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รายช่ือผู้เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจ าปี พ.ศ.2566   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

ในวันที่ 16 มกราคม 2565  ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
 

1. รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564  
ที ่ รายการ ชื่อ – สกุล โรงเรียน/หน่วยงาน  
1 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
นายจิรายุทธ   อักษรพิมพ์   โรงเรียนปทุมพิทยาคม  

2 รางวัลเกียรติบัตร ประเภท บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

นางสาวทมิตา  ไชยศรี สพม.อุบลราชธานี อ านาจเจริญ  

3 รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา 1. นางสุนีรัตน์  พวงพั่ว 
2. นายไพรินทร์  ภานานันท์ 

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 
โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร 

 

4 รางวัลเกียรติบัตร ประเภท ครู 1. นางพนัชกร  นิสา  
2. นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร 
3. นางสาวพรรณทิพย์  เกษเจริญคุณ 
4. นางสาวภาวดี  สายลาด  

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
โรงเรียนปทุมพิทยาคม 

 

 
2. รางวัล พระพฤหัสบดี จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 
 

ที ่ รายการ ชื่อ – สกุล ส านักงาน / โรงเรียน 

1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

นางสาวชรินภรณ์  ดอกดวง สพม.อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
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3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับมัธยมศึกษา) 

ที ่ รายการ รางวัล ชื่อ – สกุล ส านักงาน / โรงเรียน 

1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง สพม.อุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ 

สพม.อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้าน
วิชาการ 

ชนะเลิศเหรียญทอง นายไตรรัตน์ โคสะสุ สพม.อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

3 ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ด้านวิชาการ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
เหรียญทอง 

นายธเนศ สุขอุทัย สพม.อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

ชนะเลิศเหรียญทอง นางฐิติชญา มหิษานนท์ สพม.อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

5 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชนะเลิศเหรียญทอง นายเอนก เจริญพันธ์ สพม.อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

6 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับ
มัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
เหรียญทอง 

ร.ร.ปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

7 ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ด้านบริหารจัดการ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
เหรียญทอง 

นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว สพม.อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

8 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
เหรียญทอง 

นางสมปอง บุระด า สพม.อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

9 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้าน
บริหารจัดการ 

เหรียญเงิน นางสาวจามรี เชื้อชัย สพม.อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
ด้านวิชาการ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
เหรียญทอง 

นายปิยพัทธดนย์ พันธ์
สุวรรณ 

ร.ร.นารีนุกูล  
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ที ่ รายการ รางวัล ชื่อ – สกุล ส านักงาน / โรงเรียน 

11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
เหรียญทอง 

นางหฤทัย บุญช่วย ร.ร.นารีนุกูล  

12 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริม
การใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
เหรียญทอง 

นายดุริยะ จันทร์ประจ า ร.ร.นารีนุกูล  

13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
ด้านบริหารจัดการ 

เหรียญทอง นายราวี รอบโลก ร.ร.นารีนุกูล  

14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

เหรียญเงิน นางสาวทัศนีย์ ทองไชย ร.ร.นารีนุกูล  

15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 

ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวจิรนุช บุตราช ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุบลราชธานี  

16 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ชนะเลิศเหรียญทอง ร.ร.ม่วงสามสิบอัมพวัน
วิทยา 

ร.ร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 

17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ชนะเลิศเหรียญทอง นางรัชดาพร ใจดีหิรัญ ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช  

18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวอรดา พิสุทธิ์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุบลราชธานี  

19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
เหรียญทอง 

นายธีระพงศ์ แก้วเนตร ร.ร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  

20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
เหรียญทอง 

นายวรวิทย์ หอมหวล ร.ร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  
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ที ่ รายการ รางวัล ชื่อ – สกุล ส านักงาน / โรงเรียน 

21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
เหรียญทอง 

นายธนรัฐ ไตรศิวะกุล ร.ร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  

22 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
เหรียญทอง 

นางจันทวรรณ กัญญะลา ร.ร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  

23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
เหรียญทอง 

นายชยุตม์ โล่ห์ค า ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช  

24 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
เหรียญทอง 

ร.ร.ม่วงสามสิบอัมพวัน
วิทยา 

ร.ร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 

25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

เหรียญทอง นายณัฐวุฒิ ทองอาจ ร.ร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  

26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้าน
บริหารจัดการ 

เหรียญทอง นางสาววนิดา บุญอุ้ย ร.ร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  

27 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

เหรียญทอง นายประจักษ์พงศ์ วรรณ
โชต ิ

ร.ร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  

28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

เหรียญทอง นางนภาจริน หอมหวล ร.ร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  

29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

เหรียญทอง นายวัลลภ บุญช่วย ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อุบลราชธานี  

30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

เหรียญทอง นายศราวุธ ศรีมาค า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
อุบลราชธานี  
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ที ่ รายการ รางวัล ชื่อ – สกุล ส านักงาน / โรงเรียน 

31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

เหรียญทอง นายวรวิทย์ หอมหวล ร.ร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  

32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้าน
บริหารจัดการ 

เหรียญเงิน นางสาวขัตติยานี ผดุงเวียง ร.ร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  

33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน 

เหรียญเงิน นางมะลิวัลย์ เสนาใหญ่ ร.ร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  

34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

เหรียญเงิน นางนภาจริน หอมหวล ร.ร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  

35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้าน
วิชาการ 

ชนะเลิศเหรียญทอง นายศุภกฤต จันทรา ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ  

36 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหาร
จัดการ 

ชนะเลิศเหรียญทอง ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ 

37 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
บริหารจัดการ 

ชนะเลิศเหรียญทอง นายองอาจ จูมสีมา ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ  

38 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
ด้านบริหารจัดการ 

ชนะเลิศเหรียญทอง นางระฑิยา อังคุระษี ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ  

39 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชา
เทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ชนะเลิศเหรียญทอง นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ  

40 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม 
PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ชนะเลิศเหรียญทอง นางวาสนา เกษียร ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ  
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ที ่ รายการ รางวัล ชื่อ – สกุล ส านักงาน / โรงเรียน 

41 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
ด้านวิชาการ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
เหรียญทอง 

นายธวัฒชัย กุค าวงษ์ ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ  

42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
ด้านวิชาการ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
เหรียญทอง 

นายศุภกฤต จันทรา ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ  

43 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
เหรียญทอง 

นางวาสนา เกษียร ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ  

44 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
เหรียญทอง 

นายศุภชัย จันทร์งาม ร.ร.โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  

45 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
เหรียญทอง 

นางรัชดา วิลามาศ ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ  

46 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้าน
วิชาการ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
เหรียญทอง 

นายไกร เฉลิมพงษ์ ร.ร.โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  

47 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
เหรียญทอง 

นายมงคล วิลามาศ ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ  

48 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหาร
จัดการ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
เหรียญทอง 

นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ  

49 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ 

50 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
ด้านวิชาการ 

เหรียญทอง นายสิทธิชัย ประเชิญ ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ  
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ที ่ รายการ รางวัล ชื่อ – สกุล ส านักงาน / โรงเรียน 

51 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 

เหรียญทอง นางวันเพ็ญ ค าประเสริฐ ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ  

52 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน 

เหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอก
อินทร์ 

ร.ร.วิจิตราพิทยา  

53 สถานศึกษายอดเยี่ยม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน 

เหรียญทอง ร.ร.วิจิตราพิทยา ร.ร.วิจิตราพิทยา 

54 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน 

เหรียญทอง นางสาวยุพาภรณ์ บุญ
ไพโรจน์ 

ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ  

55 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน 

เหรียญทอง นายพีรวัส โสระเวช ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ  

56 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน 

เหรียญทอง จ.ส.อ.หญิงนุจนาท ศรีวงษา ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ  

57 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้าน
บริหารจัดการ 

เหรียญเงิน นายไพรินทร์ ภานานันท์ ร.ร.ส าโรงวิทยาคาร  

58 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

เหรียญเงิน นายโกวิท สุพรรณ์ ร.ร.ส าโรงวิทยาคาร  

  



หน้า 8 
 

ที ่ รายการ รางวัล ชื่อ – สกุล ส านักงาน / โรงเรียน 

59 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน 

เหรียญเงิน นายอภิสิทธิ์ ปลื้มจิตร ร.ร.วิจิตราพิทยา  

60 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุข
ภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน 

เหรียญเงิน นางสาวพชิรา บุญปัญญา ร.ร.ลือค าหาญวารินช าราบ  

 

4. รางวัลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
ที ่ รายการ รางวัล ชื่อ – สกุล ส านักงาน / โรงเรียน 

1 ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้าน
การบริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(ระดับประเทศ)  

ระดับดีเยี่ยม นายบุญถึง ต้นงาม ร.ร.หนองขอนวิทยา 
 

2 ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้าน
การบริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(ระดับประเทศ) 

ระดับดมีาก ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอิน ร.ร.วิจิตราพิทยา 

3 ครูที่ได้รับรางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการ
บริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(ระดับประเทศ) 
 

ระดับดมีาก 1.นายฉัตรยา ป้องสิงห์ 
2. นางสาวคณารักษ์ กาเผือกงาม 
3.นางสาวรังสิมา แปลงศรี 

โรงเรียนหนองขอนวิทยา 
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 
โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 

4 ด้านการนิเทศ ก ากับ และติดตาม ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดีด้านการนิเทศ ก ากับ และติดตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. (ระดับประเทศ) 

ระดับดีเยี่ยม นางสาธิกา จันทนป สพม.อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
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5. รางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม”  ในโครงการโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. (ระดับประเทศ) 

ที ่ รายการ รางวัล ชื่อ – สกุล ส านักงาน / โรงเรียน 

1 ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประเทศ นายบุญถึง ต้นงาม โรงเรียนหนองขอนวิทยา 

2 ครูผู้สอนที่ได้รับรางวัล  ระดับประเทศ 1. นางศศิธร โคตรคันทา 
2. นางสาวอุทัยวรรณ บัวใหญ่ 
3. นางสุภาวีร์ ศรีไท 
4. นายศุภกิฤต คันทรา 

โรงเรียนหกสิบพรรษาฯ 
โรงเรียนวารินช าราบ 
โรงเรียนสหธาตุศึกษา 
โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ 

3 ศึกษานิเทศก์ ระดับดีเยี่ยม นางสาธิกา จันทนป สพม.อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

 

6. รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากในโรงเรียน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ที ่ รายการ รางวัล ชื่อ – สกุล ส านักงาน / โรงเรียน 

1 สถานศึกษา รองชนะเลิศ
ล าดับที่หนึ่ง 

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม  

 
7. รางวัลโรงเรียนที่มีความโดดเด่น ในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 จัดโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

ที ่ รายการ รางวัล ผู้รับรางวัล ส านักงาน / โรงเรียน 

1 ประเภทสถานศึกษา เกียรติบัตร โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 
 

 

 ประเภทครูผู้จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน เกียรติบัตร นายศุภชัย จันทร์งาม โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 
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8. รางวัลผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจ าปี 2564 
 

ที ่ รายการ รางวัล ผู้รับรางวัล ส านักงาน / โรงเรียน 

1 ประเภท ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา  

ระดับ ดีมาก นายโกสินทร์ บุญมาก  
รอง ผอ.สพม.อบอจ 

สพม.อบอจ 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ระดับ ดี นางสุวรรณา สมวัน 
นักวิชาการศึกษา 

สพม.อบอจ 

 

9. รางวัลการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน ผู้สนับสนุน กิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2565 
  

ที ่ รายการ รางวัล ผู้รับรางวัล ส านักงาน / โรงเรียน 

1 ประเภทผู้สนับสนุน เกียรติบัตร นางสาวทมิตา ไชยศรี  
นักวิชาการศึกษา  

สพม.อบอจ 
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10. รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2565  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

ที ่ ประเภท ชื่อ - สกุล โรงเรียน สหวิทยาเขต 

1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายดุริยะ จันทร์ประจ า เบ็ญจะมะมหาราช เมืองม่วงสามสิบ 

2 ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายชาคริต   พิมพ์หล่อ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมืองม่วงสามสิบ 

3 ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมืองม่วงสามสิบ 

4 ผู้อ านวยการสถานศึกษา นางเยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ ไผ่ใหญ่ศึกษา เมืองม่วงสามสิบ 

5 ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายสัญญา   แสนทวีสุข ราชประชานุเคราะห์  32 เมืองดอกบัว 

6 ผู้อ านวยการสถานศึกษา นางสุนีรัตน์   พวงพ่ัว ดอนมดแดง เมืองดอกบัว 

7 ผู้อ านวยการสถานศึกษา นางธัญญาภรณ์   จารุจิตร นารีนุกูล 2 เมืองดอกบัว 

8 ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายภูวดล   ไชยชนะ หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เมืองดอกบัว 

9 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา นายเชิดศักดิ์ สมศรี เบ็ญจะมะมหาราช เมืองม่วงสามสิบ 

10 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา นางพิมพ์เพ็ญ   ไมล์โพธิ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมืองม่วงสามสิบ 

11 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา นางจันทวรรณ   กัญญะลา ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมืองม่วงสามสิบ 

12 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา นายวุฒิชัย ธิมาชัย อุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองม่วงสามสิบ 

13 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา นางนิธิวดี   วรเดช นารีนุกูล เมืองดอกบัว 

14 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา นายณัฐพล   นาคะยศ ราชประชานุเคราะห์  32 จังหวัดอุบลราชธานี เมืองดอกบัว 

15 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา นางสาววาสนา   โพธิสนธ์ ปทุมพิทยาคม  เมืองดอกบัว 

16 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา นายพงษ์ศักดิ์   ตรีรัตน์ หนองบ่อสามัคคีวิทยา เมืองดอกบัว 

17 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางละไม มณีพิมพ์ เบ็ญจะมะมหาราช เมืองม่วงสามสิบ 

18 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวรวิภา   ประสระบาล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมืองม่วงสามสิบ 

19 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางนภาจริน   หอมหวน  ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมืองม่วงสามสิบ 

20 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวมันทนา ขุมกลาง อุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองม่วงสามสิบ 
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21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวพิมพ์กัญญา   ค าดี นารีนุกูล เมืองดอกบัว 

22 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวกรองกานต์   ชะอุ่มพันธ์ หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เมืองดอกบัว 

23 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางนันทกา   ดลปัดชา ปทุมพิทยาคม  เมืองดอกบัว 

24 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางยุพาพร ชุมเเสง นารีนุกูล 2 เมืองดอกบัว 

25 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางนารีรัตน์ สมคะเน เบ็ญจะมะมหาราช เมืองม่วงสามสิบ 

26 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางยุพาพร   พ้ืนผา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมืองม่วงสามสิบ 

27 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวธนัญญา   สดชื่น ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมืองม่วงสามสิบ 

28 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางผ่องพักตร์   บัวสด อุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองม่วงสามสิบ 

29 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสุมาลี   พาหะพรหม นารีนุกูล เมืองดอกบัว 

30 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายเปรมมินทร์   จันทร์กองกวิน ปทุมพิทยาคม  เมืองดอกบัว 

31 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวนงเยาว์   มีศรี ราชประชานุเคราะห์  32 จังหวัดอุบลราชธานี เมืองดอกบัว 

32 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายวันชัย   ยศม้าว หนองขอนวิทยา  เมืองดอกบัว 

33 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางนิรมล ช่วยบุญญะ เบ็ญจะมะมหาราช เมืองม่วงสามสิบ 

34 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวอิงอร   ค าทา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมืองม่วงสามสิบ 

35 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายรวินศักดิ์ ภูมิธนนิเวศน์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมืองม่วงสามสิบ 

36 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาววัชราภรณ์ สุภารี ศรีน้ าค าศึกษา เมืองม่วงสามสิบ 

37 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางชนม์สิตา   มุกดาหาร นารีนุกูล เมืองดอกบัว 

38 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายธีระวัฒน์   พิมพกรรณ์ ราชประชานุเคราะห์  32 จังหวัดอุบลราชธานี เมืองดอกบัว 

39 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวธิชาพร   ชื่นตา ดอนมดแดง เมืองดอกบัว 

40 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายมหิศธร   ชุมเเสง นารีนุกูล 2 เมืองดอกบัว 
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41 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ว่าที่ ร.ต.ประชา   การินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช เมืองม่วงสามสิบ 

42 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวพิศมัย   ธรรมสัตย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมืองม่วงสามสิบ 

43 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวนวพร   ศรีสวัสดิ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมืองม่วงสามสิบ 

44 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายธรรมเนียม   พงษ์ศิริ ดงยางวิทยาคม เมืองม่วงสามสิบ 

45 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวปาริณีย์   ชารีแก้ว ปทุมพิทยาคม  เมืองดอกบัว 

46 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวสุปรียา   กล่อมเสียง  ดอนมดแดง เมืองดอกบัว 

47 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางศศินันท์   กากแก้ว นารีนุกูล เมืองดอกบัว 

48 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายวชิรวิชญ์   สังวิบุตร หนองขอนวิทยา เมืองดอกบัว 

49 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายพัฒนชาติ   พึ่งเพ็ง เบ็ญจะมะมหาราช เมืองม่วงสามสิบ 

50 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายนพนันทน์   ลันดา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมืองม่วงสามสิบ 

51 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายอิทธิพล   สุวรรณพงศ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมืองม่วงสามสิบ 

52 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายชานนท์ เล้าทวีทรัพย์ ศรีน้ าค าศึกษา เมืองม่วงสามสิบ 

53 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางสุพีชา   ผาป้อง ราชประชานุเคราะห์  32 จังหวัดอุบลราชธานี เมืองดอกบัว 

54 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายฉัตรชัย    นนตา  ดอนมดแดง เมืองดอกบัว 

55 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวอุษณี    แสงสุข นารีนุกูล เมืองดอกบัว 

56 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวญาณิวรา   ทากะเมียด หนองบ่อสามัคคีวิทยา เมืองดอกบัว 

57 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายจิรเดช ยานิวงค์ เบ็ญจะมะมหาราช เมืองม่วงสามสิบ 

58 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวปนัดดา   ใจดี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมืองม่วงสามสิบ 

59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายอธินัฏฐ์ ธิษาชัย ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมืองม่วงสามสิบ 

60 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายพนม   สุวรรณกูฏ ดงยางวิทยาคม เมืองม่วงสามสิบ 

61 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาววิไล   ทะวีสุข นารีนุกูล เมืองดอกบัว 
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62 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายเกียรติพิรุณ   ชาวเมืองโขง หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เมืองดอกบัว 

63 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  นางสาวพรรณภา   สุธาอัต  ดอนมดแดง เมืองดอกบัว 

64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  นายสุรพล   ทศโยธิน หนองขอนวิทยา เมืองดอกบัว 

65 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางพรพิมล   ก้อนภูธร เบ็ญจะมะมหาราช เมืองม่วงสามสิบ 

66 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางแรงาม   มุขสมบัติ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมืองม่วงสามสิบ 

67 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางสาวสุภรัตน์ ค าพรหม ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมืองม่วงสามสิบ 

68 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นายช านาญ   สายทิพย์ ดงยางวิทยาคม เมืองม่วงสามสิบ 

69 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  นางนภาพร   วิเวกวินย ์ นารีนุกูล เมืองดอกบัว 

70 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  นายบุญธรรม   ศรีบัว หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เมืองดอกบัว 

71 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  นางสาวพินทุสร   สังฆมโนเวศ ปทุมพิทยาคม  เมืองดอกบัว 

72 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  นางทัศนี   โพธิ์วิสันต์ นารีนุกูล 2 เมืองดอกบัว 

73 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวอัจฉราภรณ์ เกษละคร เบ็ญจะมะมหาราช เมืองม่วงสามสิบ 

74 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวอรดา   พิสุทธิ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมืองม่วงสามสิบ 

75 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางมะลิวัลย์   เสนาใหญ่ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมืองม่วงสามสิบ 

76 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวกนกกาญจน์   กิ่งวิชิต อุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองม่วงสามสิบ 

77 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวสุกัญญา   พวงธรรม นารีนุกูล  เมืองดอกบัว 

78 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางวิไลพร   แก้วเสนา หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เมืองดอกบัว 

79 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายบรรจง   เขจรสาย หนองบ่อสามัคคีวิทยา เมืองดอกบัว 

80 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางอรุณรัตน์   จันทรสอน หนองขอนวิทยา เมืองดอกบัว 

81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางรัชดาพร   ใจดีหิรัญ เบ็ญจะมะมหาราช เมืองม่วงสามสิบ 

82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางอาคม   วงศ์วัน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมืองม่วงสามสิบ 
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83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวขัตติยานี   ผดุงเวียง ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมืองม่วงสามสิบ 

84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวโศจิรัตน์   วงศ์ใหญ่ ไผ่ใหญ่ศึกษา เมืองมว่งสามสิบ 

85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวรัตนา    เพียรชนะ นารีนุกูล เมืองดอกบัว 

86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายสืบสกุล   บุญประสิทธิ์ ราชประชานุเคราะห์  32 จังหวัดอุบลราชธานี เมืองดอกบัว 

87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย   โพธิ์ศรี หนองขอนวิทยา เมืองดอกบัว 

88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางจารุวรรณ   พละสกุล หนองบ่อสามัคคีวิทยา เมืองดอกบัว 

89 ครูจิตอาสา นางกุญภัฏ   รุ่งเรือง เบ็ญจะมะมหาราช เมืองม่วงสามสิบ 

90 ครูจิตอาสา นางอุบลวดี   พรหมสิงห์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมืองม่วงสามสิบ 

91 ครูจิตอาสา นายบุญหลาย   ยิ่งยืน ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมืองม่วงสามสิบ 

92 ครูจิตอาสา นางพัทธนันท์   ค าลือ อุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองม่วงสามสิบ 

93 ครูจิตอาสา นางพิสมัย    แก่นกอ นารีนุกูล เมืองดอกบัว 

94 ครูจิตอาสา นายทรงศักดิ์   บุญเฉลียว หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เมืองดอกบัว 

95 ครูจิตอาสา นายวุฒินันท์   คุณแรง หนองบ่อสามัคคีวิทยา เมืองดอกบัว 

96 ครูจิตอาสา นายชาญชัย วงศ์สว่างพานิช นารีนุกูล 2 เมืองดอกบัว 

97 ครูจิตอาสา นายโกสินทร์   บุญมาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ 

สพม.อบอจ 

98 ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา นายสมบัติ   ปวงสุข เบ็ญจะมะมหาราช เมืองม่วงสามสิบ 

99 ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา นายเล็ก   สบายใจ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมืองม่วงสามสิบ 

100 ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา นายสุรเดช   ศรีสุข ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมืองม่วงสามสิบ 

101 ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา นายเพิ่มพูล   ค าภา ศรีน้ าค าศึกษา เมืองม่วงสามสิบ 

102 ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา นายอ านวย   แก้วค า ปทุมพิทยาคม  เมืองดอกบัว 

103 ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา นายพิเชษฐ์    ทองวิเศษ นารีนุกูล เมืองดอกบัว 
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104 ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา นายวีระไม   จรลี หนองขอนวิทยา เมืองดอกบัว 

105 ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา นายนาลอน พระเมเด นารีนุกูล 2 เมืองดอกบัว 

106 พนักงานราชการและครูจ้างสอน นายสุทธิพงษ์   พันธุเมฆินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช เมืองม่วงสามสิบ 

107 พนักงานราชการและครูจ้างสอน นายเกษมชัย   จันดี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมืองม่วงสามสิบ 

108 พนักงานราชการและครูจ้างสอน นายปิยณัฐ   ปาลาพงศ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมืองม่วงสามสิบ 

109 พนักงานราชการและครูจ้างสอน นางสาวเกศรา   ค าเลี่ยม ไผ่ใหญ่ศึกษา เมืองม่วงสามสิบ 

110 พนักงานราชการและครูจ้างสอน นายสุรชัย   อมรวงศ์ นารีนุกูล เมืองดอกบัว 

111 พนักงานราชการและครูจ้างสอน นายกฤตภพ   ไชยสัตย์ ราชประชานุเคราะห์  32 จังหวัดอุบลราชธานี เมืองดอกบัว 

112 พนักงานราชการและครูจ้างสอน นายปริญญา   โสมรักษ์  ดอนมดแดง เมืองดอกบัว 

113 พนักงานราชการและครูจ้างสอน นางอาภาภรณ์   อ่างแก้ว หนองบ่อสามัคคีวิทยา เมืองดอกบัว 

114 ลูกจ้างสนับสนุนการสอน นางสาวเพ็ญนภา   หลงชิน เบ็ญจะมะมหาราช เมืองม่วงสามสิบ 

115 ลูกจ้างสนับสนุนการสอน นางสาวหทัยทิพย์   ตุลัยลักษณ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมืองม่วงสามสิบ 

116 ลูกจ้างสนับสนุนการสอน นางพรธิวา   สมชาติ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมืองม่วงสามสิบ 

117 ลูกจ้างสนับสนุนการสอน นางสาวกนกภรณ์   สุภเสถียร ดงยางวิทยาคม เมืองม่วงสามสิบ 

118 ลูกจ้างสนับสนุนการสอน นางสาววรรณิสา   ธงศร ี นารีนุกูล เมืองดอกบัว 

119 ลูกจ้างสนับสนุนการสอน นายไชยา   พุทธจักร  ดอนมดแดง เมืองดอกบัว 

120 ลูกจ้างสนับสนุนการสอน นางสาวจิราภรณ์   บุญวิจิตร หนองบ่อสามัคคีวิทยา เมืองดอกบัว 

121 ลูกจ้างสนับสนุนการสอน นางสาวพัชรินทร์   พินโท หนองขอนวิทยา เมืองดอกบัว 

122 กรรมการสถานศึกษา ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม เบ็ญจะมะมหาราช เมืองม่วงสามสิบ 

123 กรรมการสถานศึกษา พล.ต.สรชัช   สุทธิสนธิ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมืองม่วงสามสิบ 

124 กรรมการสถานศึกษา พระครูอุบลธรรมวิโรจน์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมืองม่วงสามสิบ 
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125 กรรมการสถานศึกษา นายมนูญ   หินผา ศรีน้ าค าศึกษา เมืองม่วงสามสิบ 

126 กรรมการสถานศึกษา นางวิมลฉัตร   มีหนองหว้า ปทุมพิทยาคม  เมืองดอกบัว 

127 กรรมการสถานศึกษา นายสถิต   กุแก้ว หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เมืองดอกบัว 

128 กรรมการสถานศึกษา นายประชา   กิจตรงศิริ นารีนุกูล เมืองดอกบัว 

129 กรรมการสถานศึกษา นางประภาพร เลาหะวนิช นารีนุกูล 2 เมืองดอกบัว 

130 ศึกษานิเทศก์ นางสาวณปภัช   บุญสมศรี สพม.อบอจ  

131 ศึกษานิเทศก์ นายธีระพล   เสาะแสวง สพม.อบอจ  

132 ศึกษานิเทศก์ นายปัญญา   สัมพะวงศ์ สพม.อบอจ  

133 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) นายธเนศ   สุขอุทัย สพม.อบอจ  

134 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) นางฐิติชญา   มหิษานนท์ สพม.อบอจ  

135 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) นางสาวอุไร   สุอ าพันธ์ สพม.อบอจ  

136 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) นางสาวอรณา   ศรีสมุทร สพม.อบอจ  

137 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) นายณุภัสกร   อยู่สุข สพม.อบอจ  

138 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) นางสาวณัฐกฤตา   ยะไวย์ สพม.อบอจ  

139 ลูกจ้างสนับสนุนการปฏิบัติงานในส านักงาน นางสาวชลิตา   วงษ์หาบุตร สพม.อบอจ  

140 ลูกจ้างสนับสนุนการปฏิบัติงานในส านักงาน นางสาวกัณทิมา   ขุนทอง สพม.อบอจ  
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11. รางวัลครูที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อ-รางวัล หน่วยงาน 
1 นางอุบลวดี พรหมสิงห์ ครูผู้ฝึกซ้อมผลงานการประกวดวาดภาพ 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ภาพความ ประทับใจในประเทศจีน 
สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี 

2 นายอดุลย์ หลักชัย รางวัลเป็นแบบอย่างผู้บริหารดีเด่น 
ประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

3 นางสาวอรดา พิสุทธิ์ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
ครูที่ปรึกษา โครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 บอร์ดเกมภาษาต่างประเทศ 
ภาษาญี่ปุ่นงานแข่งขันทักษะวิชาการ โครงงาน OCOP-OSOP 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

4 นายศราวุธ ศรีมาค า รางวัลเหรียญทองแดง ครูที่ปรึกษา 
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1 งาน ocop osop 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

5 นางสาวเกศรา อักษรภักดิ์ ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
รายการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับภาษา- วัฒนธรรมจีน ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลยอด
เยี่ยม การแข่งขันคัดลายมือ โครงการทักษะ วิชาการด้านภาษา-วัฒนธรรมจีน 
ครั้งที่ 1 
2022 China-ASEAN Education Cooperation Week จัดโดย 
มหาวิทยาลัยกุ้ยโจวประเทศจีน 

มหาวิทยาลัยกุ้ยโจวประเทศจีน 

6 นางวิริยา จันทร์อุไร รางวัลเป็นแบบอย่างครูดีเด่น ประทานจาก 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

7 นายปราการ จรัณยานนท์ ชนะเลิศการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก Active Learnning โครงการ พัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียม 
อุดมศึกษาพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 8 ประจ าปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
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8 นายชวิศ สีหานาม การประกวดโครงการทักษะวิชาการด้าน 
ภาษา-วัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1 
2022 China-ASEAN Education 
Cooperation Week 
จัดโดยมหาวิทยาลัยกุ้ยโจวประเทศ จีน ได้แก่ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับภาษา-วัฒนธรรมจีน 
- รางวัลยอดเยี่ยมการประกวด สุนทรพจน์ภาษาจีน 
- รางวัลยอดเยี่ยมการแข่งขันคัด ลายมือภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยกุ้ยโจวประเทศจีน 

9 นางสาวจินห์ติภัค  เกรียงธีรศร โครงการเปิดบ้านครูจีน “ครั้งที่ 6” “ครูจีน 

LPRU-汉教专业” 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนคณะ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูด แนะน าโรงเรียนโดยใช้ภาษาจีน 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ 
แข่งขันสอนภาษาจีน ผ่านแอพพลิเคชั่น TikTok 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ แข่งขันสอนภาษาจีน ผ่าน แอพพลิเคชั่น 
TikTok 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง 

 

 

 

 
 


