รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา “DLA AWARD 2022” ประจาปีงบประมาณ 2565
ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่
ชื่อ - สกุล
1
นายสุเมธ จันทร์เจือจุน
2
นายธณวัฒน์ ฉัตรวุฒิรศั มิ์
3
นางวาสนา แม้นญาต
4
นางรังสิมา พิทักษ์วาปี
5
นางวิไล เฉลยสะอาด
6
นางเทียงแข ลีหัวสระ
7
นายจิติวัฒนา ศรีคราม
8
นายอานาจ บุตรโต
9
นายอภิรักษ์ อุ่นใจ
10 นายธีรวัฒน์ สมเพาะ
11 นายทรงศักดิ์ มิทราวงศ์
12 นางสุรางค์รตั น์ เพชรช่วย
13 นายวิริยะ น้อยมี
14 นายสุจินต์ หล้าคา
15 น.ส.จันทร์จริ า พิทักษ์
16 นางพรรณมาส พรมพิลา
17 นางสาวสุนสิ า สุขสมบัติ

สังกัด/จังหวัด
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เทศบาลตาบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เทศบาลตาบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เทศบาลตาบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร
เทศบาลตาบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ศึกษานิเทศก์
ที่
ชื่อ - สกุล
18 นายกฤตภาส อัครเศรษฐานนท์
19 นายอานาจ เกษศรีไพร

สังกัด/จังหวัด
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ระดับปฐมวัย
ที่
ชื่อ - สกุล
20 นางสาวเรณู ศรีบรุ ินทร์
21 นางสาวฐานิศวร์ แก้วนิมิตรชัย
22 นางณัฏฐณิชา ชุมสุวรรณ์
23 นางนวลมณี ไตรภูมิ
24 นางสาววิไลวรรณ ปาลา
25 นายพงศกร อนุพันธ์
26 นางสาวจีราพร โพธิสาร
27 นายธนาคาร ชนะค้า
28 นางประภา แว่นแก้ว
29 นางสาวธิดารัตน์ ธนะคาดี
30 นางนัทจิรา อมรสิน
31 นางสาวรัชนีวรรณ มีสวัสดิ์
32 นางชื่นใจ โพธิไสย์
33 นายธัชชัย สอนหาจักร
34 นางเพ็ญนิภา วงค์ทะเนตร
35 นางสาวจุฑามาศ เจียมดาเนินกิจ

สังกัด/จังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนตาบลคู้ยายหมี จังหวัดฉะเชิงเทรา
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
องค์การบริหารส่วนตาบลสะลวง จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตาบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย
เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง จังหวัดนครพนม
เทศบาลตาบลกระจับ จังหวัดราชบุรี
เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลสมสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตาบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตาบลสักหลง จังหวัดเพชรบูรณ์
เทศบาลตาบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

นางสาวรัติวดี ศรีบุญ
นางสุกัญญา พ้องเสียง
นางนริศรา สวยงาม
นางฐิติมา ขอสุวรรณ
นางอรทัย ขวัญชัย
นางสาวซัยตุน ยุนุ๊
นางสาวจารุวรรณ โสภา
นางศิริลักษณ์ พลมาศ
นางสาวเทพรักษ์ กฤติยา
นางวิภาพร สมบัติหล้า
นางปัญจาพาห์ ปัญญาภูมสิ ถิต

เทศบาลตาบลเด่นชัย จังหวัดแพร่
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนตาบลตับเต่า จังหวัดเชียงราย
เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง
เทศบาลตาบลป่าก่อดา จังหวัดเชียงราย
เทศบาลตาบลบาลอ จังหวัดยะลา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง จังหวัดพิษณุโลก
เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหวาย จังหวัดนครสวรรค์
เทศบาลตาบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
เทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ที่
ชื่อ - สกุล
สังกัด/จังหวัด
47 นางจิตรา ส่งเนียม
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
48 นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน
เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
49 นางสาวพิมผกา ปงรังษี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน จังหวัดลาพูน
50 ว่าที่ ร.ต.หญิงณปภัช สุขปื้อ
เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
51 นางสาวเกตน์สิรี ธนรัชต์กลุ วงศ์ เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
52 นายคมชาญ พงษ์ประเสริฐ
เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
53 นางสาวกาญจนา ศรีหาราช
เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร
54 นางสาววีรดา กันทรพิทักษ์
เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่
ชื่อ - สกุล
สังกัด/จังหวัด
55 นางสาวปิยวดี เอ่งฉ้วน
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่
ชื่อ - สกุล
สังกัด/จังหวัด
56 นางสาว ทิพวัลย์ กุลสอนนาม
เทศบาลตาบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร
57 นาง สัตตบุษย์ ปัทมชัยพิวัทน์
เทศบาลตาบลคลองท่อมใต้ จังหวัดกระบี่
58 นาย วุฒิพงษ์ ศรีเมือง
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
59 นาง นิชกานต์ โกฏิกุล
เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
60 นาย ณัฐฐพจ บุญเยี่ยม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ที่
ชื่อ - สกุล
สังกัด/จังหวัด
61 นายปิยพงศ์ ปอกกันทา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน จังหวัดลาพูน
62 นางเบญญาภา โรจนดิลก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่
ชื่อ - สกุล
สังกัด/จังหวัด
63 นางชลธิชา ธรรมนิทา
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
67 นางกนกวรรณ เรืองสวัสดิ์
เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
65 นางซีรีน หมัดอะดา
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่
ชื่อ - สกุล
66 นายสุทธิพร เกลียงเกิด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่
ชื่อ - สกุล
67 นายพลกฤต โกฏิกลุ

สังกัด/จังหวัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สังกัด/จังหวัด
เทศบาลเมืองพัทลุง

ระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่
ชื่อ - สกุล
สังกัด/จังหวัด
68 นางสาวบังอร สวนพลู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่
ชื่อ - สกุล
สังกัด/จังหวัด
69 นายจุมพล รัตน์ชิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
70 นายณัฐวรรธน์ ตาดคา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
71 นางสาวสิริพร พัวเจริญ
เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
72 นางสาวอุไรรัตน์ พรมหงษ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
73 นายภณพงษ์ สังข์วัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
74 นายนัฏฐนนท์ พัฒนวงศา
เทศบาลเมืองระยอง จังหวัดระยอง
75 นางปิยะอนงค์ นิศาวัฒนานันท์
เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
76 นายวราวุฒิ วงค์น้อย
เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
77 นางสาวภาธินี รัตนนิลอมร
เทศบาลตาบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่
78 นายเฉลิม โคตรรัตน์
เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
79 นายกฤษณะพงษ์ บัวประเสริฐ
เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ที่
ชื่อ - สกุล
สังกัด/จังหวัด
80 นางสาวสวรรญา นาคสีดี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่
ชื่อ - สกุล
สังกัด/จังหวัด
81 นายมาโนช พาลึก
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่
ชื่อ - สกุล
สังกัด/จังหวัด
82 นางสาว อนุธิดา เดชแฟง
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่
ชื่อ - สกุล
สังกัด/จังหวัด
83 นายคุณญ
ั ญู พระเนตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
84 นายสุรชัย บุญยงค์
เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ระดับอาชีวศึกษา
ที่
ชื่อ - สกุล
85 นางสาวศศิพรรณ พิทักสินธุ์

สังกัด/จังหวัด
เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

