
สรุปจ านวนรางวัลที่ไดร้ับจากผลการปฏิบัติงานของครู ปีการศึกษา 2564 
รางวัลจ าแนกตามระดบั จังหวัด  ภาค  และประเทศ 

 

 

 

 

กลุ่มสารเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
 

ล าดับที่ ระดับรางวัล จ านวนรางวัล 
1 ระดับจังหวัด 2 
2 ระดับภาค 14 
3 ระดับประเทศ - 

 

กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ   
 
 
 
 
 
 
 
  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 

ล าดับที่ ระดับรางวัล จ านวนรางวัล 
1 ระดับจังหวัด 15 
2 ระดับภาค - 
3 ระดับประเทศ 4 

 
 
 

ล าดับที่ ระดับรางวัล จ านวนรางวัล 
1 ระดับจังหวัด 3 
2 ระดับภาค  
3 ระดับประเทศ 2 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ล าดับที่ ระดับรางวัล จ านวนรางวัล 

1 ระดับจังหวัด 6 

2 ระดับภาค - 

3 ระดับประเทศ - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปจ านวนรางวัลที่ไดร้ับจากผลการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ปีการศึกษา 2564 รางวัลจ าแนกตามระดับ จงัหวัด  ภาค  และประเทศ 

  

 

 

 

 

ล าดับที่ ระดับรางวัล จ านวนรางวัล 
1 ระดับจังหวัด 20 
2 ระดับภาค 14 
3 ระดับประเทศ 6 

รวม 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        จากตารางและแผนภูมิแท่งเนื่องจากครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งผล
ให้ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานดังนี้ ระดับจังหวัดได้ 20 รางวัล ระดับภาคได้ 14 รางวัล 
และระดับประเทศได้ 6 รางวัลจึงได้รับรางวัล 
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ภาคผนวก รายละเอียดผลงานรางวัลและภาพถ่าย 
 
 

ระดับจังหวัด 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

1 นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดตาม
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ 
ม.4-6) สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งซาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจ าปี 2564 

18 ส.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พิบูลสงคราม 

2 นางค ามี ชัยรักษา ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น                 
ประจ าปี 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาเพ่ือรับรางวัลของคุรุสภา 

- ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย 

3 นางสาวสิรินุช   เข็มคง ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดตาม
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ 
ม.4-6) สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งซาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจ าปี 2564 

18 ส.ค. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พิบูลสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ระดับภาค 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

1 นางปภัชญา บรรเทาทุกข์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหาร
จัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS (ภาคเหนือ จังหวัดน่าน) 

25 – 30  

ส.ค. 64 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สพฐ. 

2 นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
การพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับ                 
ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564 

17-19 ส.ค. 
64 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร 

3 นายณรรตธร  คงเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม
การน าเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
ประจ าปี 2564 โครงการห้องเรียน
พิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่าย
ภาคเหนือตอนล่าง 

11 ก.ย. 64 ศูนย์แม่ข่ายโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือตอนล่าง 

4 นางค ามี ชัยรักษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการ
ประกวดคลิปวีดีโอ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564  

17-19 ส.ค. 
64 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร 

5 นางค ามี ชัยรักษา ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมแฟนพันธุ์
แท้ฟิสิกส์  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ครั้งที่ 32 ประจ าปี 2564 

20 ส.ค. 64 ได้รับรางวัลชมเชย 
กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้
ฟิสิกส์ งานสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร 



ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

ครั้งที่ 32 ประจ าปี 2564 

 

6 นางค ามี ชัยรักษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม
การน าเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
ประจ าปี 2564 โครงการห้องเรียน
พิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่าย
ภาคเหนือตอนล่าง 

11 ก.ย. 64 ศูนย์แม่ข่ายโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือตอนล่าง 

7 นางค ามี  ชัยรักษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง                  
สาขาฟิสิกส์ กิจกรรมการแข่งขัน
โครงงานระดับเครือข่ายของโรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

18 ก.ย. 64 สพฐ. ร่วมกับ ศูนย์แม่ข่าย
โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือตอนล่าง 

8 นางวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน                            
ครผูู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์         
ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
OBEC AWARDS (ภาคเหนือ จังหวัด
น่าน) 

25 – 30  

ส.ค. 64 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สพฐ. 

9 นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขาชีววิทยา
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานระดับ
เครือข่ายของโรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

18 ก.ย. 64 สพฐ. ร่วมกับ ศูนย์แม่ข่าย
โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือตอนล่าง  

10 นางสาวอัญญารัตน์ ค า
ก้อน 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์                          
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ                

17 ส.ค. 64 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระ

ราชูปถัมภ์              



ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ภาคเหนือตอนล่าง 

ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11 นางสาวอัญญารัตน์ ค า
ก้อน 

 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขาเคมี
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานระดับ
เครือข่ายของโรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

18 ก.ย. 64 สพฐ. ร่วมกับ ศูนย์แม่ข่าย
โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือตอนล่าง  

12 นางสาวปาริชาต ผาสุข ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher                  
ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS (ภาคเหนือ จังหวัดน่าน) 

25 – 30  

ส.ค. 64 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สพฐ. 

13 นางสาวปาริชาต  ผาสุข ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง                
สาขาฟิสิกส์ กิจกรรมการแข่งขัน
โครงงานระดับเครือข่ายของโรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

18 ก.ย. 64 สพฐ. ร่วมกับ ศูนย์แม่ข่าย
โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือตอนล่าง  

14 นางสาวสิรินุช   เข็มคง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
การพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับ                 
ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564 

17-19 ส.ค. 
64 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร 

15 นางสาวธัญนภัสร ์ยนต์
นิยม 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง                  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

17 ส.ค. 64 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระ

ราชูปถัมภ์                         



ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                  
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ภาคเหนือตอนล่าง 

ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

16 นางสาวธัญนภัสร ์ยนต์
นิยม 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง                       
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                          
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ภาคเหนือตอนล่าง 

17 ส.ค. 64 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระ

ราชูปถัมภ์ 

ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

17 นางสาวธัญนภัสร ์ยนต์
นิยม 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขาเคมี
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานระดับ
เครือข่ายของโรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

18 ก.ย. 64 สพฐ. ร่วมกับ ศูนย์แม่ข่าย
โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือตอนล่าง  

18 นางสาวน้ าเพ็ชร  มั่งคล้าย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขาชีววิทยา
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานระดับ
เครือข่ายของโรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

18 ก.ย. 64 สพฐ. ร่วมกับ ศูนย์แม่ข่าย
โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือตอนล่าง  

 
 

 

 

 

 



 

ระดับจังหวัด 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

1 นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุล ครูผู้ถูกเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

- มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี ปี 2564 

2 นายภัคพล หล่ าทุ่ง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการ
ประกวดวาดภาพระบายสี วิถีชีวิต
ในชุมชนกันสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 covid-19 

7 ก.ย. 64 สพม. สุโขทัย 

  วิทยากรอบรมนักเรียนแกนน า
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดประจ าปีการศึกษา2564 

15 พ.ย. 64 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

3 นางโชษิตา หล่ าทุ่ง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการ
ประกวดวาดภาพระบายสี วิถีชีวิต
ในชุมชนกันสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 covid-19 

7 ก.ย. 64 สพม.สุโขทัย 

วิทยากรอบรมนักเรียนแกนน า
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดประจ าปีการศึกษา2564 

15 พ.ย. 64 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 

 
 
ระดับประเทศ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

1 นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุล ครูขวัญศิษย์ - มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี ปี 2564 

2 นายภัคพล หล่ าทุ่ง เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักนักศึกษา ประจ าปี 2563 

29 ธ.ค. 64 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



ระดับจังหวัด 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

1.  นางปทุมพร
 ชมชัย 

ผู้ส่งผลงานคุรุชนคนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน 

25 พ.ย.2564 สพม.สุโขทัย 

2.  นางสาวกนกพร
 ศรีอ าพันธ์ 

ผู้ส่งผลงานคุรุชนคนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน 

25 พ.ย.2564 สพม.สุโขทัย 

3.  นางสาวกิตติยา
 ต้นกลั่น 

ผู้ส่งผลงานคุรุชนคนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน 

25 พ.ย.2564 สพม.สุโขทัย 

  วิทยากรโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในหัวข้อ“เทคนิคการเขียนแผนการ
สอนภาษาไทย”ส าหรับนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

21 สิงหาคม 
2564 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

4.  นางสาวอนงค์นาฏ  
ปานด้วง 

ผู้ส่งผลงานคุรุชนคนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน 

25 พ.ย.2564 สพม.สุโขทัย 

5.  นางสาวดาราพร
 ซ้อนแดง 

ผู้ส่งผลงานคุรุชนคนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน 

25 พ.ย.2564 สพม.สุโขทัย 



6.  นางสาวพวงพลอย 
พรกระแส 

ผู้ส่งผลงานคุรุชนคนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน 

25 พ.ย.2564 สพม.สุโขทัย 

7.  นางสาวแพรว
พรรณ   ขันกสิ

กรรม 

ผู้ส่งผลงานคุรุชนคนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน 

25 พ.ย.2564 สพม.สุโขทัย 

8.  นางสาวสุมามาลย์ 
นวลพิจิตร 

ผู้ส่งผลงานคุรุชนคนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน 

25 พ.ย.2564 สพม.สุโขทัย 

9.  นางสาวจินตวีร์    
กัดฟัก 

ผู้ส่งผลงานคุรุชนคนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน 

25 พ.ย.2564 สพม.สุโขทัย 

10.  นางสาวกฤติมา   
สืบนาคสุข 

ผู้ส่งผลงานคุรุชนคนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน 

25 พ.ย.2564 สพม.สุโขทัย 

11.  นางสาวสุทธิณี    
โชติมน 

ผู้ส่งผลงานคุรุชนคนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน 

25 พ.ย.2564 สพม.สุโขทัย 

12.  นางสาวสิริธร    
ปรีชาธรรมรัตน์ 

ผู้ส่งผลงานคุรุชนคนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน 

25 พ.ย.2564 สพม.สุโขทัย 



13.  นางสาวศิริวรรณ 
หลิมมงคล นาคทอง 

ผู้ส่งผลงานคุรุชนคนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน 

25 พ.ย.2564 สพม.สุโขทัย 

14.  นางสาวชนิดา อิน
ผ่อง 

ผู้ส่งผลงานคุรุชนคนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน 

25 พ.ย.2564 สพม.สุโขทัย 

15.  นางสาวกาญจณี  
โชติสุข 

ผู้ส่งผลงานคุรุชนคนคุณธรรม โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม ประเภท ครูผู้สอน 

25 พ.ย.2564 สพม.สุโขทัย 

 
 
 
ระดับประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

1.  นางสาวแพรวพรรณ ขัน
กสิกรรม 

ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพ้ืนฐาน  

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

17 ต.ค.2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

2.  นายกนกศักดิ์  สอนเพียร ผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

ประจ าปี ๒๕๖๓ ระดับ ดีมาก 

29 ธ.ค.2564 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.  นางสาวสุมามาลย์ นวล
พิจิตร 

ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพ้ืนฐาน  
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

31ธ.ค.2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

4.  นางสาวศิริวรรณ หลิม
มงคล นาคทอง 

ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพ้ืนฐาน  

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

31 ธ.ค.2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 



ระดับจังหวัด 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ช่วงเวลา หน่วยงานที่มอบ 

1 นางสาวศุภรัตน์  ช านาญผา คุรุชน  คนคุณธรรม  สพม.สุโขทัย 

2 นางสาวนุศรา  รอดสิน คุรุชน  คนคุณธรรม  สพม.สุโขทัย 

3 นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม คุรุชน  คนคุณธรรม  สพม.สุโขทัย 

4 นายชานนท์  ผ่องฉวี คุรุชน  คนคุณธรรม  สพม.สุโขทัย 

5 นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา คุรุชน  คนคุณธรรม  สพม.สุโขทัย 

6 นายปิยวัจน์  พันธุ์วโรบล คุรุชน  คนคุณธรรม  สพม.สุโขทัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


