
                              

 

 

 
ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
  และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับเขตตรวจราชการ   

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

   ตามที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ในนามประธานกรรมการบริหารการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ได้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 
เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้     
บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานจัดระบบ                  
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ในระดับเขตตรวจราชการ    

  บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต ๒๕ จึงประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับเขตตรวจ
ราชการ ดังรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ. 256๓ 

 

 
 

 
            

              ปฏิบัติหนา้ที่ ประธานกรรมการบริหารกลุม่พื้นท่ีการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน               
และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับเขตตรวจราชการ   

............................................................. 
๑. การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 ๑.๑ ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 เกียรติบัตรระดับทอง  

ลำดับที่ ๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 
 เกียรติบัตรระดับทอง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 
 ๑.๒ ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษา ขนาดเล็ก 

เกียรติบัตรระดับทอง  
ลำดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนงาม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2 

เกียรติบัตรระดับทอง  
โรงเรียนบ้านดงยางโคกพลิา (ประชาอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 1 
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2 
โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 เกียรติบัตรระดับเงิน 
โรงเรียนบ้านโนนทัน      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3 
โรงเรียนบ้านหนองไห       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 
โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 
โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5 
โรงเรียนหนองหัวช้าง       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1 
โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
โรงเรียนบ้านดอนเรือ     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 3 

 ๑.๓ ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษา ขนาดกลาง 
เกียรติบัตรระดับทอง  

ลำดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1    
เกียรติบัตรระดับทอง 
 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  

โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 1 
 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2 

 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 3 
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 
โรงเรียนบ้านเลิงใต้       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3 
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 
 
                   /โรงเรียนบ้านหว้า… 
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โรงเรียนบ้านหว้า      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5 

  โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2 
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

 ๑.๔ ประเภทประถมประถมศึกษา ขนาดใหญ่ 
เกียรติบัตรระดับทอง  

ลำดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 
เกียรติบัตรระดับทอง 

 โรงเรียนเมอืงธวัชบุรี    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 1 
 ๑.๕ ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษา ขนาดเล็ก 

เกียรติบัตรระดับทอง  
ลำดับที่ ๑ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  2๕ 

เกียรติบัตรระดับทอง  
  โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  26 

โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  24 
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  27 

 ๑.๖ ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษา ขนาดกลาง 
เกียรติบัตรระดับทอง  

ลำดับที่ ๑ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  26 
เกียรติบัตรระดับทอง 

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  24 
โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  2๕ 
โรงเรียนขตัิยะวงษา     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  27 

 ๑.๗ ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ 
เกียรติบัตรระดับทอง  

ลำดับที่ ๑ โรงเรียนมัญจาศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  2๕ 
เกียรติบัตรระดับทอง  

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  27 
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  24 
โรงเรียนวาปีปทุม       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  26 

๒. การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
 ๒.๑ ประเภทปฐมวัย 

เกียรติบัตรระดับทอง  
ลำดับที่ ๑ นางองุ่น  ลาหล้าเลิศ  โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก  สพป.ร้อยเอ็ด  เขต 3 

เกียรติบัตรระดับทอง  
ว่าที่ร้อยตรี วิวัฒน์  ค่ามาก  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด  สพป.มหาสารคาม  เขต 3 
นางณรีนุช  ช่วยนา   โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด  สพป.ร้อยเอ็ด  เขต 1 
นางสาวนัตยา  มณีกัญญ์   โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ  สพป.ร้อยเอ็ด  เขต 2 
นางกลัยารัตน์  วิเศษสัตย์   โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง  สพป.มหาสารคาม  เขต 1 
 
          /เกียรติบัตรระดับ… 



 
                                                                       - ๓ - 

 
เกียรติบัตรระดับเงิน 
 นางพุทธวรรณ  พิชัยเชิด     โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร    สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
 นางสาวหทัยนันท์  สิงห์แก้ว    โรงเรียนอุดมสะอาดวิทยา สพป.ขอนแก่น  เขต 5 
 นางสาวธมนวรรณ  ธานีวรรณ    โรงเรียนหนองหัวช้าง    สพป.กาฬสินธุ์  เขต 1 

๒.๒ ประเภทประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
เกียรติบัตรระดับทอง  

ลำดับที่ ๑  นางรุ่งเรือง  พนิกรณ์  โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 
เกียรติบัตรระดับทอง 
      นางชัชนกพร  จันนามิตร์   โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

นางศุภลักษณ์  ศุภราทิตย์   โรงเรียนบ้านหวายหลึม  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
นางสาวสุปรียา  ศรีบุษย์     โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ  สพป.ร้อยเอ็ด  เขต 3 

           นางสาวเตือนจิต  ขันตี     โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา  สพป.ขอนแก่น  เขต 5
เกียรติบัตรระดับเงิน 

นางสาวนกแก้ว  ยี่รัมย์     โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง    สพป.มหาสารคาม  เขต 1 
นางสาวยุภา  ศรีไชยทอง    โรงเรียนบ้านโนนทัน  สพป.มหาสารคาม  เขต 3 
นางสาวเพ็ชรน้ำหนึ่ง  แวววงศ์      โรงเรียนหนองหัวช้าง   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
นางสาวจิระประภา  พัฒนโชติ    โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

 ๒.๓ ประเภทประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
เกียรติบัตรระดับทอง  

ลำดับที่ ๑ นางสาวมัลลิกา  นาศพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา  สพป.ร้อยเอ็ด  เขต 2 
เกียรติบัตรระดับทอง  

นางสาวดารุณี  แสงอาคะ   โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง  สพป.มหาสารคาม  เขต 1 
นางสาววราภรณ์  สิงห์อ่อน    โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา  สพป.ขอนแก่น  เขต 4 

      นายอัครเดช  แสนกั้ง    โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
นางสาวอภิญญา  พลยืน   โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา  สพป.ร้อยเอ็ด  เขต 3 

เกียรติบัตรระดับเงิน  
นางสาวเยาวเรศ  เสนากิจ      โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
นายยุทธพงษ์  ศรีวรวงศ์     โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี  สพป.มหาสารคาม  เขต 3 
นางลัดดาพร  คล่องขยัน    โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู  สพป.ขอนแก่น  เขต 5 
นายจักรพันธ์  นาทองไชย    โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
นางสุพัสตา  โม้อ้อน     โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน    สพป.ขอนแก่น  เขต 3 
นางส่องหล้า  ทักษิณพิลา     โรงเรียนโนนสีดาวิทยา  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 

๒.๔ ประเภทมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
เกียรติบัตรระดับทอง  

ลำดับที่ ๑ นางวิภาวี  สร้อยคำ    โรงเรียนกัลยาณวัตร   สพม.2๕ 
เกียรติบัตรระดับทอง 

นางสาวนุชนารถ  คำภักดี     โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม  สพม.27 
นางสาวนราวดี  บุญเข้ม        โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา  สพป.ร้อยเอ็ด  เขต 3 
 
         /เกียรติบัตรระดับ… 



 
     -๔- 
 

เกียรติบัตรระดับทองแดง 
นางสาวหทัยทิพย์  บุญศรี   โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง  สพป.มหาสารคาม  เขต 1 
นางละมัย  ทุมลา   โรงเรียนบ้านป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
นายชัยวัฒน์  เหลาเพ็ง   โรงเรียนอุดมสะอาดวิทยา  สพป.ขอนแก่น  เขต 5 
นางสาวธัญญลักษณ์  ทฤษฎี  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
นางสาวศศิธร  สังฆธรรม   โรงเรียนบ้านบ้านขามเปี้ย  สพป.มหาสารคาม  เขต 3 
นางศิริวรรณ  โคตะวินนท์   โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
นางนุติมา  ศรีวิชา     โรงเรียนบ้านฝางวิทยา  สพป.ขอนแก่น  เขต 4 

๒.๕ ประเภทมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
เกียรติบัตรระดับทอง  

ลำดับที่ ๑  นางศุภมิต  ศิริโสภณภิวัฒน์   โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม  สพม.27 
เกียรติบัตรระดับทอง  

นางสุกัญญา  กัญญาสกุล    โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  สพม.  24 
นางสาวิตรี  ทัดพินิจ     โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  สพม.2๕ 
 
 

 


