
 

  

 
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... 
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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 

 
 


