
 

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... 
 



-4- 
 

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

