
  

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป7 
 

สรุปจำนวนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได+เข+าศึกษา อบรม ดูงาน ปฏิบัติ งานวิจัยและพัฒนา 
ประชุม เผยแพรG แลกเปล่ียนเรียนรู+ ปJการศึกษา 2564 คิดเปOนร+อยละ 100 

กลุGมสาระการเรียนรู+ภาษาไทย 
ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน

ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

1. นางสาวจิดาภา จารุวัฒนา 2 12 2 สถิติวิเคราะห8ในแบบ
แผนการทดลองสำหรับ
งานวิจัยในช้ันเรียน 

2. นายภัทรวรรธ ชวลิตนิติธรรม 1 6 1 การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 
สำหรับครู 

3. นางสาวธัชชา ไตรทอง 4 31 5 การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 
สำหรับครู 

4. นายปRยะพงษ8 งันลาโสม 6 34 6 การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนออนไลน8ตามแนวคิดเก
มิฟRเคชันและการวัดและ
ประเมินสำหรับการเรียน
ออนไลน8 

5. นางสาวศันสนีย8 จันทร8คีรี 4 23 4 การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 
สำหรับครู 

6. นางสาวภัทรรมณ ทองลิบ 3 12 3 การจัดการเรียนการสอน
และการจัดประชุมออนไลน8
ใหLมีประสิทธิภาพในยุค 
NEXT Normal 

7. นายเสกสรร ศิระทัศน8เมธี 3 15 3 การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูL 

8. นายศิวัช เรืองฤทธ์ิ 2 12 2 การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 
สำหรับครู 

9. นางอัญชนาภรณ8 หงษ8สีทอง 7 44 7 เสริมสรLางความรูLดLาน
ภาษาไทยแกgครูผูLสอน
ภาษาไทย 

10. นางสาวอมรรัตน8 คุLมรักษา 4 22 4 พัฒนาขLาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา”



  

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

เรียนรูLPAสูgการปฏิบัติจริง” 
ออนไลน8 

11. นางสาวพัชร8 โชติเนตร 1 6 1 การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูL 

12. นางสาวฐิติมา สุดชู 1 6 1 การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูL 

14. นางสาวนวีนา ราษฎร8ทวี 1 6 1 การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูL 

15. นางสาวนาถธีรชา  ธีรวิทย8วิสิฐกุล 4 27 4 การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูL 

 
กลุGมสาระการเรียนรู+คณิตศาสตรW 

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

1. นายสิทธินันท8 พgวงจีน 3 41 3 การวัดความรูLถดถอยของ
นักเรียน 

2. นางสาวสุวนีย8 เลียบสวัสด์ิ 2 15 2 การประเมินตำแหนgงการ
เล่ือนวิทยฐานะฯ(PA) 

3. นายพิสัย พงษ8ธนู 3 27 3 การพัฒนาขLาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ8และวิธีการ
ประเมินตำแหนgงการเล่ือน
วิทยฐานะฯ 

4. นางกานต8พิชชา กระตุดเงิน 1 6 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะผูLเรียนดLาน
การศึกษาตgอและอาชีพแหgง
อนาคต 

5. นางสรารัตน8 เผgาพหล 3 27 3 การประเมินตำแหนgงการ
เล่ือนวิทยฐานะฯ(PA) 

6. นางสาววราภรณ8 วุฒิชา 2 12 2 การประเมินตำแหนgงการ
เล่ือนวิทยฐานะฯ(PA) 

7. นายธงไชย แววสระ 4 28 4 การสรLางชุมชนแหgงการ
เรียนรูLทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูL
เชิงรุก 



  

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

8. นางสาวสุพัฒตรี หอมบานเย็น 6 33 6 การประเมินตำแหนgงการ
เล่ือนวิทยฐานะฯ(PA) 

9. นางสาวกีรติ เพชรคง 5 38 5 การสอนแบบ Active 
learning 

10. นายเมธิศ สุบิน 1 6 1 คุณสมบัติครูท่ีดี 
11. นางสาวอาภากรณ8 เจริญพันธ8 3 27 3 การประเมินตำแหนgงการ

เล่ือนวิทยฐานะฯ(PA) 
12. นางสาวทิพย8สุดา เธียรถาวร 2 15 2 การประเมินตำแหนgงการ

เล่ือนวิทยฐานะฯ(PA) 
13. นายวิศิษฎ8 พูนสุข 1 6 1 การประเมินตำแหนgงการ

เล่ือนวิทยฐานะฯ(PA) 
14. นายจามิกร ฤทธ์ิมนตรี 3 15 3 การประเมินตำแหนgงการ

เล่ือนวิทยฐานะฯ(PA) 
15. นางสาวศศิธร ใสสด 3 15 3 หลักสูตรการสรLางสรรค8ใบ

งานมีชีวิตดLวย Livework 
sheets 

16. นางสาวสุกัญญา หมอยา 3 15 3 การประเมินตำแหนgงการ
เล่ือนวิทยฐานะฯ(PA) 

17. นางสาวราตรี ขัติยศ 7 44 7 การประเมินตำแหนgงการ
เล่ือนวิทยฐานะฯ(PA) 

18. นางสาวมุกดาวรรณ คงฤทธ์ิ 10 58 10 การประเมินตำแหนgงการ
เล่ือนวิทยฐานะฯ(PA) 

19. นางพานทอง สุวรรณทอง 10 51 10 เทคนิคการสรLางส่ือ 
Intersctive Multimedia 
for Gen Z Students 

 
กลุGมสาระการเรียนรู+วิทยาศาสตรWและเทคโนโลยี 

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

1. นายสุริยา บังใบ 2 20 2 บูรณาการสะเต็มศึกษาเพ่ือ
สรLางสรรค8นวัตกรรมการ
เรียนรูLดLานวิทยาศาสตร8และ
เทคโนโลยี 



  

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

2. นางสาวโชติกา เรืองแจgม 10 68 10 การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 
สำหรับครู 

3. นางสาวนันทยา ศรีขาว 17 74 17 การสอนออนไลน8แบบมี
ปฏิสัมพันธ8และหLองเรียน
ออนไลน8โดยใชLโครงงานเป�น
ฐาน 

4. นายสุทธิศักด์ิ สวัสด์ิภูมิ 2 21 2 การจัดการเรียนรูLแบบ
ออนไลน8 ดLวยระบบออนไลน8 

5. นายจิรายุ ทองดี 5 65 5 กิจกรรมการเรียนรูLแบบ 
5STEPs ท่ีสอดแทรกภูมิ
ป�ญหาทLองถ่ินบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการดำรงชีวิตใน
ศตรวรรษท่ี 21 

6. นางสาวมัลลิกา มีหิรัญ 1 3 1 การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูLเชิงรุกผgาน PLC เพ่ือ
การเรียนการสอนและการ
ประเมินผลออนไลน8 

7. นางสาวขวัญเรือน ภูgนาค 1 3 1 ฐานสมรรถนะและ CEFR 
กับการประเมิน 

8. นางสาวสาวิตรี ตะวันอำไพ 3 20 3 การจัดการเรียนรูLรูปแบบ
ออนไลน8สำหรับครู 

9. นางสาวอมรรัตน8 ประทัศน8 3 20 3 การจัดการเรียนรูLรูปแบบ
ออนไลน8 สำหรับครู 

10. นางสาวนันต8ณิษาณ8 โมคภา 2 15 2 การจัดการเรียนรูLรูปแบบ
ออนไลน8 สำหรับครู 

11. นายวุฒิศักด์ิ นารีเลิศ 2 18 2 การจัดการเรียนรูLรูปแบบ
ออนไลน8สำหรับครู 

12. นายปราโมทย8 ศรีคงคา 3 12 3 การเปล่ียนหLองเรียน
ออนไลน8เป�นเกม ดLวย
เทคนิค Gamification 

13. นางสาวอริญา นาคชำนาญ 3 15 3 การจัดการเรียนรูLรูปแบบ
ออนไลน8สำหรับครู 

14. นางสาวสนธยา อ่ิมเอ่ียม 1 15 1 การจัดการเรียนรูLรูปแบบ
ออนไลน8สำหรับครู 



  

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

15. นายศุภมิตร เท่ียงตรง 1 15 1 การจัดการเรียนรูLรูปแบบ
ออนไลน8สำหรับครู 

16. นายศุภกฤต วังโณ 2 19 2 การจัดการเรียนรูLรูปแบบ
ออนไลน8สำหรับครู 

17. นางสาวจุฑามาศ หวังสมัด 5 63 5 โครงการสนามการเรียนรูL
นวัตกรรมพลังงานไฟฟ�า 

18. นางสาวกมลชนก เทศเวช 3 45 1 การออกแบบกระบวนการ
วันประชุมผูLปกครอง ผgาน
กระบวนการ Dessing 
thinking 

19. นางสาวนิตญา จิตรักษา 1 15 1 การจัดการเรียนรูLรูปแบบ
ออนไลน8สำหรับครู 

20. นางสาวพรเพ็ญ มูลคำ 2 30 2 การจัดการเรียนรูLรูปแบบ
ออนไลน8สำหรับครู 

21. นางสาวธัญญา เนติเวชวิทยา 3 23 3 การจัดการเรียนรูLรูปแบบ
ออนไลน8สำหรับครู 

22. นายอภิศักด์ิ เช้ือสีดา 3 36 3 การจัดการเรียนรูLรูปแบบ
ออนไลน8สำหรับครู 

23. นางสาวดวงจันทร1 ตันเจริญภักดีกุล 2 21 2 การจัดการเรียนรูLรูปแบบ
ออนไลน8สำหรับครู 

24. นางสาวจุฑากาญจน1 เหมือนสนิท 9 52 9 ทรัพย8สินทางป�ญญากับ
ธุรกิจ และการพัฒนา
นวัตกรรม 

25. นายพงศ8ธร คูณสวัสด์ิ 1 6 1 การจัดการเรียนรูLรูปแบบ
ออนไลน8สำหรับครู 

26. นายรัฐพิพัฒน8 ประเสริฐสังข8 1 6 1 การจัดการเรียนรูLรูปแบบ
ออนไลน8สำหรับครู 

27. นางสาวสรัญญา ใจสีธิ 1 31 1 สะเต็มศึกษาเพ่ือสรLางสรรค8
นวัตกรรมการเรียนรูLดLาน
วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี 

28. นางสาวโนร8ฮีดาย สะมะแอ 5 45 5 การสอนออนไลน8แบบมี
ปฏิสัมพันธ8และหLองเรียน
ออนไลน8โดยใชLโครงงานเป�น
ฐาน 

29. นางสาวพิชามญชุ8 เพขุนทด 1 6 1 การจัดการเรียนรูLรูปแบบ
ออนไลน8สำหรับครู 

 



  

กลุGมสาระสังคมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน

ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

1. นายเทพรัตน8 สุทธิเรือง 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูL และการ
วัดผลประเมินท่ีเหมาะสม
กับศตวรรษท่ี 2 

2. นายฐาปกรณ8 แกLวมาเมือง 4 39 4 การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ป�งบประมาณ 2565-2569 

3. นายภูวนาถ ธงสันเทียะ 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูL และการ
วัดผลประเมินท่ีเหมาะสม
กับศตวรรษท่ี 2 

4. นางสาวชไมพร ยืนย่ิง 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูL และการ
วัดผลประเมินท่ีเหมาะสม
กับศตวรรษท่ี 2 

5. นางสาวจุรีพร โพธ์ิอgอง 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูL และการ
วัดผลประเมินท่ีเหมาะสม
กับศตวรรษท่ี 2 

6. นางสาวบัณฑิตา เกตุชLาง 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูL และการ
วัดผลประเมินท่ีเหมาะสม
กับศตวรรษท่ี 2 

7. นายภูมิเดช สุขอLวน 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูL และการ
วัดผลประเมินท่ีเหมาะสม
กับศตวรรษท่ี 2 

8. นายกิตติศักด์ิ วันงาม 4 20 4 สัมมนาวิชาการ การวัดผล 
ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ8 
แหgงประเทศไทย คร้ังท่ี 29 
 

9. นางสาววารินทร8 ไขประภาย 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูL และการ
วัดผลประเมินท่ีเหมาะสม
กับศตวรรษท่ี 2 



  

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

10. นางรมณีย8 หนูอักษร 4 24 4 การจัดการเรียนรูLแบบ 
Active LearningดLวย
กระบวนการคิดข้ันสูงเชิง
ระบบ GPS 5 Step สูgการ
สรLางนวัตกรรม 

11. นางสาวมินช8พิชญ8ชา จัตวานิน 3 18 3 กิจกรรมวันรพีวิชาการ 
12. นางสาวจิณณัฐพร กูลชัยชาญณัณภ1 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน

การจัดการเรียนรูL และการ
วัดผลประเมินท่ีเหมาะสม
กับศตวรรษท่ี 2 

13. นายอนุชา ไทยสนอง 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูL และการ
วัดผลประเมินท่ีเหมาะสม
กับศตวรรษท่ี 2 

14. นางสาวพิชญา รัตนธรรมเมธี 4 42 4 สนุกคิด สนุกเรียน ในคาบ
เรียนสังคมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา 

15. นางสาววิสุณีย8 ดีจิตร8 6 54 6 การทำ Pre-Test และ 
Post-Test”ผgาน Quizizz 

16. นางสาวพีรชยา วิลาศ 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูL และการ
วัดผลประเมินท่ีเหมาะสม
กับศตวรรษท่ี 2 

17. นายองอาจ ประกาศิต 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูL และการ
วัดผลประเมินท่ีเหมาะสม
กับศตวรรษท่ี 2 

18. นางสาวพจนีย8 ทองรุgง 4 26 4 การเสริมสรLางความรูLดLาน
สุจริต 

19. นางสาวโชติมา ชมเชย 1 15 1 การใชLส่ือดิจิทัล (Aksorn 
On-Learn) เพ่ือยกระดับ
การจัดการเรียนรูLใน
หLองเรียนและรูปแบบ
ออนไลน8 
 
 



  

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

20. นางสาวทิพย8วิมล เพ็ชรพันธ8 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูL และการ
วัดผลประเมินท่ีเหมาะสม
กับศตวรรษท่ี 2 

 
 
กลุGมสาระการเรียนรู+สุขศึกษาและพลศึกษา 

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

1. นางสาวปวิตรา คลLายอยูg 5 56 5 การฝ�กปฏิบัติการตรวจคัด
กรองโควิด 19 โดยวิธี 
Antigen test (ATK) ใน
สถานศึกษา 

2. นายธนพล บุญหนัก 6 12 6 การจัดการเรียนรูLบนฐาน
สมรรถนะและเตรียมพรLอม
ประเมินวิทยฐานะครูสูgระบบ 
ว pa 

3. นายพงษ8สิทธ์ิ ลLอทอง 4 12 4 การจัดการเรียนรูLบนฐาน
สมรรถนะและเตรียมพรLอม
ประเมินวิทยฐานะครูสูgระบบ 
ว pa 

4. นายปภาวินท8 มุงคุณเนตร 4 56 4 การฝ�กปฏิบัติการตรวจคัด
กรองโควิด 19 โดยวิธี 
Antigen test (ATK) ใน
สถานศึกษา 

5. นางสาวกิติยา ปราบณรงค8 4 31 4 การเรียนรูLหนLาท่ีพลเมือง
ดิจิทัลสำหรับครู 

6. นายเจนณรงค8 ถนอมผิว 3 18 3 อบรมการตรวจหาเช้ือโควิด 
- 19 ดLวยวิธี Antigen Test 
Kid 

7. นายมะย๊ิ มุมณี 1 12 1 การประชุมเชิงบัติการ การ
เสริมสรLางความรูLดLานจัดการ
เรียนรูL 



  

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

8. นายศุภกฤต โคนโสกเชือก 1 12 1 จัดการเรียนการสอน
ทางไกล ในสถานการณ8การ
แพรgระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 

9. นางสาวพันทิพา หงษ8ใหญg 1 6 1 อบรมการตรวจหาเช้ือโควิด 
- 19 ดLวยวิธี Antigen Test 
Kid 

 
กลุGมสาระการเรียนรู+การงานอาชีพ 

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

1. นางธัญญธร สมโสม 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

2. นางเสถียร ไชยสิทธิ ์ 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

3. นายณัฐพล โคตรพิมพ8 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

4. นางมัทนา แสงทองสวัสด์ิ 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

5. นางสาวกิตติวรรณ  

เข็มวงศ1ทอง 
1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน

การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

6. นางวิรงรอง วีระเจริญ 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 



  

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

7. วgาท่ีรLอยเอกวิรุฬ สุพล 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

8. นางสาวศิริพร บุญพรม 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

 
กลุGมสาระการเรียนรู+ภาษาตGางประเทศ 

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

1. นางบุษราคัม ศรีสวาสดิ ์ 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

2. นางศิริรุLง เตียงนิล 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

3. นายศักดินันท8 โต�ะจิ 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

4. นางสาวฉัตรวิมล จันทร8หอม 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

5. นายวินัย ลอยเจริญ 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

 
 

     



  

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

6. นางสาวอรวรรณ อูgเจริญ 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

7. นางสาวมณี ดgานพิทักษ8กุล 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

8. นางสาววารุณี อภิธนพงศ8 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

9 นางวรรณดี แกLวหนูนวล 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

10. นางจุฑานาถ สุทธิสวาท 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

11. นางเพียงใจ วัฒนาสันติกุล 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

12. นางสาวกัญญารัตน8 ขันธจิตร 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

13. นางสาวณัชฌารีย8 ปRยะวัฒน8 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

14. นางสาวปRยนุช ภานุศุภวิมล 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 



  

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

15. นางสาวเทวา ทองพันลำ 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

16. นายธนาธิป ศรีปาล 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

17. นางสาวรัตติกาล ทองแกLว 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

18. นางสาวปRยากร โกยกิจเจริญ 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

19. นางสาวธนิดา วงษ8วาสน8 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

20. นางศุภนารี กะไหลgเงิน 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

21. นางสาวศศิประภา โพธ์ิเจริญ 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

22. นางสาวอัญญิกา ศรีสมภพ 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

23. นางสาวขวัญชนก มิราสุวรรณ 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 



  

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

24. นางสาวจินดารัตน8 ชูอินทร8 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

25. นางสาวบรรจง ไชยนา 1 15 1 การเสริมสรLางความรูLดLาน
การจัดการเรียนรูLและการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
ศตวรรษท่ี 21 

 
กลุGมสาระการเรียนรู+ศิลปะ 

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

1. นางอัฉราวรรณ จันทรเนตร ี 8 65 8 การอบรมการวัดและ
ประเมินผลทักษะ ดLาน 
Digital Literacy 

2. นางสาวพัชรินทร8 กุลสติ 3 21 3 หลักสูตรการสรLางส่ือการ
สอน  Basic for Canva 

3. นางสาวธัญรัตน8 ผกาหลง 2 15 2 หลักสูตร การใชLโปรแกรม 
Microsoft Teams 

4. นายสมปราชญ8 ทองหลgอ 1 15 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 

5. นางสาวรัตติยา คำภัยวงศ1พิทักษ1 8 30 8 สgงเสริมศักยภาพและพัฒนา
ทักษะดLานนาฏดุริยางคศิลป£
ไทย นLอมใจภักด์ิภูบดีศรี
แผgนดิน 

6. นางสาวอรทัย หลอดคำ 18 60 18 วิทยาศาสตร8การเคล่ือนไหว
ในนาฏศิลป£และโขน 

7. นายสุรพิชญ8 ขอจุลซLวน 1 15 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 

8. นางสาวอรุณกมล สุขพิบูลย8 1 15 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 



  

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

9. นายสุรไกร เมลืองศิลป£ 1 15 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 

10. นายวัชรากร สินชัย 1 15 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 

11. นางสาวศศิตาภรณ8 สุวรรณ
ประทีป 

10 57 10 การสอนนาฏศิลป£สำหรับ
เด็ก 

 
โครงการห+องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

1. นายวงศ8วิศน8 วงศณรัตน8 2 29 2 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน 

2. นางนันทาศิริ นวะมะรัตน 18 54 18 จริยศึกษาพ้ืนฐาน ความ
ม่ันคงของชีวิตและสังคม 

3. นางฉัตรวารินทร8 ตLนเถาว8 4 33 4 การพัฒนาสมรรถนะ
ครูผูLสอนเพ่ือความเป�นเลิศ
ดLานภาษาอังกฤษและ
สมรรถนะดLานดิจิทัล 

4. นางสาวปล้ืมจิตต8 วันสมบัติเจริญ 4 35 4 การพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน 

5. นางฐิติรัตน8 เท่ียงตรง 2 27 2 Skills for Thai English 
Teachers in the 21th 
century under CEFR 

6. นางนัญญา ชำนาญภักดี (EP.) 1 15 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 

7. นางอรอินทร8 เตชะอินทร8 1 15 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 

8. นางสาวโฉมสิริ จูมดอก  10 43 10 ศึกษา ส่ือสารผgานบทเพลง 



  

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

9. นายธนวัฒน8 พัฒนโชติ  1 15 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 

10. นางสาวพรประภา งามวิลัย   1 15 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 

11. นายอนุรักษ8 ดgานปาน  1 15 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 

12. นางทัศน8วรรณ ราชฉวาง  1 15 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 

13. นางสาวระนิษา แกLวนอก  1 15 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 

14. นายบารมี เพชรพราว  1 15 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 

15. นายณัฎภัทร ฤทธ์ิทองพิทักษ8  1 15 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 

17. นางสาวรมณ ใจแสน  1 15 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 

18. นางสาวกฤตพร ตันติพงษ8  1 15 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 

19. วgาท่ีรLอยตรีชาญชัย วิทยาชัย
เกียรติ  

1 15 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูLรูปแบบออนไลน8 

 

 

 

 

 

 

 



  

งานแนะแนว 

ท่ี ช่ือ-สกุล จำนวน
ท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ช่ัวโมงท่ี
เข+ารับการ

พัฒนา
วิชาชีพ 

จำนวน
เร่ืองท่ีเข+า
รับการ
อบรม 

ตัวอยGางเร่ืองท่ีพัฒนา
วิชาชีพ 

1. นางสาวเขมจิรา แซLตั้ง 4 29 4 การประเมินมาตรฐาน
โรงเรียนส่ิงแวดลLอมศึกษา 

2. นางสาวจิรวรรณ เจียมรัตนะ 12 65 12 โครงการ Education USA 
แนะแนวการศึกษาตgอ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. นายณัฐพล คงช่ืน 6 20 6 Canva for e-Learning 
4. นางสาวดรุณลักษณ8 ไสยรัตน8 2 24 2 อบรมการสรLางรายงานเย่ียม

บLานแบบออนไลน8 ดLวย 
Data Studio 

5. วgาท่ีรLอยตรีหญิงพรใจ คงดี 4 30 4 อบรมโครงการพัฒนางาน
แนะแนวในรูปวิถีชีวิตใหมg 
New Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

สรุปข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได+รับการยกยGอง เชิดชูจากหนGวยงานของรัฐ 

และหนGวยงานของเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน+อมเกล+า ปJการศึกษา 2564 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โลG/เกียรติบัตร 
1 นายประภาส พริพล - ไดLรับเกียรติคุณบัตรประทาน และเข็มพระนามยgอ 

ญสส. สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
2 นายอภิชา นิลวัฒน8 -ไดLรับรางวัลผูLสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

โดยใชLเทคโนโลยี 
3 นางสาวอิริยาภรณ8 นิโรรัมย8 -ไดLรับรางวัลผูLสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

โดยใชLเทคโนโลยี 
4 นางวันทนา แดงประเสริฐกุล -ไดLรับรางวัลผูLสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

โดยใชLเทคโนโลยี 
5 นางพานทอง สุวรรณทอง - ไดLรับรางวัลขLาราชการพลเรือนดีเดgน 

- ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยี 
และส่ือการสอนออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

6 นางนันทาศิริ นวะมะรัตน - ไดLรับรางวัลหน่ึงแสนครูดี 
- ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยี 
และส่ือการสอนออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

7 นางเพียงใจ วัฒนาสันติกุล - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

8 นางบุษราคัม ศรีสวาสด์ิ - ไดLรับรางวัลขLาราชการพลเรือนดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

9 นางวิรงรอง วีระเจริญ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB 
 - ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

10 นางศิริรุgง เตียงนิล - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  



  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โลG/เกียรติบัตร 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

11 นางฉัตรวารินทร8 ตLนเถาว8 - ไดLรับรางวัลหน่ึงแสนครูดี 
- ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

12 นางสาวโชติกา เรืองแจgม - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

13 นางมัทนา แสงทองสวัสด์ิ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

14 นางสาวปวิตรา คลLายอยูg - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

15 นางสาวจิดาภา จารุวัฒนา - ไดLรับเกียรติคุณบัตรประทาน และเข็มพระนามยgอ 
ญสส. สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
- ไดLรับรางวัลขLาราชการพลเรือนดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

16 นางปRยนาฎ โภไคยคหบดี - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

17 นายสุริยา บังใบ - ไดLรับรางวัลพระพฤหัสบดี 
- ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

 

 

   



  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โลG/เกียรติบัตร 
18 นางสาวมัลลิกา มีหิรัญ - ไดLรับรางวัลขLาราชการพลเรือนดีเดgน 

- ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

19 นางสาวกิตติวรรณ เข็มวงศ8ทอง -ไดLรับรางวัลหน่ึงแสนครูดี 
- ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

21 นางธัญญธร สมโสม - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

22 นางสาวอรวรรณ อูgเจริญ - ไดLรับรางวัลขLาราชการพลเรือนดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

23 นายวินัย ลอยเจริญ - ไดLรับรางวัลขLาราชการพลเรือนดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

24 นางจุฑานาถ สุทธิสวาท - ไดLรับรางวัลขLาราชการพลเรือนดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

25 นางวรรณดี แกLวหนูนวล - ไดLรับเกียรติคุณบัตรประทาน และเข็มพระนามยgอ 
ญสส. สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
- ไดLรับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
- ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

    



  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โลG/เกียรติบัตร 
26 นางสาวมณี ดgานพิทักษ8กุล - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 

NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

27 นายวุฒิศักด์ิ นารีเลิศ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 20 
NANMEEBOOKS READING CLUB  
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

28 นางกานต8พิชชา กระตุดเงิน - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลผูLทำคุณประโยชน8  สกสค. 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

29 นายสิทธินันท8 พgวงจีน - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลขLาราชการพลเรือนดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

30 นางสาวสาวิตรี ตะวันอำไพ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ8อันป�นท่ีเชิดชู 
ย่ิงชLางเผือก ช้ันทวีติยาภรณ8ชLางเผือก (ท.ช.) 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

31 นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ8อันป�นท่ีเชิดชู 
ย่ิงชLางเผือก ช้ันทวีติยาภรณ8ชLางเผือก (ท.ช.) 
- ไดLรับรางวัลหน่ึงแสนครูดี 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

32 นางสาวนันทยา ศรีขาว - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ8อันป�นท่ีเชิดชู 
ย่ิงชLางเผือก ช้ันทวีติยาภรณ8ชLางเผือก (ท.ช.) 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 



  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โลG/เกียรติบัตร 
33 นางสาวอมรรัตน8 ประทัศน8 - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 

NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ8อันป�นท่ีเชิดชู 
ย่ิงชLางเผือก ช้ันทวีติยาภรณ8ชLางเผือก (ท.ช.) 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

34 นางสาวขวัญเรือน ภูgนาค - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ8อันป�นท่ีเชิดชู 
ย่ิงชLางเผือก ช้ันทวีติยาภรณ8ชLางเผือก (ท.ช.) 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

35 นางสาววารุณี อภิธนพงศ8 - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลขLาราชการพลเรือนดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

36 นายจิรายุ ทองดี - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลโครงการ Learning Arena 
สมรภูมิแหgงการเรียนรูL 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

37 นางสาวปวิตรา คลLายอยูg - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลผูLทำคุณประโยชน8  สกสค. 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

38 นายวงศ8วิศน8 วงศณรัตน8 - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลหน่ึงแสนครูดี 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

39 นางสาวนันต8ณิษาณ8 โมคภา - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลผูLทำคุณประโยชน8  สกสค. 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 



  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โลG/เกียรติบัตร 
40 นายธนพล บุญหนัก - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 

NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับเกียรติคุณบัตรประทาน และเข็มพระนามยgอ 
ญสส. สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

41 นางศุภนารี กะไหลgเงิน - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

42 นางสาวขวัญชนก มิราสุวรรณ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลผูLทำคุณประโยชน8  สกสค. 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

43 นางสาวประภาพร ศิวชยานันทกุล - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

44 นางสาวเขมจิรา แซgต้ัง - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

45 นางสาวจิรวรรณ เจียมรัตนะ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

46 นางสาวบัณฑิตา  เกตุชLาง - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

47 นายเทพรัตน8 สุทธิเรือง - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลขLาราชการพลเรือนดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 



  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โลG/เกียรติบัตร 
48 นางสาวจุฑากาญจน8 เหมือนสนิท - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 

NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลโครงการ Learning Arena 
สมรภูมิแหgงการเรียนรูL 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

49 นางสาวอรุณกมล สุขพิบูลย8 - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

50 นายปราโมทย8 ศรีคงคา - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลโครงการ Learning Arena 
สมรภูมิแหgงการเรียนรูL 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

51 นางสาวสนธยา อ่ิมเอ่ียม - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลขLาราชการพลเรือนดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

52 นางสาวธัชชา ไตรทอง - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลผูLทำคุณประโยชน8  สกสค. 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

53 นางสาวอริญญา นาคชำนาญ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลผูLทำคุณประโยชน8  สกสค. 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

54 นายภูวนาถ ธงสันเทียะ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

    



  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โลG/เกียรติบัตร 
55 นางสาวชไมพร ยืนย่ิง - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 

NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลผูLทำคุณประโยชน8  สกสค. 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

56 นางสาวสุวนีย8 เลียบสวัสด์ิ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

57 นางสาวกัญญารัตน8 ขันธจิตร - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลโครงการ Learning Arena 
สมรภูมิแหgงการเรียนรูL 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

58 นายภัทรวรรธ ชวลิตนิติธรรม - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

59 นางสาวธัญรัตน8 ผกาหลง - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

60 นายปRยะพงษ8 งันลาโสม - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ครูผูLฝ�กซLอมรางวัลชมเชยการแขgงขันกิจกรรม 
พระเก้ียวนLอยวิชาการ 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

61 นายพิสัย พงษ8ธนู - ไดLรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ8อันมีเกียรติยศ 
ย่ิงมงกุฎไทย ช้ันตริตาภรณ8มงกุฎไทย (ต.ม.) 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 

 

 

 

   



  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โลG/เกียรติบัตร 
62 นายพงศ8ธร คูณสวัสด์ิ - ไดLรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ8อันมีเกียรติยศ 

ย่ิงมงกุฎไทย ช้ันตริตาภรณ8มงกุฎไทย (ต.ม.) 
- ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

63 นายศุภมิตร เท่ียงตรง - ไดLรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ8อันมีเกียรติยศ 
ย่ิงมงกุฎไทย ช้ันตริตาภรณ8มงกุฎไทย (ต.ม.) 
- ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

64 นางเสถียร ไชยสิทธ์ิ -ไดLรับรางวัลหน่ึงแสนครูดี 
- ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

65 นางสาวอาภากรณ8 เจริญพันธ8 - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

66 นางสาวศันสนีย8 จันทร8คีรี - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลโครงการ Learning Arena 
สมรภูมิแหgงการเรียนรูL 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

67 นางสาวนิตญา จิตรักษา - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

68 นางสาวสรารัตน8 เผgาพหล - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

69 นายสุทธิศักด์ิ สวัสด์ิภูมิ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 



  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โลG/เกียรติบัตร 
70 นายศุภกฤต วังโณ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 

NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

71 นายกิตติศักด์ิ วันงาม - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลโครงการ Learning Arena 
สมรภูมิแหgงการเรียนรูL 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

72 นางสาววารินทร8 ไขประภาย - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

73 นางสาววราภรณ8 วุฒิชา - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

74 นางสาวจุฑามาศ หวังสมัด - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาราชการ 

75 นายธงไชย แววสระ - ไดLรับรางวัลผูLทำคุณประโยชน8  สกสค. 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

76 นางสาวกมลชนก เวศเวช - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลโครงการ Learning Arena 
สมรภูมิแหgงการเรียนรูL 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

77 นางรมณีย8 หนูอักษร - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

 

 

   



  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โลG/เกียรติบัตร 
78 นางสาวพัชร8 โชติเนตร - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 

NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

79 นางสาวภัทรรมณ ทองลิบ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลโครงการ Learning Arena 
สมรภูมิแหgงการเรียนรูL 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

80 นางสาวณัชฌารีย8 ปRยะวัฒน8 - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอนบ 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชกา 

81 นางสาวสุพัฒตรี หอมบานเย็น - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

82 นางสาวกีรติ เพชรคง - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลโครงการ Learning Arena 
สมรภูมิแหgงการเรียนรูL 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

83 นางสาวมินช8พิชญ8ชา จัตวานิน - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

84 นายฐาปกรณ8 แกLวมาเมือง - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

85 นายสมปราชญ8 ทองหลgอ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 



  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โลG/เกียรติบัตร 
86 นายเสกสรร ศิระทัศน8เมธี - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 

NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

87 นายศักดินันท8 โต�ะจิ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลโครงการ Learning Arena 
สมรภูมิแหgงการเรียนรูL 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

88 นางสาวปRยนุช ภานุศุภวิมล - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลโครงการ Learning Arena 
สมรภูมิแหgงการเรียนรูL 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

89 นางสาวเทวา ทองพันลำ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

90 นางสาวจิณณัฐพร กูลชัยชาญณัณภ8 - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

91 นางสาวฉัตรวิมล จันทร8หอม - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

92 นายเมธิศ สุบิน - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

93 นายอนุชา ไทยสนอง - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

 

 

   



  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โลG/เกียรติบัตร 
94 นายรัฐพิพัฒน8 ประเสริฐสังข8 - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 

NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

95 นายณัฐพล คงช่ืน - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

96 นางสาวพรเพ็ญ มูลคำ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

97 นายพงษ8สิทธ์ิ ลLอทอง - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

98 นายศิวัช เรืองฤทธ์ิ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

99 นายธนาธิป ศรีปาล - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

100 นางณญานันต8 เอกธนลินต8 - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
-ไดLรับรางวัลหน่ึงแสนครูดี 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

101 นางสาวธัญญา เนติเวชวิทยา - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลขLาราชการพลเรือนดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

 

 

 

   



  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โลG/เกียรติบัตร 
102 นางสาวรัตติยา คำภัยวงศ8พิทักษ8 - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 

NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

103 นางสาวพิชญา รัตนธรรมเมธี - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลโครงการ Learning Arena 
สมรภูมิแหgงการเรียนรูL 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

104 นางสาวอัญชนาภรณ8 หงษ8สีทอง - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลผูLทำคุณประโยชน8  สกสค. 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

105 นางสาววิสุณีย8 ดีจิตร8 - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

106 นางสาวดรุณลักษณ8 ไสยรัตน8 - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

107 นายองอาจ ประกาศิต - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

108 นายอภิศักด์ิ เช้ือสีดา - ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

109 นางสาวอมรรัตน8 คุLมรักษา - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

110 นางสาวกิติยา ปราบณรงค8 - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

    



  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โลG/เกียรติบัตร 
111 นางสาวพีรชยา วิลาศ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 

NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

112 นายปภาวินท8 มุงคุณเนตร - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาราชการ 

113 นางสาวพัชรินทร8 กุลสติ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาราชการ 

114 นางสาวทิพย8สุดา เธียรถาวร - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

115 นางสาวรัตติกาล ทองแกLว - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

116 นางสาวดวงจันทร8 ตันเจริญภักดีกุล - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

117 นายณัฐพล โคตรพิมพ8 - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

118 นายสุรพิชญ8 ขอจุลซLวน - ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

119 นางสาวปRยากร โกยกิจเจริญ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

    



  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โลG/เกียรติบัตร 
120 นางสาวอรทัย หลอดคำ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 

NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

121 นางสาวฐิติมา สุดชู - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

122 นางสาวทยิตา น่ิมกลัด - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
-ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

123 นางสาวธนิดา วงษ8วาสน8 - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

124 นายวิศิษฎ8 พูนสุข - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลโครงการ Learning Arena 
สมรภูมิแหgงการเรียนรูL 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

125 นางฐิติรัตน8 เท่ียงตรง - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

126 นางสาวราตรี ขัติยศ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

127 นางสาวศศิประภา โพธ์ิเจริญ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

 

 

   



  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โลG/เกียรติบัตร 
128 วgาท่ีรLอยเอกวิรุฬ สุพล - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 

NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

129 นางสาวนวีนา ราษฎร8ทวี - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลโครงการ Learning Arena 
สมรภูมิแหgงการเรียนรูL 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

130 นายจามิกร ฤทธ์ิมนตรี - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

131 นางสาวศศิธร ใสสด - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลโครงการ Learning Arena 
สมรภูมิแหgงการเรียนรูL 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

132 นางสาวสุกัญญา หมอยา - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

133 นางสาวสรัญญา ใจสีธิ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

134 นางสาวอัญญิกา ศรีสมภพ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

135 นางสาวปล้ืมจิตต8   วันสมบัติเจริญ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

    



  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล โลG/เกียรติบัตร 
136 นางสาวโนร8ฮีดาย สะมะแอ - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 

NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

137 วgาท่ี ร.ต.พรใจ คงดี - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

138 นางสาวโชติมา ชมเชย - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

139 นายคมสัน ไกรรักษ8 - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

140 นางสาวพจนีย8 ทองรุgง - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 
- ไดLรับรางวัลครูผูLอุทิศเวลาเพ่ือราชการ 

141 นางสาวจินดารัตน8 ชูอินทร8 - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

142 นายเจนณรงค8 ถนอมผิว - ไดLรับรางวัลครูตLนแบบสgงเสริมการอgานในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB Read &Share 
- ไดLรับรางวัลครูผูLสอนท่ีใชLเทคโนโลยีและส่ือการสอน 
ออนไลน8ดีเดgน 

 
 

 
 


