเทียม ครู กศน.อ ำเภอบ้ำนฝำง กศน.

342 นำงอวยพร วงษ์คณำนุรักษ์ อ่อนเฉวียง ครู กศน.อ ำเภอบ้ำนฝำง กศน.

343 นำยอรรณพ แสงพงศำนนท์ ครู กศน.อ ำเภอบ้ำนฝำง กศน.

344 นำงสำวนครินทร์ ดวงจันทร์ ครู กศน.อ ำเภอบ้ำนฝำง กศน.

345 นำงสำวอุษณี  แสนวันดี ครู กศน.อ ำเภอบ้ำนฝำง กศน.

346 นำงสำวกัญญำณัฐ บรรจง ครู กศน.อ ำเภอบ้ำนฝำง กศน.

347 นำงสุภำวนำรถ  รุ่งมณีแสง ครู กศน.อ ำเภอบ้ำนฝำง กศน.

348 นำงสำวทิพวรรณ  เพ็งคุณ ครู กศน.อ ำเภอบ้ำนฝำง กศน.

349 นำยชัยศิริ ทันชม ครู กศน.อ ำเภอบ้ำนฝำง กศน.

350 นำงอัฐภิญญำ ทองสุข ครู กศน.อ ำเภอบ้ำนฝำง กศน.

351 นำยศุภชัย ประเสริฐนู ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

352 นำยคธำวุธ อักษร ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

353 นำงสำวณัฐกำนต์ คุณโน ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

354 นำงสำวมีนญำดำ วงษำลี ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

355 นำงสำวอุดมพร ปะโมนะตำ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

356 นำงสำวสรำญจิต แสนแก้ว ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

357 นำยสุบิน ประสพบัว ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

358 นำงสำวบุณฑริกำ อนุแก่นทรำย ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

359 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงวิภำดำ นำชัยเร่ิม ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

360 นำงสำวมณฑิกำญจน์ อเสกจันทร์สกุล ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

361 นำงสำวรัชนีกร อุ้ยปะโค ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

362 นำงสำวชุตินิษฐ์ ยะไชยศรี ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

363 นำงสำวสกำว สีนำง ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

364 นำงน้อมจิต ยิ มชัยภูมิ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

365 นำงสำวปริยำกร แจ่มจันทึก ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

366 นำงเจตศุภำ  ขำวดี ครู รำชประชำนุเครำะห์ ๕๐ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

367 นำงสำวอรพรรณ  สีหำมำตย์ ครู รำชประชำนุเครำะห์ ๕๐ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
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368 นำงสำวกชกร  จุลอมร ครู รำชประชำนุเครำะห์ ๕๐ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

369 นำงสำววันดี  สังโสม ครู รำชประชำนุเครำะห์ ๕๐ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

370 นำงอมรรักษ์  มะลำด ครู รำชประชำนุเครำะห์ ๕๐ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

371 นำยกิตติชนม์  ทองสุข ครู รำชประชำนุเครำะห์ ๕๐ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

372 นำงสำวจิรวรรณ  ค ำนิยม ครู รำชประชำนุเครำะห์ ๕๐ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

373 นำงสำวสุวรรณี  พิมพ์เส็ง ครู รำชประชำนุเครำะห์ ๕๐ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

374 นำงจินตนำ  พิมพ์ผุย ครู รำชประชำนุเครำะห์ ๕๐ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

375 นำงพนำพรรณ  รำชเสนำ ครู รำชประชำนุเครำะห์ ๕๐ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

376 นำงสำวคัทลียำ  ยำรังสี ครู รำชประชำนุเครำะห์ ๕๐ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

377 นำงพัฒนำพร  แพงโสดำ ครู รำชประชำนุเครำะห์ ๕๐ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

378 นำงสำวจุฑำมำศ  รัตนทิพย์ ครู รำชประชำนุเครำะห์ ๕๐ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

379 นำงสำวนฤมล  นำชัยสินธ์ุ ครู รำชประชำนุเครำะห์ ๕๐ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

380 นำงสำวภัทรินทร์  ธำตุไพบูลย์ ครู โสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

381 นำงสำวจันทรำ  มะลิงำม ครู โสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

382 นำยจักรกริช  กำนุมำร ครู โสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

383 นำงสำวปิย์วรำ  มหำยศ ครู โสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

384 นำงจิรภำ  กองแก้ว ครู โสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

385 นำยกัณณ์วัตร  ชุ่มช่ืน ครู โสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

386 นำงสำวสุชำนำรถ  แสงสุข ครู โสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

387 นำงสำวปิยธิดำ หล่ำยน  ำไหล ครู โสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

388 นำงอรุณี  ศิริกุล ครู โสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

389 นำยนัชชำ  พันธ์ุทับทิม ครู โสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

390 นำยอำทิตย์  ทิศสุวรรณ ครู โสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

391 นำยประภำส  ทัศศรี ครู โสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

392 นำยต่อศักด์ิ  กล่ ำสุข ครู โสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

393 นำยชูชำติ  แข่งขัน ครู โสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

394 นำงพิญญำ ใจมำลัย ครู ศรีสังวำลย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

395 นำงสุปรำณี   มำศวรรณำ ครู ศรีสังวำลย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

396 นำยสรศักด์ิ  นิมำกร ครู ศรีสังวำลย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

397 นำยณัฐวุฒิ  ชินวงค์ ครู ศรีสังวำลย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

398 นำงอรอุมำ  บุษรำคัม ครู ศรีสังวำลย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

399 ว่ำท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ ชะยูเด็น ครู ศรีสังวำลย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

400 นำงสำวณัฐณิชำ ต้องใจ ครู ศรีสังวำลย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
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401 นำยสำกล  ทัพสมบัติ ครู ศรีสังวำลย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

402 นำงสำวปำนชนก  บุญเอนก ครู ศรีสังวำลย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

403 นำยไพศำล  วิเศษแก้ว ครู ศรีสังวำลย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

404 นำยพงษ์ศธร  แสงตันชัย ครู ศรีสังวำลย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

405 นำยอดิสิทธ์ิ  วงศ์ละคร ครู ศรีสังวำลย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

406 นำงสำวจำริยำ ทับค ำมูล ครู ศรีสังวำลย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

407 นำงสำวสุภำพร  สำลีผล ครู ศรีสังวำลย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

408 ว่ำท่ีร้อยตรีปรัชญำพงศ์ เส็งตำกแดด ครู ศรีสังวำลย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

409 นำงยุวดี สมขันตรี ครู โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น ม..กำรกีฬำแห่งชำติ

410 นำยดำมพ์ นำคอก ครู โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น ม..กำรกีฬำแห่งชำติ

411 นำงสำวนริศรำ มืดนนท์ ครู โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น ม..กำรกีฬำแห่งชำติ

412 นำงสำวลักขณำ โททอง ครู โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น ม..กำรกีฬำแห่งชำติ

413 นำงสำววัลลภำ โนนทิง ครู โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น ม..กำรกีฬำแห่งชำติ

414 นำงสำวศศิธร ลีทอง ครู โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น ม..กำรกีฬำแห่งชำติ

415 นำยปรีชำ แสนสีลำ ครู มหำไถ่ศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน

416 นำงสำวสิริพักตร์ สำมำรถเจริญ ครู มหำไถ่ศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน

417 นำงสำวศิริวรรณ รำชภักดี ครู มหำไถ่ศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน

418 นำยปรำโมทย์ พ่ึงผล ครู มหำไถ่ศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน

419 นำงสำวศุภัสสร ภูเงินทุ่ง ครู มหำไถ่ศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน

420 นำงสำวพิมพ์วดี รุ่งเรืองย่ิง ครู มหำไถ่ศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน

421 นำงสำวสุพรรณี บุญจันทร์ ครู มหำไถ่ศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน

422 นำงชุติกำญจน์ จันทะไหล ครู ขอนแก่นวิเทศศึกษำ เอกชน

423 นำงสำวรติรัตน์ หน่อสีดำ ครู ขอนแก่นวิเทศศึกษำ เอกชน

424 นำงสำวอุษำ ค ำภักดี ครู เอกศึกษำขอนแก่น เอกชน

425 นำยปริญญำ พันหล่อมโส ครู เอกศึกษำขอนแก่น เอกชน

426 นำงศรีวิไลย์ ทิพเนตร ครู เอกศึกษำขอนแก่น เอกชน

427 นำงสำวรินฤทัย ศรีสุข ครู เอกศึกษำขอนแก่น เอกชน

428 นำงสำวจุรินทิพย์ ภูวำนค ำ ครู กำรกุศลวัดหนองแวง เอกชน

429 นำงสำวจุรีรัตน์ กองเป้ำ ครู กำรกุศลวัดหนองแวง เอกชน

430 นำงสำวไพจิตร สุขศำลำ ครู กำรกุศลวัดหนองแวง เอกชน

431 นำงพัชรนันท์ บุพศิริ ครู กำรกุศลวัดหนองแวง เอกชน

432 นำงบังอร เขียนชำนำจ ครู กำรกุศลวัดหนองแวง เอกชน
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433 นำงสำวดวงพร คุณเสน ครู วัดศรีจันทร์ เอกชน

434 นำงสำวพัชรำภรณ์ อ ำภำค ำ ครู วัดศรีจันทร์ เอกชน

435 นำงสำวปริชมน กระบุตรจอม ครู สองภำษำกรประภำภัทร เอกชน

436 นำงระพีพรรณ บุตรวัง ครู อนุบำลเอกศึกษำขอนแก่น เอกชน

437 นำงอัญชลี ดวงค ำรักษ์ ครู อนุบำลเอกศึกษำขอนแก่น เอกชน

438 นำงเนำวรัตน์ ธรรมทินโน ครู มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น เอกชน

439 นำงวรวรรณ วุฒิศรี ครู มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น เอกชน

440 นำงสำววรรณวิไล คล้ำยกระโทก ครู มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น เอกชน

441 นำงรุ่งทิพย์ อ่ิมพูล ครู มหำไถ่ศึกษำขอนแก่น เอกชน

442 นำงบัวทอง พิมำยนอก ครู มหำไถ่ศึกษำบ้ำนน้อยสำมเหล่ียม เอกชน

443 นำงสำวนำตยำ เสำะก่ำน ครู มหำไถ่ศึกษำบ้ำนน้อยสำมเหล่ียม เอกชน

444 นำยจัตุพงศ์ นำมโสม ครู มหำไถ่ศึกษำบ้ำนน้อยสำมเหล่ียม เอกชน

445 นำงสุภำวดี ม่ันคง ครู มหำไถ่ศึกษำบ้ำนน้อยสำมเหล่ียม เอกชน

446 นำงสำวกุลนิษฐรำ สุดี ครู มหำไถ่ศึกษำบ้ำนน้อยสำมเหล่ียม เอกชน

447 นำงสำวมัทรนันทร์ เรืองขจรเมธี ครู มณีอนุสรณ์ศึกษำ เอกชน

448 นำงทองทิพย์ ทองแขก ครู มณีอนุสรณ์ศึกษำ เอกชน

449 นำยเทพพิทักษ์ อักษรเกตุ ครู มณีอนุสรณ์ศึกษำ เอกชน

450 นำงสำวสุภำภรณ์ ประเสริฐ ครู มณีอนุสรณ์ศึกษำ เอกชน

451 นำงสำวอ ำภำ วงษำ ครู มณีอนุสรณ์ศึกษำ เอกชน

452 นำงดอกเอื อง ขวัญวิเศษ ครู พิมพ์ใจวิทย์ เอกชน

453 นำงสำวถำนะมำศ บุตรศรี ครู พิมพ์ใจวิทย์ เอกชน

454 นำงสำวพิณรัตน์ ค ำโยธำ ครู บ้ำนพร้อมบุญ เอกชน

455 นำงสำวชนำกำนต์ ยำนุวงษ์ ครู บ้ำนพร้อมบุญ เอกชน

456 นำงสำวผ่องศรี แสนขอนยำง ครู อนุบำลอรุณโรจน์ เอกชน

457 นำงศรำภรณ์ ดวงสอนแสง ครู พระกุมำรเยซูโนนสมบูรณ์ เอกชน

458 นำงปนัดดำ เจริญศรี  ครู มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่ เอกชน

459 นำงสำววันดี ภูตะคำม ครู กรุณำศึกษำ เอกชน

460 นำงสำวศรสวรรค์ กลีบจ ำปี ครู เอ่ียมไพศำล เอกชน

461 นำงสำวสิริวิมล ชำวชีลอง ครู มัญจำคริสเตียน เอกชน

462 นำงสำวกนกพร อยู่ตั งตัว ครู อนุบำลศักด์ิสุภำ เอกชน

463 นำงฉวีวรรณ ทีเหล็ก ครู มหำไถ่ศึกษำเมืองพล เอกชน

464 นำยสุพจน์ ภำษี ครู กระแสพัฒนำ เอกชน
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465 นำงวำรินทร์ จันทะรัง ครู สุรีพร เอกชน

466 นำงศรณ์สรวรรณ สุทธิวงษ์ ครู ซู่เอ็ง เอกชน

467 นำยค ำพันธ์ ตุละภิภำค ครู อมตวิทยำ เอกชน

468 นำงสำวอภิญญำ พันกูล ครู อมตวิทยำ เอกชน

469 นำงวรุณี คมข ำ ครู อนุบำลขวัญรัตน์ เอกชน

470 นำงสำวพรสวรรค์ มูลสมบัติ ครู อนุบำลนวลน้อย เอกชน

471 นำงนันทนำ อุ่นทะวงษ์ ครู นวลน้อยพิทยำ เอกชน

472 นำงมลิวัลย์ พรมบำง ครู อนุบำลพูนสวัสด์ิ เอกชน

473 นำงศิริพร ไชยค ำ ครู มนตรีศึกษำ เอกชน

474 นำงสุพรรณี หงษ์โยธี ครู พัฒนำกำรศึกษำ เอกชน

475 นำงสำวเดือนเพ็ญ ชุ่มเสนำ ครู สุดำรัตน์วิทยำคม เอกชน

476 นำงสำวดำวะดี แสนเมือง ครู อนุบำลศรีซ ำสูง เอกชน

477 นำงทิตติยำ บุญปก ครู อนุบำลศรีซ ำสูง เอกชน

478 นำงสำวสุนันทำ ต้นกันยำ ครู อนุบำลพูนสวัสด์ิ เอกชน

479 นำงสำวปิยะนุช แสงศำลำศรี ครู ชุมแพสองภำษำ เอกชน

480 นำงสำวกฤษณำ ระวิพนธ์ ครู ชุมแพสองภำษำ เอกชน

481 นำงสำวศิรินทรำ ค ำสะอำด ครู อนุบำลรวมฤทัย เอกชน

482 นำงศิริพร คุยเพียภูมิ ครู อนุบำลรวมฤทัย เอกชน

483 นำงสำววิภำดำ ปัสสำเวียง ครู อนุบำลรวมฤทัย เอกชน

484 นำงศิริพร ทำโม้ ครู อนุบำลรวมฤทัย เอกชน

485 นำยกรกฎ เกตุภูเขียว ครู อนุบำลรวมฤทัย เอกชน

486 นำงสุวนันทร์ ค ำแก้ว ครู อนุบำลชุมแพ เอกชน

487 นำงบุษกร เวียงวิเศษ ครู อนุบำลชุมแพ เอกชน

488 นำงสำวดำรำวรรณ ทองเทียม ครู อนุบำลชุมแพ เอกชน

489 นำงเกตุแก้ว อสุนี ณ อยุธยำ ครู อนุบำลชุมแพ เอกชน

490 นำงสำวก ำไรทิพย์ สุทธิพันธ์ ครู อนุบำลชุมแพ เอกชน

491 นำงสำวเบญจวรรณ ลำดเงิน ครู อนุบำลชุมแพ เอกชน

492 นำงจิรประภำ ธัญรัตนำกร ครู อนุบำลชุมแพ เอกชน

493 นำงวำรีญำ หม้ำยหวัน ครู อนุบำลชุมแพ เอกชน

494 นำยณรงค์วิทย์ อินทร์นำรมย์ ครู อนุบำลสุดรัก เอกชน

495 นำงสำวนิศำรัตน์ แสนซิว ครู อนุบำลสุดรัก เอกชน

496 นำงสำวจรรยำลักษณ์  รัตนขันแสง ครู อนุบำลสุดรัก เอกชน
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แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุเลขท่ีน่ัง

497 นำงสำวสุวิมล ทำน้อย ครู โรจน์วิมลศึกษำ เอกชน

498 นำงสำวดำวพระศุกร์ แดนสีแก้ว ครู ภูเวียงศึกษำ เอกชน

499 นำงสำววนิดำ ระมะณี ครู อนุบำลพรรณทิพย์ เอกชน

500 นำงจงกร พรหมทอง ครู กำรกุศลวัดโพธ์ิทอง เอกชน

501 นำงสำวสุภภำวดี สอนกลำง ครู สำรคุณวิทยำ กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม

502 นำงสำวสุภำวดี ปัจฉิม ครู นพคุณวิทยำ กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม

503 นำงสำวอคิรำภ์ โยธำธรรม ครู วัดท่ำกระบือวิทยำสรรค์ กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม

504 นำงอรนุช โขพิมพ์ ครู พระปริญัติธรรมสำมัญญำณสังวร กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม

505 นำงสำวศิรินทรำ มณีขัติย์ ครู วัดธำตุกุดกว้ำง กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม

506 นำยปิยะรัฐ พิมพ์เรือง ครู พระปริญัติธรรมสำมัญญำณสังวร กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม

507 นำยสุนทร หำญสุรีย์ ครู วัดหนองแวงวิทยำ กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม

508 นำยปรีดำ พลวงษำธนกุล ครู ร่มโพธ์ิทองธรรมวิทย์ กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม

แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุ

509 นำยสุเนตร วรรณปล่ัง ลูกจ้ำง ศธภ.12 ศธภ.12

510 นำงอัมรำรักษ์ คฤหัสถ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

511 นำยปิยวัฒน์  ติวเฮือง ลูกจ้ำงช่ัวครำว สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพป.ขก.1

512 นำงบุญโฮม  พนำมวัน ลูกจ้ำงช่ัวครำว สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพป.ขก.1

513 นำงสำวชลรัชศร  กุลโพนเมือง ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงช่ัวครำว กศน.จังหวัดขอนแก่น กศน.

514 นำงวันเพ็ญ  ผำนำค ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงช่ัวครำว กศน.จังหวัดขอนแก่น กศน.

515 นำงวนิฐำ  โพธ์ิเหลือง ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงช่ัวครำว กศน.จังหวัดขอนแก่น กศน.

516 นำงสำวนริศรำ  ภิรมย์ไกรภักด์ิ ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงช่ัวครำว กศน.จังหวัดขอนแก่น กศน.

517 นำงสำวนัศรำ  นิตยำ ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงช่ัวครำว กศน.จังหวัดขอนแก่น กศน.

518 นำยอมรเทพ  แซ่ตั ง ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงช่ัวครำว กศน.จังหวัดขอนแก่น กศน.

519 นำยวิชัย  ประทุมชำติ ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงช่ัวครำว กศน.จังหวัดขอนแก่น กศน.

520 นำยสมำน แว่นแก้ว บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สนง.กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม

แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุ

521 นำยกำรัณยภำส  ยินดีรมย์ พนักงำนรำชกำร แก่นนครวิทยำลัย 2 สพม.25

522 นำยอำนนท์  บัวพัด พนักงำนรำชกำร ขอนแก่นวิทยำลัย สพม.25

รำงวัลดีเด่น เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนำวิชำชีพครู "ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ"

เลขท่ีน่ัง

เลขท่ีน่ัง

รำงวัลดีเด่น เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนำวิชำชีพครู "ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ในหน่วยงำนสถำนศึกษำ"
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แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุเลขท่ีน่ัง

523 นำยณัฐพล  โมรำสวัสด์ิ พนักงำนรำชกำร ขอนแก่นวิทยำลัย สพม.25

**และรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข

524 นำงสำวสิริวรรณำ  ภำนุพินทุ ครูอัตรำจ้ำง โคกสีพิทยำสรรพ์ สพม.25

525 นำยกมล  บุญเกษม พนักงำนรำชกำร ป่ำหวำยวิทยำยน สพม.25

526 นำงสำวธำรำรัตน์  สังฆะมณี ธุรกำรโรงเรียน สีหรำชเดโชชัย สพม.25

527 นำงสำวกนกวรรณ  วรรณขัน ลูกจ้ำงช่ัวครำว นครขอนแก่น สพม.25

528 นำงสำวสมฤดี  บุญเฉลียว ธุรกำรโรงเรียน บ้ำนไก่นำ สพป.ขก.1

529 นำงสำวศกลกันต์ จ ำปำวะตะ ธุรกำรโรงเรียน บ้ำนโคกนำงำมปลำเซียม สพป.ขก.1

530 นำยกรรภิรมย์  ดรพล  ธุรกำรโรงเรียน บ้ำนโนนท่อนวิทยำ สพป.ขก.1

531 นำงสำวนันทพร  นนทะชิต ธุรกำรโรงเรียน บ้ำนโคกฟันโปง สพป.ขก.1

532 นำยบุญญฤทธ์ิ  จันทร์โสม ธุรกำรโรงเรียน บ้ำนกอก สพป.ขก.1

533 นำงสำวจุฑำรัตน์ บุญค ำ พ่ีเลี ยงเด็กพิกำร บ้ำนหนองโข่ย(ประชำรัฐบ ำรุง) สพป.ขก.1

534 นำยวรวุฒิ  บุษรำคัมภ์  ธุรกำรโรงเรียน หนองโพธ์ิประชำนุกูล สพป.ขก.1

535 นำงสำวมิรันตี  มหำโยธำ  ธุรกำรโรงเรียน บ้ำนป่ำหม้อหนองคู สพป.ขก.1

536 นำงประกอบแก้ว  ฉิมเพ็ง พนักงำนรำชกำร กศน.อ ำเภอเมืองขอนแก่น กศน.

537 นำงสุภำรัตน์ มูลปลำ พนักงำนรำชกำร กศน.อ ำเภอพระยืน กศน.

538 นำงสำวภคมน  ทิพย์ต ำแย บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กศน.อ ำเภอบ้ำนฝำง กศน.

539 นำยสันต์ โมฆรัตน์ ลูกจ้ำงประจ ำ โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น ม.กำรกีฬำแห่งชำติ

540 นำงจิรำภรณ์ เย่ืองกลำง บุคลำกรทำงกำรศึกษำ อนุบำลศรีซ ำสูง เอกชน

541 นำงยุภำพร เภำวฤทธ์ิ ลูกจ้ำง เอกศึกษำขอนแก่น เอกชน

542 นำยเสมอ จ ำปำ ลูกจ้ำง ขอนแก่นวิเทศศึกษำ เอกชน

543 นำงสำวพรรณิกำ โสภำ ลูกจ้ำง มหำไถ่ศึกษำบ้ำนน้อยสำมเหล่ียม เอกชน

544 นำงสำวจิรนันท์ พรมจักร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ วัดบูรพำรำมวิทยำสรรค์ กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม

545 นำงอัญชุลี สีเสือ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ วัดท่ำพระหงษ์เทศประดิษษฐ์ กลุ่มร.ร.พระปริยัติธรรม

แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุ

546 นำงสำวนงนุช ศีษะนอก ครู บ้ำนหนองหญ้ำแพรกท่ำแร่ สพป.ขก.1

**และรำงวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนท่ี และรำงวัลครูดีในดวงใจ

แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุ

547 นำยยศวัฒน์ พำผล ครู ขอนแก่นวิทยำยน สพม.25

เลขท่ีน่ัง

รำงวัลคุรุสภำ ประจ ำปี 2562 "ระดับจังหวัด"

เลขท่ีน่ัง

ครูผู้สอนดีเด่นตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประจ ำปี 2562 "ระดับจังหวัด"
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แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุเลขท่ีน่ัง

548 นำงอรวรรณ กองพิลำ ครู นครขอนแก่น สพม.25

549 นำงบุปผำ ค ำงำม ครู บ้ำนม่วง สพป.ขก.1

**และรำงวัล Obec Awards

550 นำยปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร ครู ภูเวียงวิทยำคม สพม.25

551 นำงสำวพยอม ศิลำโคตร ครู มหำไถ่ศึกษำเมืองพล สช.

แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุ

552 นำงสุมำลี ภูศรีอ่อน ครู เมืองพลพิทยำคม อบจ.ขอนแก่น

553 นำงนิพำพันธ์ ดีโว ครู โนนหันวิทยำยน อบจ.ขอนแก่น

554 นำยสมนึก  พงษ์เทพิน ครู สนำมบิน สพป.ขก.1

555 นำงธมนวรรณ  สมดี ครู สระแก้วรำษฎร์บ ำรุง สพป.ขก.1

556 นำงวรพร  ดิษฐเกษร ครู อนุบำลขอนแก่น สพป.ขก.1

**และรำงวัล Obec award

557 นำงกุหลำบ  พงษ์เทพิน ครู สนำมบิน สพป.ขก.1

558 นำงผ่องศรี  รบไพรินทร์ ครู อนุบำลขอนแก่น สพป.ขก.1

559 นำงสุรีพร  อิสสระวงษ์ ครู อนุบำลขอนแก่น สพป.ขก.1

**และรำงวัล Obec award และครูดีในดวงใจ

560 นำงจิรำยุ ภู่กลำง ครู มหำไถ่ศึกษำเมืองพล เอกชน

561 นำงสำวกฤตยำ ชำวยศ ครู มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่ เอกชน

562 นำงแพรววนิด  นำชิต ครู มหำไถ่ศึกษำเมืองพล เอกชน

563 นำงสำววนิดำ  อุดรบูรณ์ ครู มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่ เอกชน

564 นำงทวีรัส  นิลดำ ครู มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่ เอกชน

565 นำงสมฤดี  สำวิสิทธ์ิ ครู มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่ เอกชน

566 นำงเยำวนำ  เชื อสีดำ ครู มหำไถ่ศึกษำบ้ำนไผ่ เอกชน

567 นำงสุภำพร  สำยอินทร์ ครู มหำไถ่ศึกษำเมืองพล เอกชน

แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุ

568 นำงสุทธ์ิสมร แสงสุรศักด์ิชัย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ไอดีโดร์ฟเวอร์ สอน.

เลขท่ีน่ัง

รำงวัลดีเด่น เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนำวิชำชีพครู "ประเภทครูเอกชนนอกระบบ"

เลขท่ีน่ัง

ครูผู้สอนดีเด่นตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประจ ำปี 2562 "ระดับเขตพ้ืนท่ี"
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แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุเลขท่ีน่ัง

569 นำงสำวจตุพร เสพศิริสุข ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พรอุดมโคเรียเซ็นเตอร์ สอน.

570 นำยนัฐพงษ์ อุดม ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พรอุดมโคเรียเซ็นเตอร์ สอน.

571 นำงสำวอิสรีย์ ฉลองชนอนันต์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กำรอำชีพเรือส ำรำญและกำรโรงแรมขอนแก่น สอน.

572 นำงสำวณัฏฐ์ชุดำ วรรณะพันธ์ุ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ชุมแพบริบำลและภำษำ สอน.

573 นำยพิชำภพ หยองเอ่น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ชุมแพบริบำลและภำษำ สอน.

574 นำงสำวภัทรมน ศรีสุรพล ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บ้ำนมอลล่ี สอน.

575 นำงสำวกนกอร บุญมี ผู้บริหำรสถำนศึกษำ แก่นวิทย์ สอน.

576 นำงกนกวรรณ อยู่ยงวัฒนำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เป็นหน่ึงติวเตอร์ สอน.

577 นำงสำวพรชนก สุวรรณรำช ผู้บริหำรสถำนศึกษำ อังเคิลหมู สอน.

578 นำงสำวจิรำภรณ์ มือขุนทด ผู้บริหำรสถำนศึกษำ แก่นนครบริบำล สอน.

579 นำงสำววรำนุช วัฒนศัพท์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ฮักสคูล สอน.

580 นำยธนดณ รัตนสุวรำหะ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มำสเตอร์โจ สอน.

581 นำงนุชนำรถ วัฒนศัพท์ ครู ฮักสคูล สอน.

582 นำยแทนคุณ พลกุล ครู Hug School of Creative Arts สอน.

583 นำยมงคลชัย น้อยโนนงิ ว ครู ไอดี ไดร์ฟเวอร์ สอน.

584 นำยณัฐวุฒิ ศรีบุตรำช ครู ไอดี ไดร์ฟเวอร์ สอน.

585 นำงสำวกำนติมำ พำนนนท์ ครู ทวีปัญญำ สอน.

586 นำงฤดีพร เพียสุพรรณ์ ครู แก่นนครบริบำล สอน.

587 นำงสำวจิรำภรณ์ วิรุฬบุตร ครู อินเตอร์กำรบริบำลและกำรบัญชีขอนแก่น สอน.

588 นำยศุภฤกษ์ ภมรรัตนปัญญำ ครู ส่งเสริมวิชำชีพและวัฒนธรรมไทยสปำ สอน.

แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุ

589 นำงสำววิไลพร  ศรีจันทร์หล้ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บ้ำนบะยำว สพป.ขก.1

**และรำงวัล Obec Award

590 นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช ศึกษานิเทศก์ สพม.25 สพม.25

591 นางวรรณวรา โอฬาริกพันธ์ุ ครู แก่นนครวิทยำลัย สพม.25

592 นางสาวสรญา อุ่นเวียง ครู ขอนแก่นพัฒนศึกษำ สพม.25

593 นางกาญจนา  เบญจประยูรศักด์ิ ครู ขอนแก่นวิทยำยน สพม.25

เลขท่ีน่ัง

รำงวัล "ครูดีไม่มีอบำยมุข" ประจ ำปี 2562
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แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุเลขท่ีน่ัง

594 นางขวัญพิศ  ท าค าวงศ์ ครู ขอนแก่นวิทยำยน สพม.25

595 นางปณิชา  พัฒนานนท์ ครู ขอนแก่นวิทยำยน สพม.25

596 นางสาวจิราภรณ์  เตชะนอก ครู ขอนแก่นวิทยำยน สพม.25

597 นางสาวรสิกานต์  รัตตศิริ ครู ขอนแก่นวิทยำยน สพม.25

598 นางสุทธาภรณ์  พราววิเชียร ครู ขอนแก่นวิทยำยน สพม.25

599 นางอักษรศรี  ชาติศรี ครู ขอนแก่นวิทยำยน สพม.25

600 นางสาวนริสรา  ค าสี ครู โคกสีพิทยำสรรพ์ สพม.25

601 นางสาวอุมาภรณ์  สีลาอาจ ครู โคกสีพิทยำสรรพ์ สพม.25

602 นางปาริฉัตร  อามาตย์สมบัติ ครู นครขอนแก่น สพม.25

603 นางอุไร  สินอยู่ ครู สีหรำชเดโชชัย สพม.25

604 นางกาญจนา  พันธะลา ครู สีหรำชเดโชชัย สพม.25

605 นางนิลุบล  ภาณุรักษ์ ครู สีหรำชเดโชชัย สพม.25

606 นางปนัดดา  ปัจธรรม ครู สีหรำชเดโชชัย สพม.25

607 นางป่ินอนงค์  ชัชวัชวิมล ครู สีหรำชเดโชชัย สพม.25

608 นางวัชรกร  สุรพงษ์รัตน์ ครู สีหรำชเดโชชัย สพม.25

609 นางศุจินันท์  ไตรคุ้มมะดัน ครู สีหรำชเดโชชัย สพม.25

610 นางสาวชรินรัตน์  ศิริเทพ ครู สีหรำชเดโชชัย สพม.25

611 นางสาวประนอม  สะเดา ครู สีหรำชเดโชชัย สพม.25

612 นางสุกัลยา  ศาสตร์ศิลป์ ครู สีหรำชเดโชชัย สพม.25

613 นำงกำนต์พิชชำ  หำปู่ทน ครู ชุมชนบ้ำนฝำง สพป.ขก.1

614 นำงชนัฐปภำ  แนวหล้ำ ครู บ้ำนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขก.1

615 นำงสำวดำริน  ทนทำน ครู ชุมชนบ้ำนฝำง สพป.ขก.1

616 นำงสำวนันท์ชนก  พลยะเรศ ครู ชุมชนบ้ำนฝำง สพป.ขก.1

617 นำงสำวพรนิภำ  เทศต้อม ครู ชุมชนบ้ำนฝำง สพป.ขก.1

618 นำงสำวมุจรินทร์  เพิดภูเขียว ครู ชุมชนบ้ำนฝำง สพป.ขก.1

619 นำงสำวอุษนีย์  โพธ์ิศรี ครู ชุมชนบ้ำนฝำง สพป.ขก.1

620 นำงมณีรัตน์  พิมพำภรณ์ ครู ชุมชนบ้ำนพรหมนิมิตร สพป.ขก.1

621 นำงรจนำ  ทศชำ ครู ไตรมิตรวิทยำคำร สพป.ขก.1

622 นำงสำวกรรณิกำร์  บุตรเอก ครู ไตรมิตรวิทยำคำร สพป.ขก.1

623 นำยบุญชู  บุตรแดงน้อย ครู ไตรมิตรวิทยำคำร สพป.ขก.1

624 นำงเครือวัลย์  รัตตศิริ ครู บ้ำนทุ่ม(ทุ่มประชำนุเครำะห์) สพป.ขก.1

625 นำยเพ่ิม  เบ้ำค ำ ครู บ้ำนหนองคลอง สพป.ขก.1
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แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุเลขท่ีน่ัง

626 นำงสำวรุ่งรัตน์  สิทธิวงศ์ ครู บ้ำนหนองหญ้ำแพรกท่ำแร่ สพป.ขก.1

627 นำงจรีภรณ์  ล่ำมแขก ครู สนำมบิน สพป.ขก.1

628 นำงพัชรำ  ส ำนักวงศ์ ครู สนำมบิน สพป.ขก.1

629 นำงน  ำเพชร  ธนสีลังกูร ครู บ้ำนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขก.1

630 นำงนิตยำ  อุ่นผำง ครู บ้ำนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขก.1

631 นำงพัชรำภรณ์  โสค ำแก้ว ครู บ้ำนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขก.1

632 นำงสำวพิศเสวต  สุดวิเศษ ครู บ้ำนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขก.1

633 นำยสำคร  อุ่นผำง ครู บ้ำนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขก.1

634 นำยทวิช  ผำจันทร์ ครู หนองไผ่มอดินแดง สพป.ขก.1

635 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สถานศึกษา สีหรำชเดโชชัย สพม.25

แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุ

636 นำงภัทรนันฐ์ ไหลงำม รอง ผอ.สพป.ขก.1 สพป.ขก.1 สพป.ขก.1

637 นำยพิสิฐธวัฒน์ กล่ินไธสงค์ ผู้อ ำนวยกำร บ้ำนหนองคู สพป.ขก.1

638 นำงเกษณี บ ำรุงบ้ำนทุ่ม ผู้อ ำนวยกำร ไตรมิตรวิทยำคำร สพป.ขก.1

639 นำยชิตเมธำ ทำสมบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำร บ้ำนม่วง สพป.ขก.1

640 นำยชำญชัยสวัสด์ิ อิสสระวงษ์ ผู้อ ำนวยกำร หนองไผ่มอดินแดง สพป.ขก.1

641 นำยนิสิต สำยโยค ผู้อ ำนวยกำร บ้ำนดอนแดงดอนน้อยวิทยำ สพป.ขก.1

642 นำงสำวกมลวรรณ ทิพยเนตร ผู้อ ำนวยกำร สระแก้วรำษฎร์บ ำรุง สพป.ขก.1

643 นำยนิรุจน์ นครศรี รองผู้อ ำนวยกำร อนุบำลขอนแก่น สพป.ขก.1

644 นำงสำวศุภกำนต์ ประเสริฐรัตนะ ศึกษำนิเทศก์ สพป.ขก.1 สพป.ขก.1

645 โรงเรียนบ้ำนโนนเขวำ สถำนศึกษำ สพป.ขก.1 สพป.ขก.1

646 นำงยุพิน โพธ์ิทอง ครูผู้สอน อนุบำลขอนแก่น สพป.ขก.1

647 นำงพัชรำ สนธิมุล ครูผู้สอน อนุบำลขอนแก่น สพป.ขก.1

648 นำงอรทัย ใจศิริ ครูผู้สอน บ้ำนม่วง สพป.ขก.1

649 นำงขจร กองทุน ครูผู้สอน บ้ำนกุดกว้ำงประชำสรรค์ สพป.ขก.1

650 นำงปรำณี เวียงยศ ครูผู้สอน หนองโพธ์ิประชำนุกูล สพป.ขก.1

รำงวัล "OBEC AWARDS" ประจ ำปี 2562
เลขท่ีน่ัง
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แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุเลขท่ีน่ัง

651 นำงประทุม จ ำปำนุ้ย ครูผู้สอน บ้ำนกุดกว้ำงประชำสรรค์ สพป.ขก.1

652 นำงจรรยำภรณ์ อิสสระวงษ์ ครูผู้สอน บ้ำนหว้ำเหล่ำโพนทองประชำนุกูล สพป.ขก.1

แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุ

653 นำงพรลภัส  วงศ์ษำ ครู บ้ำนโนนบ่อ สพป.ขก.1

**และรำงวัลครูดีในดวงใจระดับกลุ่ม

654 นำงอรินดำ  บรรณวงษำ ครู สนำมบิน สพป.ขก.1

**และรำงวัลครูดีในดวงใจระดับกลุ่ม

655 นำงอรวรรณ  พะมณี ครู บ้ำนค ำหญ้ำแดง สพป.ขก.1

656 นำงปริชำติ  สอนโก่ย ครู บ้ำนหนองหญ้ำแพรกท่ำแร สพป.ขก.1

657 นำงสุทธำทิพย์  ศุภรมย์ ครู ชุมชนบ้ำนพระยืน สพป.ขก.1

658 นำงสัตยำ  กุสุมำลย์ ครู บ้ำนโสกแต้ สพป.ขก.1

659 นำงอัจฉรำวดี  ทิพนัส ครู หนองชำดพิทยำคม สพป.ขก.1

660 นำงรัตนำ  สมบัติโพธ์ิ ครู หนองโพธ์ิประชำนุกูล สพป.ขก.1

แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุ

661 นำยพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

662 นำยพิชิต บุตรศรีสวย ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

663 นำยพงษ์ศักด์ิ ภูกำบขำว ข้ำรำชกำรบ ำนำญ บ ำนำญ บ ำนำญ

664 นำงสังวำลย์ พลวิลัย ข้ำรำชกำรบ ำนำญ บ ำนำญ บ ำนำญ

665 นำยสมโชค ภิรมย์กุล ข้ำรำชกำรบ ำนำญ บ ำนำญ บ ำนำญ

666 นำยเกียรติศักด์ิ บุญไทย ข้ำรำชกำรบ ำนำญ บ ำนำญ บ ำนำญ

667 นำยประสำท พิมพ์สุข ข้ำรำชกำรบ ำนำญ บ ำนำญ บ ำนำญ

แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุ

668 นำงสำวบุณฑริก ธ ำรงชัยชนะ นักทรัพยำกรบุคคล ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

669 นำยวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์ ศึกษำนิเทศก์ ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

670 นำงพัชรีย์ เดชกุลทอง ศึกษำนิเทศก์ ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

671 นำงสำวนวนอนงค์ ไชยศรี นักวิชำกำรศึกษำ ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

รำงวัลดีเด่นเน่ืองในงำนวันครู ประเภท ผู้ท ำคุณประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำ ศธจ.ขอนแก่น
เลขท่ีน่ัง

รำงวัลดีเด่นเน่ืองในงำนวันครู ประเภท บุคลำกรผู้เป็นแบบอย่ำงในด้ำนควำมรับผิดชอบและมีจิตอำสำ
เลขท่ีน่ัง

รำงวัล "ครูดีในดวงใจ" คร้ังท่ี 17 ประจ ำปี 2562
เลขท่ีน่ัง
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แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุเลขท่ีน่ัง

672 นำยวุฒิชัย ประวันเตำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

673 นำยเอกพงษ์ ชูรัตน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร ศธจ.ขอนแก่น ศธจ.ขอนแก่น

แถวท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ สังกัด หมำยเหตุ

674 นำยองอำจ   สิมเสน  รองผู้อ ำนวยกำร นครขอนแก่น สพม.25

675 นำยอุทัย   แท่นแก้ว ครู นครขอนแก่น สพม.25

รำงวัลบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจ ำปี 2561
เลขท่ีน่ัง


