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ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   

เพื่อรับรางวัล “ครูดศีรีเมืองเลย” ประจําป พ.ศ. ๒๕63 

.................................................... 

  ดวย  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยรวมกับหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย  ได
ดําเนินการคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล  “ครูดีศรีเมืองเลย” ประจําป  พ.ศ. ๒๕63  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ  และสรางแรงจูงใจแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ที่มี
ความมุงมั่น ตั้งใจในการประกอบวิชาชีพ ดวยการครองตน ครองคน ครองงาน  จนเปนแบบอยางของผูมีจิต
วิญญาณครู รวมทั้งเพื่อกระตุนใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดพัฒนางาน และพัฒนาตนใหเหมาะสมกับการ
เปนครูดี ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติตอไป 

  บัดนี้ การดําเนินการคัดเลือกผูประกอบวิชาชีทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล  “ครูดีศรีเมืองเลย”  
ประจําป  พ.ศ. 2563 ไดเสร็จสิ้นแลว สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงขอประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ตามบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศนี้  

    ประกาศ  ณ  วันที ่ ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
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สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

1 นายประวิทย นอยบัวทอง 

2 นายเดช ปาจรียานนท 

3 นายเหลาทอง ศรีวิเศษ 

4 นายธงชัย เหงาวิชัย 

5 นายกิติศักดิ์ เสนานุช 

6 นายสนธยา พันชะโก 

7 นายธนภณ คํายิ่งเดชาภัทร 

8 นายสุพล แกววงษา 

9 นายประยงค วงษดี 

10 นางศิริภรณ เยาวพันธ 

11 นางเยาวเรศ ศรีราคํา 

12 นางสาวปูริดาภ อยูวราโชติ 

13 นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย 

14 นางสุกัญญา ทองวัฒน 

15 นางผองพรรณ ระยัน 

16 นางวัชรี ดาวงษา 

17 นางสาวจารุวัฒน วิจิตรจันทร 

18 นางสาวอนุจรี ประสาวะนัง 

19 นางสุกัญญา มีดวง 

20 นายพีระ ศรีชมพล 

21 นางฉัตรวไล มูณละศรี 

22 นางสาวคํามาย บุญสนอง 

23 นางหอมไกร มีมะจํา 

24 นางรัศมีเดือน บุตรทาว 

25 นางกนกวรรณ เหงาวิชัย 

26 นางนิภาพร นามวงษา 

27 นางวิลาสินี ศักดา 

28 นางมัตติกา กนกหงส 

29 นางสาวธัญญภัสร ชุมพล 

30 นางสาววัชร ี สมวัน 

31 นางบุญโชค คํานามะ 

32 นางสุมาลี ศรีบุรินทร 
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33 นางคนิษฐา สายจันทร 

34 นางสาวเทียมจันทร สาลาสุตา 

35 นางมาริษา วงษดี 

36 นางวัฒนา ตาปราบ 

37 นางสาวพรศิริ ปูสา 

38 นางสาวสุดธิดา ดวงศรี 

39 นางวันดี โปรถนัด 

40 นางปน บุญบุตตะ 

41 นายธนิสร อินตะนัย 

42 นางแอนนา ศรีบุรินทร 

43 นางสาวเสาวนีย ซิวสารี 

44 นางจิรภา ฟองชัย 

45 นางณัชชา อยูสุขเสถียร 

46 นางขนิษฐา คับเพียง 

47 นางสาวลัดดาวัลย สอนสุภาพ 

48 นางวิไลภรณ ซื่อตรง 

49 นางหยาดพิรุณ วิจิตรจันทร 

50 นางวรกัญญา คําสิงหนอก 

 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

1 นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ 

2 วาที่ ร.ต.หญิงสุนันทา  ทาโบราณ 

3 นางสาวกุลธิดา  สนธิมูล 

4 นายเงิน  บุตรดีมี 

5 นางสาวสุพรพิศ  คมขํา 

6 สิบเอกชนะ  เกสร 

7 นายมีชัย  โสกันทัต 

8 นายฐปนัท  แกวเกษศรี 

9 นายบุญเลี้ยง  สุวรรณสนธิ ์

10 นางวิราสินี  ทองจํารูญ 

11 นายณัฐพงษ  เกษทองมา 

12 นางศิริพันธ  บํารุง 

13 นางพรรณพิศ  จินุสรณ 
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14 นายบุญสูง  บุษบา 

15 นางวิภาวดี  แกววะดี 

16 นางณภัทรพร  แกงจําปา 

17 นางสาวพิชญาภัค  สายปญญา 

18 นางสาวอภิรดี  ศรนารา 

19 นายสงพงศ  บงแกว 

20 นางจุฑามาศ ทองออน 

21 นายอิสระ ไชยปราบ 

22 นายสมิง  ไสยันต 

23 นายภัทรวรรธน  ธนาสันติดิสรณ 

24 นายอุทิศ  สิงหไธสง 

25 นางพิมพญาดา  กนกภักดีขจร 

26 นายสุชาพจี  นิภาดํารงค 

27 นายณัฐวุฒิ  พรหมทรา 

28 นายอนุวัตร  แสงวัน 

29 นางสาวพชรธรษ  จําปพรหม  

30 นางละมัย  รัตนธรรมธาดา 

31 นายมนูญ  มหาสิงห 

32 นางเคียงขวัญ  ดงภักดี 

33 นายสุรินทร  แกวบุตรดี 

34 นายสากล  คําภูธร 

35 นางจินตนา   หัตถศิลป 

36 นายสมยศ  ถมปด 

37 นายศรีใส  เอนลุน 

38 นายศุภชัย  อินทะสุระ 

39 นายดําเนิน   ทองดี 

40 นางอรพินท   สุโกส ิ

41 นายกรณ  ภัทรเมธาภักดี 

42 นายวานิช  ทาจิต 

43 นางณฐมน  บัวระภาสิริ 

44 นางมลระวี  ปานทอง 

45 นางเกษร  สีหา 

46 นางอมร  สะทานบัว 
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47 นายสุทธินันท  บุบผาคา 

48 นางจงกิต  บุตรเต 

49 นายสหสุนา  แดงนอย 

50 นางสาวสุชาดา  เคหัง 

51 นางวิไลวรรณ  ธาตุทาสี 

52 นางสาวสุมาลี  ศรีอินทร 

53 นางยุภา  จันทะบุตร 

54 นางวิภาพร  โพธิ์ศิริ 

55 นางจํานงรักษ  แสงนาโก 

56 นางสาวนิรมล  เนธิบุตร 

57 นายสุริยันต  สะทาน 

58 นางญาณิศา  ทองพูล 

59 นางสังวาร  บุษบก 

60 นางสุปราณี  บุญสาร 

 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

1 นางระพีพร โคตรชนะ 

2 นายพงษยุทธ ธุระแพง 

3 นายภานุพันธุ จันทรา 

4 วาที่รอยตรีบุญมี สีซุย 

5 นางแดนสวรรค ศรีบุรินทร 

6 นางสาวศศิธร ตาริยะ 

7 นางพัชรี ขุนมาตย 

8 นางอมลวรรณ แกวโสม 

9 นางสาวเอมอร เทียมสินสังวร 

10 นางสาวสุพีรญา ฑีฆะวิวรรธน 

11 นางสาวพัชรี จันทะศรี 

12 นางนวพร สุขประเสริฐ 

13 นางขวัญติมา พรหมจักร 

14 นางดรุณี ราชพัฒน 

15 ส.อ.วรุตม ผาโคตร 

16 นางกัลยาณี วอแพง 

17 นางลําพึง บุญสิน 
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18 นางสาวกฤษณา ยะติ 

19 นางเพ็ญศรี ศรีบุรินทร 

20 นางวาสินี เหล็กกลา 

21 นายพิเชษฐ วิบูลยคํา 

22 นางสาวพิชญมณฑ สีหะวงศ 

23 นางศุภรัตน ศรีชมษร 

24 นางสายพิน มุลทากุล 

25 นางพิมพญาดา  ยศปญญา 

26 นางพัชรา กมลชิต 

27 นางพรทิพา สีหะวงศ 

28 นางอรวรรณ สุขเสริม 

29 นางณัฐริณีย เจริญชัยบัว 

30 นางสาวโฉมยง พานทอง 

 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

1 นายสุนทร แดนดี 

2 นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ 

3 นายธิติพัชร มาลา 

4 นายอุเทณร ขันติยู 

5 นางศิริรัตน ยาบุษดี 

6 นางสุกัญญา มหาสิงห 

7 นายอภิชาต ิ สอนสุภาพ 

8 นายยอดรัก หาญคําพล 

9 นางจินดา หลาพันธ 

10 นางอังคณา แพงจันทร 

11 นางสิริมา ขันทะสิทธิ์ 

12 นายสุภีร หลาสีดา 

13 นางสาวอุศนีย สมภา 

14 นายจํานงค พิมลเอกอักษร 

15 นางวนิดา เครือหงศ 

16 นางรัชนี กลาหาญ 

17 นางเอี่ยมศิริ สวัสดิ์ธรรม 

18 นางสาวจิตตานันท สุพรมอินทร 
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19 นางสรียาภรณ นนทะปะ 

20 นางเบญจวรรณ กมลรัตน 

21 นางิไลวรรณ สุทธิพรรณกุล 

22 นางวรารัตน เหลาผา 

23 นางสาวปยะธิดา ศรีบุรินทร 

24 นางสาวพรวดี พรมเดช 

25 นางสาวสุกัญญา ราชเจริญ 

26 วาที่รอยตรี อาวุธ ดวงดาวพารัมย 

27 วาที่รอยตรี โยธ ี ไชยคีนี 

28 นายทรรศกร วงจันทร 

29 นางน้ําผึ้ง สุพรมอินทร 

30 นางพิมพลภัส จันลาศร ี

31 นางประทุมวัน มาศรี 

32 นายชัย กองสิงห 

33 นางพัชรี อุยเลิศ 

34 นางพูนสุข ไชยศรีหา 

35 นางสุพรรณี ออไธสง 

36 นายไกร มาลาแสง 

37 นางนิศรา รักษาม่ัน 

38 นางสาวญาณิศา เสนานุช 

39 นางธัญญารัตน อุนแกว 

40 นางขวัญหทัย อินมา 

41 นางจุฑาณัฐ ปานทะยัก 

42 วาที่รอยตรี อดิศร พูนสวัสดิ์ 

43 นางหทัยทิพย นิลโชต ิ

44 นางสาวศิราณี ปราบหลอด 

45 นายอาทิตย ภูชม 

46 นางจันสุดา บุตรมาตย 

47 นางสาวมาลีวรรณ มินดาทอง 

48 นายอนันตพูล บุญแกว 

49 นายอภิศักดิ์ อองภา 

50 นายวิสูตร คําปญโญ 
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สังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

1 นางสุดารัก ศรีสมบัติ 

2 นายธนโชต ิ แสนสุภา 

3 นางสาวรัตนาภรณ จันลาศร ี

4 นางสาวยุวด ี วงษลา 

 
สังกัด สํานักงานสกสค.จังหวัดเลย 

1 นางศานันทินีย อุดคําเที่ยง 

 
สังกัด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

1 นายกิตติพงษ โกษาจันทร 

2 นางพลพธู วรฉัตร 

3 นายปกรณ คามวัลย 

4 นางสาวกนกพรรณ ชลสินธุ 

5 นางสาวพรภัทร บุญจันทร 

6 นายอนุสรณ คามแสน 

7 นายทวีวัฒน เหลาสุพะ 

8 นายทศพร จันทศร 

9 นางวาสนา โสธรรมมงคล 

10 นายจิรภัทร นามพุทธา 

11 นางสาวรัตนาพร ทองคํา 

12 นางสาวรัตติยาพร จันทรอวน 

13 นางอัญชลี ประเสริฐศิลป 

14 นางสาวพจนา เอมพันธ 

15 นางสาวพิมพจันทร จิตรพานิช 

 
  

สังกัด ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเลย 

1 วาที่รอยตรีหญิง ภาวิณ ี เทมียโก 

2 นายวีระศักดิ์ สารกรณ 

3 นางสาวอภิดา สาแกว 

4 นางสาววราภรณ แสงกลา 

5 นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง 
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สังกัด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

1 นางสุพรธิมา พัฒนาดิษฐกุล 

2 นายสุรวุฒ ิ ประดิษฐานนท 

3 นางเพชรรัตน ยุทธมานพ 

4 Miss Cielito Palilio Ronquillo 

5 นางสาวสุมาลี  กองพรม 

6 นางสาวสรวงสุดา เวียงสมุทร 

7 นางเยาวรัตน เจริญสวาง 

8 นางศศิกานต อวนศิลา 

9 นายรุงพร คํามุงคุณ 

10 นายเกรียงไกร พุทธระสุ 

11 นางสาวสุภาพร แกวสําราญ 

12 นายประพัทธ ตันติศรีปรีชา 

13 นางสาวศิริพร สิทธิศร ี

14 นางสาวอรพิน ทุมมาวัย 

15 นายณรงคศักดิ์ ผาลา 

16 นางสาวจริญญา เนตรแสงศรี 

17 นางสาวศิริพร บางประอินทร 

18 นางสาวอรอุมา วันทอง 

19 นางโชติวรรณา แวนแกว 

20 นางวัลลิกา แกวเขม 

21 นางสาวจตุพร จันออน 

22 นางสาวพรธันวา จันทรแสนตอ 

23 นายจักรกฤษณ แกวโบราณ 

24 นายธวัชพงษ อิสสระ 

25 วาที่รอยตรี อํานวย ปสสาวัฒน 

26 นางสุภัสสรา ราชม ี

27 นางธัญญารัตน บงแกว 

28 นายบัญชา ตางาม 

29 นางเรณู วิชามล 

30 นางสุมาลี ศรีสมุทร 

 

 



๑๐ 

 

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1 นายยุทธนา นารายนะคามิน 

2 นายพงษศักดิ์ บัวสงเคราะห 

3 นายแคลว ทองแยม 

4 นางเพชรรัตน วงษมีมา 

5 นางสาวสุปรียา ประไพพันธ 

6 นางนัยนา ราชแกว 

7 วาที่รอยตรี ประสาน จันทรเมือง 

8 นางยุพาวดี  ศรีปริดิ์ 

9 นางสาวดวงเดือน คําออน 

10 นางสาวขวัญฤดี สอนศรี 

11 นางเนตรนภา เชตุใจ 

12 นางมะลิวัล ศิริหลา 

13 นางรักชนก คิดคํานวน 

14 นางวรภรณ โอวาท 

15 นายณัฏฐชานนท ศรีวรรณะ 

16 นางสาวศิรินันท ทองโสด 

17 นางยุภา  เกตบุตร 

18 นางวิภารัศมิ ์ ศรีหริ่ง 

19 นางสาวนิภาพร สุทธิธรรมา 

20 นายรังสรรค ทองสินธุ 

21 นายสุเมธ โยทุม 

22 นางสาวนิตยา มาตยคํา 

23 นางสาวกุลจิรา โคตรนรินทร 

24 นายแพรทอง โสกัณทัต 

25 นายทัศนัย สาวิสัย 

 
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ ์ สีดากุลฤทธิ์ 

2 รองศาสตราจารย ดร.เชิดเกียรติ กุลบุตร 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาธปิ รักศิลป 

4 นายสมภพ เพ็ชรดี 

 



๑๑ 

 

สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 

1 นายกิตติพัฒน ทาวงษา 

2 นางวีรนุช พรหมจักร 

 
สังกัด สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย 

1 นางสาววาสนา ปาปะโป 

2 นางสาวกมลพรรณ พันสนิท 

 
สังกัด โรงเรียนราชประชานุเคราะห 52 

1 นางหอมหวน สุวรรณชาต ิ

2 นางลดาวัลย จําศักดิ์ 

   
สังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดเลย 

1 ดร.กัญญนันทน ปญญาดา 

2 นางศิรินารถ ผาจิรวัฒนชาต ิ

3 นางรัชนีพร จันทรคามคํา 

4 นางพรรทิภา สารธิมา 

 
สังกัด เทศบาลเมืองเลย 

1 นางสมพร กองฉันทะ 

2 นางเตือนใจ ยายืน 

3 นางวรรณรว ี บุตรเต 

4 นางปยวรรณ รามศิริ 

5 นางศิรประภาพรรณ ดีแกว 

 
สังกัด เทศบาลเมืองวังสะพุง 

1 นายปวัติพงษ สุขปอ 

2 นางเอื้อการย ธนะสูตร 

3 นางพงษลัดดา ผานแผว 

 
สังกัด เทศบาลตําบลนาดินดํา 

1 นางทองทิพย โสภา 

 



๑๒ 

 

สังกัด เทศบาลตําบลนาโปง 

1 นางเยาวลักษณ คําบุญ 

 
สังกัด เทศบาลตําบลนาออ 

1 นางสมใจ ปตุโส 

 
สังกัด เทศบาลตําบลนาอาน 

1 นายเอกสิทธิ์ ธนะสูตร 

 
สังกัด เทศบาลตําบลธาตุ 

1 นางสาวเพ็ญฉัตรศรี เอี้ยงลักขะ 

2 นางสุมาลี ฝายจําปา 

 
สังกัด เทศบาลตําบลทาลี่ 

1 นางรัตนพร กองเกิด 

 
สังกัด เทศบาลตําบลนาดวง 

1 นางธัญวรัตน ธีระนันท 

 
สังกัด เทศบาลตําบลภูเรือ 

1 นางภัทราวดี โกษาจันทร 

   
สังกัด องคการบริหารสวนตําบลสานตม 

1 นางสาวอนุจฉรา บุดดีคํา 

 
สังกัด องคการบริหารสวนตําบลอาฮี 

1 นางศิริลักษณ สาตี 
 


