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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา  
ประจ าปี ๒๕๖4 

----------------------------- 
ตามที่คุรุสภา ได้ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือประกาศเกียรติคุณ                   

ให้ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี 2564 เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา                       
ที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ                     
ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งเปิดโอกาส  
ให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป นั้น 
                   บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 
มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี 2564 “ระดับดีเด่น”                   
จ านวน 9 คน และ “ระดับดี” จ านวน 18 คน รวม จ านวน 27 คน ดังนี้ 

๑. “ระดับดีเด่น” จ านวน ๙ คน ได้แก่  
 

ประเภทครู 

1. นายณัฐพล บัวพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ 
 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

2. นายถวัลย์รัชต์ ภู่สวาสดิ์ ครูเชี่ยวชาญ 
 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

3. นายประหยัด โมกศรี ครูช านาญการพิเศษ 
 โรงเรียนบ้านเม็กด า จังหวัดมหาสารคาม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

4. นายเสกสรรค์ สิงห์อ่อน ครูช านาญการพิเศษ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5. นางสาวอุทัยทิพย์ อินแจ้ง ครูช านาญการพิเศษ 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 

/ประเภทผู้บริหาร... 
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ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
 

6. นายบุญลือ เทียนศิริ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
 โรงเรียนบ้านยายค า จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 

7. นายวิทยา เกตุชู ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ประเภทผู้บริหารการศึกษา  
 

8. นายไพศาล ปันแดน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  
 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ประเภทศึกษานิเทศก์  
 

9. นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
 จังหวัดอุบลราชธานี 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
 

2. “ระดับดี” จ านวน 18 คน ได้แก่ 
 

ประเภทครู  
 

1. นางสาวกุลิสรา เบ้าสุข ครูช านาญการพิเศษ 
 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย จังหวัดสระบุรี 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 

2. นางจินดา เชื้อเมืองพาน  ครูช านาญการพิเศษ 
 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
 

3. นางธีรดา สืบวงษ์ชัย ครูเชี่ยวชาญ 
 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) จังหวัดจันทบุรี 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

4. นายนพดล แกมเพชร ครูช านาญการพิเศษ 
 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
 
 

/๕. นางปวีณา... 



- 3 - 
 

5. นางปวีณา เล็กพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 

 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

6. นายปรีชากร ภาชนะ ครูช านาญการพิเศษ 
 โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 

7. นางล าพูน ประริเตสังข์ ครูเชี่ยวชาญ 
 โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
 

8. นายสุรศักดิ์ ผาสุขรูป ครูช านาญการพิเศษ 
 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

9. นางสาวอนุสรา ไชยปัญญา ครูช านาญการ 
 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี จังหวัดล าพูน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
 

10. นายอรรถพร สารานพกุล ครูช านาญการพิเศษ 
 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
 

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  
 

11. นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

12. นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
 โรงเรียนหนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแก่น 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
 

13. นายวันชัย ทันสมัย ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

14. นางอรวรรณ เรืองหิรัญ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) จังหวัดยะลา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3     
 
 

/ประเภทผู้บริหาร... 
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ประเภทผู้บริหารการศึกษา  
 

15. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
 จังหวัดตรัง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

16. นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 จังหวัดชัยภูมิ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ประเภทศึกษานิเทศก์  
 

17. นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 จังหวัดอุดรธานี 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 

18. นายสุทธิ สวุรรณปาล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
 จังหวัดจันทบุรี 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๐   ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                                        (รองศาสตราจารย์เอกชัย  กี่สุขพันธ์) 
                                        ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 



 

ประกาศคุรุสภา 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖4 

-------------------------------------------- 

ตามที่คุรุสภา ได้ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือประกาศเกียรติคุณ
เป็นครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖4 เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ ดี 
แก่ครูทั่วไป สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญก าลังใจ 
ในการปฏิบ ัต ิงานแก่ครูผู ้สอนดีเด ่นให ้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริม                      
และกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัล
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป นั้น       

บัดนี้  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมครั้ งที่  10/2564 เมื่ อวันที่  8 ตุ ลาคม 2564 
มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี  ๒๕๖4 “ระดับดี เด่น” จ านวน 10 คน และ “ระดับดี”  
จ านวน 12 คน รวมจ านวน 22 คน ดังนี้ 

ระดับดีเด่น  จ านวน 10 คน  
 ปฐมวัย 

1. นางส าเภา ดวงกระจาย  ครูช านาญการพิเศษ 
       โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  
 

 ประถมศึกษา                           
2.   นายธชัวุฒิ กงประโคน           ครูช านาญการ 

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
                     - ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -                      
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3. นางปัทมา ภู่สวาสดิ์   ครูช านาญการพิเศษ 

       โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 
                            ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษาตาก 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. นางอ่ิมทอง ปัญญา   ครูช านาญการพิเศษ 

       โรงเรียนค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
 

/กลุ่มสาระ... 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
5. นายช านาญ ชาวแหลง  ครูช านาญการพิเศษ 

       โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดนา่น 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๑ 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
6. นายดนัย แสงสิงห์   ครูช านาญการ 

       โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
7. นำยกิตติพิชญ์ มั่งสุข   คร ู

โรงเรียนวังจันทร์วิทยำ จังหวัดระยอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
8. นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์  ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
9. นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ ครูช านาญการ 

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

การศึกษาพิเศษและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
                     - ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -                      
 

อาชีวศึกษา 
10.  นายพิสิฐ พางาม   ครูช านาญการ 

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                   ระดับดี  จ านวน 12 คน 
  ปฐมวัย 
  1.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐกานต์ ศุภกา  คร ู
       โรงเรียนเทศบำลทุ่งหัวช้ำง จังหวัดล าพูน 
     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

/ประถม... 
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 ประถมศึกษา 
๒. นำงสำววัชรำภรณ์ เพ็งสุข  ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๓. นำงสำวศิริขวัญ ถำชื่น  ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย จังหวัดเชียงใหม่ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๔. นำงสำวเจนจิรำ โพธิ์ชัย   ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านปากตก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
๕. นำงสุธีรัตน์ ผำผำย   ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านท่ากรวด จังหวัดลพบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
                     - ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -                      

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

๖. นายมณเฑียร เรียบเรียง  ครูช านาญการพิเศษ 

       โรงเรียนดอนคาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

๗. นำยเรวัตร นิ่มนงค์   คร ู
โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
๘. นางคนึงนิจ รุ่งโรจน์   ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตราด 

 
 

/กลุ่มสาระ... 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
๙. นางสาวฉัฐนันท์ ช้อยชด   ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านหนองไศล จังหวัดร้อยเอ็ด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

การศึกษาพิเศษและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
๑๐.  นางสาวนงค์เยำว์ นิ่มนิมิตรดี   คร ู

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 
11.  นางรุ่งภัคภรณ์ ภาคทรวง   ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดหุบกระทิง จังหวัดราชบุรี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

อาชีวศึกษา 
12.  นายนิโรจน์ เพ็งศรี   ครูช านาญการ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

                                                  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 

              (รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์) 
               ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDx5LslrLTAhVGpI8KHV4wAHQQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4_%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%258C&usg=AFQjCNHYovcT3piMhLBUImyY9RW2FHzdMA


ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 

ประจ าปี 2564 
------------------------------------------------------------- 

 

                    ตามที่คุรุสภา ได้ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือประกาศ
เกียรติคุณให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ                        
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ                   
ของวิชาชีพ สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้  
สร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป นั้น 

                    บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564  
มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  
ประจ าปี 2564 จ านวน 785 คน ดังนี ้

 กรุงเทพมหานคร   

1.  นางกชพร พิสิฐนฤมิตร ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

2.  นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  

3.  นางสาวกานต์รวี ไชยชมภู สพป. กรุงเทพมหานคร 

4.  นายกีรติ จุลเนตร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  

5.  นางขวัญเรือน ชมราพ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

6.  นางจันทนี หงษ์หิรัญพันธ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  

7.  นางจารุภา หิรัญค า สพป. กรุงเทพมหานคร 

8.  นางสาวจินตนา เกตุพิบูลย์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

9.  นางจุฑาภัค มีฉลาด ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

10.  นางจุฑามาศ มงคลสุภา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

11.  นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 

12.  นางสาวชุมศรี ไพบูลย์กุลกร ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

13.  นางสาวณภัทร ใจกล้า สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 

14.  ว่าที่ ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 

15.  นางดารณี คุณอนันต์ สพป. กรุงเทพมหานคร 

   /16. นางดาริณี 



- ๒๖ - 
 

 สระบุรี   

654.  นางกนิษฐา ช่างถม สพป. สระบุรี เขต 1 

655.  นางเจษฎากร ลีศุภนานนท์ สพม. สระบุรี 

656.  นายธนาพล จีรเดชภัทร์ สพม. สระบุรี 

657.  นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์ สพป. สระบุรี เขต 2 

658.  นางรจิตรา วงษ์เพิก สพม. สระบุรี 

659.  นางวิภาวรรณ เรืองวิรัตน์ สพม. สระบุรี 

660.  นางสาวสิรภัค ต้นแก้ว สพป. สระบุรี เขต 2 

 สิงห์บุรี   

661.  นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์ สพป. สิงห์บุรี 

662.  นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

663.  นางวาสนา เข็มวรรณ สพป. สิงห์บุรี 

664.  นายสยาม สุ่มงาม สพป. สิงห์บุรี 

665.  นางสาวสิริรักษ์ กล่อมเดช สพป. สิงห์บุรี 

 สุโขทัย   

666.  นางกรรณิกา อุดมกีรติกุล สพม. สุโขทัย  

667.  นายธนรัฐ มหาศาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

668.  นางสาวธันวา มากเหลือ สพป. สุโขทัย เขต 2 

669.  นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ สพม. สุโขทัย   

670.  นายวีระ บัวผัน สพป. สุโขทัย เขต 1 

671.  นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

672.  นางสมปอง ราษี สพป. สุโขทัย เขต 1 

673.  นายสุวิทยา พรมอ่อน สพป. สุโขทัย เขต 2 

 สุพรรณบุรี   

674.  นางสาวฉลอม รุ่งเรือง สพม. สุพรรณบุรี  

675.  นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 

676.  นางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

677.  นางล าพอง พ่ึงงาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 

678.  นางสมถวิล พิมทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 

679.  นายสิน อารยะจารุ สพม. สุพรรณบุรี  

   /680. นางสาวสภุาวด ี
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761.  นายเสวก พันธุ์อ้น สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 

762.  นายอุทัย ค าสีหา สพป. อุทัยธานี เขต 1 

 อุบลราชธานี   

763.  นางสาวกาญจนา มหาลี สพป. อุบลราชธานี เขต 4 

764.  นางขนิษฐา แสงงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 

765.  นางสาวจินตนา ศิริมหาศาล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 

766.  นางสาวจิมลอน คูณทา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 

767.  นางจิรัญญา จันทนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 

768.  นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 

769.  นายดนตรี มีเบ้า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 
770.  นายทัศน์พล เรืองศิริ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
771.  นายเทียนชัย แก่นการ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 

772.  นางสาวนิภาภรณ์ พิมพ์ทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

773.  นายนิรันดร์ สมมุติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

774.  นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ สพม. อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 

775.  นายประดิษฐ์ ธรรมชอบ สพม. อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 

776.  นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ สพม. อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 

777.  นายมีเกียรติ นาสมตรึก ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

778.  นายวินัย อ่ินค า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 

779.  นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน สพม. อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 

780.  นายเวียงชัย แสงทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 

781.  นางศศิธร โคตรคันทา สพม. อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 

782.  นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

783.  นางสุภารัก บุญยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 

784.  นางอรสา แถบเกิด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

785.  นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี สพม. อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 

                          ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  ตุลาคม พ.ศ. 256๔ 

 
                                        (รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์) 

                                                                                  ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
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ประกาศคุรุสภา 

 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
-------------------------------------------- 

ตามที่คุรุสภา ได้ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือประกาศ
เกียรติคุณเป็นครูภาษาไทยดีเด่นเพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจ าปี ๒๕๖๔       
เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างขวัญและก าลังใจ                 
ในการปฏิบัติงานให้ครูภาษาไทยพัฒนาตนเอง และจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและกระตุ้น                    
ให้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เพ่ิมคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔                 
มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดี เด่นเพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชู เกียรติจารึกพระนามาภิ ไธยย่อ สธ                  
ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๗ คน ดังนี้ 

 

                          1. นางสาวก้านทิพย์ ทองชูด า     ครูช านาญการพิเศษ  
   โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
                                                            

                         2. นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน   ครูช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแก่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

                        3. นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์    ครูช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 

 

                    4. นางสาวชนิดา  แสงกล้า     ครูช านาญการพิเศษ  
   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ จังหวัดบุรีรัมย์ 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ 
 

                5. นางสาวชลธิดา หงษ์เหม     ครชู านาญการ   
โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุร ี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  

 
 

                                             /๖. นายไชยวัฒน.์.. 
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6. นายไชยวัฒน์ อารีโรจน์     ครชู านาญการ 
   โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
 

      7. นายณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล   อาจารย์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

   จังหวัดขอนแก่น 
   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

  8. นางถนิมรักษ์ อัญชันบุตร          ครชู านาญการ   
              โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  

     กรุงเทพมหานคร 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

๙. นางทิพย์สุดา ศรีลาเคน       ครูช านาญการพิเศษ  
   โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดอุบลราชธานี 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   อุบลราชธานี เขต ๕ 
 

                    ๑๐. นายธีรวีร์ แพบัว     คร ู
   โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
    พระนครศรีอยุธยา 
 

                 ๑๑. นางนภเกตน์ ค าปัน       ครูช านาญการพิเศษ 
    โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 

                    ๑๒. นางนุชจรี อานัย     ครูช านาญการพิเศษ  
      โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
 

                ๑๓. นางสาวภัททิรา วิภวภิญโญ   อาจารย์   
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

 ๑๔. นางมนต์รัตน์ อัมมรดารา     ครชู านาญการพิเศษ 
    โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 
 
 
 

/๑๕. นางวิภาวด.ี.. 
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 ๑๕. นางวิภาวดี กันทะกะ     ครชู านาญการพิเศษ   
    โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

 ๑๖. นายวัศพล โอมพรนุวัฒน์     คร ู
    โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
    กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
 

 ๑๗. นายอ านาจ เดชาสวัสดิ์     ครชู านาญการพิเศษ   
    โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน จังหวัดล าพูน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

                                      ประกาศ ณ วันที่   ๒๐  ตุลาคม พ.ศ. 256๔ 
 
 

         (รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์) 
                      ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

เรื่อง ผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว  
ประจ าปี 2564 

-------------------------------------------------- 
 

ตามที่ คุ รุ สภาร่ วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่ ง เศสแห่ งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์                         
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด าเนินการยกย่อง                                    
ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจ าปี 2564 และสืบสาน              
พระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสที่มีผลงานดีเด่น                              
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส                              
ในการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้  ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ                       
การปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัล                        
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564              
มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว 
ประจ าปี 256๔ จ านวน 4 คน ดังนี้ 

1. นางสาวศิริมา ปุรินทราภิบาล            รองศาสตราจารย์  
           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา  
           กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

2. นางสาวกอแก้ว ทวิชศรี            คร ู
      โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 

3. นางสาวโสภา สุก าปัง         คร ู
     โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา  
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

4. นายชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์        อาจารย์พิเศษ  
      โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร  
      ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  ตุลาคม พ.ศ. 256๔ 
 
 
 

                  (รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์) 
                                      ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 


