
นางกัญจน�ณัฏฐ� ศรีสละ
กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�

รางวัลครูผู�ประพฤติตนเป�นแบบอย�างท่ีดี



นางสาวนันทวัน  ตอบงาม
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ

รางวัลครูผู�ประพฤติตนเป�นแบบอย�างท่ีดี         



นางสาวอารยา กันดูวงศ�
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย

รางวัลครูผู�ประพฤติตนเป�นแบบอย�างท่ีดี



นางสาวจิรัฐ  นันทพฤทธ์ิ
กลุ�มสาระการเรียนรู�วทิยาศาสตร�และเทคโนโลยี

รางวัลครูผู�สร�างนวัตกรรมดีเด�น



นางสาวกนกพร  จันทร�น�อย
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย

รางวัลครูผู�สร�างนวัตกรรมดีเด�น



นางสาวประภัสสร แจ�มจํารัส
กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ฯ

รางวัลครูผู�สร�างนวัตกรรมดีเด�น



นายธีรพงษ� สดใส
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ

รางวัลครูผู�สร�างนวัตกรรมดีเด�น



นางนิรุบล นาทอง
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย

รางวัลครูผู�จัดกิจกรรมการเรยีนรู�ดีเด�น



นางสาวอาภัสรา ชัยดินี
กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ฯ

รางวัลครูผู�จัดกิจกรรมการเรยีนรู�ดีเด�น



นายพัชรวิช แสงวัชรสุนทร
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ

รางวัลครูผู�จัดกิจกรรมการเรยีนรู�ดีเด�น



นายวาทิต ชาติไทย
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ

รางวัลครูผู�จัดกิจกรรมการเรยีนรู�ดีเด�น



นายธีรนนท�  ออประยูร
กลุ�มสาระการเรียนรู�วทิยาศาสตร�และเทคโนโลยี

รางวัลครูผู�จัดกิจกรรมการเรยีนรู�ดีเด�น



นายภูธเรศน� พรประสิทธ์ิ
กลุ�มสาระการเรียนรู�วทิยาศาสตร�และเทคโนโลยี

รางวัลครูผู�มีงานวิจัยดีเด�น



นางนิรุบล นาทอง
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย

รางวัลครูผู�มีงานวิจัยดีเด�น



นางณัฐณิชา  แก�วสาคร
กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�

รางวัลครูผู�มีงานวิจัยดีเด�น



นายชินกฤต ศรีสุข
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ

รางวัลครูผู�มีงานวิจัยดีเด�น



นายภัคพงษ� โพธ์ิสิม
กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ

รางวัลครูผู�มีงานวิจัยดีเด�น



นางสาวธิติกาญจน� ศรีตระกูลสมบัติ
กิจกรรมแนะแนว

รางวัลครูผู�ดูแลนักเรียนในท่ีปรึกษาดีเด�น



นายพัชรวิช แสงวัชรสุนทร
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ

รางวัลครูผู�ดูแลนักเรียนในท่ีปรึกษาดีเด�น



นายอานนท�  ปานะจํานงค�
กลุ�มสาระการเรียนรู�วทิยาศาสตร�และเทคโนโลยี

รางวัลครูผู�ดูแลนักเรียนในท่ีปรึกษาดีเด�น



นางสาวสาวิพักต� นวสิมัยนาม
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย

รางวัลครูผู�ดูแลนักเรียนในท่ีปรึกษาดีเด�น



นางสาวกนิษฐา  มีสารพันธ�
กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�

รางวัลครูผู�ดูแลนักเรียนในท่ีปรึกษาดีเด�น



นางสาวอุทัยวรรณ นุ�นดํา
กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�

รางวัลครูผู�ให�ความรัก เมตตา เอาใจใส� 
ดูแล ให�กําลังใจ และสร�างแรงบันดาลใจ

ให�ศิษย�ดีเด�น



นางสาวธิติกาญจน� ศรีตระกูลสมบัติ
กิจกรรมแนะแนว

รางวัลครูผู�ให�ความรัก เมตตา เอาใจใส� ดูแล 
ให�กําลังใจ และสร�างแรงบันดาลใจให�ศิษย�ดีเด�น



นางสาวจินตนา อุทธบูรณ�
กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ฯ

รางวัลครูผู�ให�ความรัก เมตตา เอาใจใส� 
ดูแล ให�กําลังใจ และสร�างแรงบันดาลใจ

ให�ศิษย�ดีเด�น



นายเฉลิมพันธ� กองเพชร
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ

รางวัลครูผู�ให�ความรัก เมตตา เอาใจใส� 
ดูแล ให�กําลังใจ และสร�างแรงบันดาลใจ

ให�ศิษย�ดีเด�น



นางสาวนันทนา ฤๅชา
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย

รางวัลครูผู�ให�ความรัก เมตตา เอาใจใส� 
ดูแล ให�กําลังใจ และสร�างแรงบันดาลใจ

ให�ศิษย�ดีเด�น



นายกฤติเดช  สีมารัตน�
กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา

รางวัลครูผู�ส�งเสริมให�ศิษย�เกิดการเรียนรู� 
มีทักษะ และมีนิสัยที่ถูกต�องดีงามดีเด�น



นายสิทธิพันธุ�  โสมเกษตรินทร�
กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

รางวัลครูผู�ส�งเสริมให�ศษิย�เกิดการเรียนรู� 
มีทักษะ และมีนิสัยท่ีถูกต�องดีงามดีเด�น



นายสยมภู  สิงห�โต
กิจกรรมแนะแนว

รางวัลครูผู�ส�งเสริมให�ศิษย�เกิดการเรียนรู� 
มีทักษะ และมีนิสัยที่ถูกต�องดีงามดีเด�น



นางสาวพรรณนรี  เทียนกระจ�าง
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ

รางวัลครูผู�ส�งเสริมให�ศิษย�เกิดการเรียนรู� 
มีทักษะ และมีนิสัยที่ถูกต�องดีงามดีเด�น



นายบุญส�ง โตบารมีกุล
กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ฯ

รางวัลครูผู�ส�งเสริมให�ศิษย�เกิดการเรียนรู� 
มีทักษะ และมีนิสัยที่ถูกต�องดีงามดีเด�น



นายส�งเสริม  สุทัศนะพานนท�
กลุ�มสาระการเรียนรู�วทิยาศาสตร�และเทคโนโลยี

รางวัลครูผู�สร�างเครอืข�ายความร�วมมือ
กับผู�ปกครอง ชุมชน และองค�กรภาครัฐ

ภาคเอกชนดีเด�น



นางศิริพร เตชะธนอิทธิกุล
กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ฯ

รางวัลครูผู�สร�างเครอืข�ายความร�วมมือ
กับผู�ปกครอง ชุมชน และองค�กรภาครัฐ

ภาคเอกชนดีเด�น



นางสาวชนกชนน� วิภูษิตวรกุล
กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

รางวัลครูผู�สร�างเครอืข�ายความร�วมมือกับ
ผู�ปกครอง ชุมชน และองค�กรภาครฐั

ภาคเอกชนดีเด�น



นายยุทธนา  จันทร�เพ็ญ
กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา

รางวัลครูผู�สร�างเครอืข�ายความร�วมมือ
กับผู�ปกครอง ชุมชน และองค�กรภาครัฐ

ภาคเอกชนดีเด�น



นายศุภกร อัครกมลาภากุล
กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�

รางวัลครูผู�สร�างเครอืข�ายความร�วมมือ
กับผู�ปกครอง ชุมชน และองค�กรภาครัฐ

ภาคเอกชนดีเด�น



นางสาวจินตนา อุทธบูรณ�
กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ฯ

รางวัลครูผู�ส�งเสริมอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม
ดีเด�น



นางสินีนาถ  มุ�งก�อกลาง
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย

รางวัลครูผู�ส�งเสริมอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม
ดีเด�น



นางธัญพร  จอมกลาง
กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ฯ

รางวัลครูผู�ส�งเสริมอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม
ดีเด�น



นายบุญส�ง โตบารมีกุล
กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ฯ

รางวัลครูผู�ส�งเสริมอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม
ดีเด�น



นายวิเศษ  เพศหงส�
กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา

รางวัลครูผู�ส�งเสริมอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม
ดีเด�น



นางณัฐนันท� นุประพันธ�
กลุ�มบริหารงานบุคคล 

รางวัลครูผู�ปฏิบัติหน�าท่ีกลุ�มบริหารดีเด�น



นางสาวชมพูนุท  บรรณกิจ
กลุ�มบริหารวิชาการ

รางวัลครูผู�ปฏิบัติหน�าท่ีกลุ�มบริหารดีเด�น



นางวรัญญา รัตนวงศ�
กลุ�มบริหารทั่วไป

รางวัลครูผู�ปฏิบัติหน�าท่ีกลุ�มบริหารดีเด�น



นายถวัลย� เลิศคมวัฒน�
กลุ�มบริหารงบประมาณ

รางวัลครูผู�ปฏิบัติหน�าท่ีกลุ�มบริหารดีเด�น



นางธัญพิมล วสยางกูร
สํานักงานผู�อํานวยการ

รางวัลครูผู�ปฏิบัติหน�าท่ีกลุ�มบริหารดีเด�น



ว�าที่ร�อยตรีวัลลภ  ดิษฐสุวรรณ
สํานักงานผู�อํานวยการ

รางวัลครูผู�ปฏิบัติหน�าท่ีกลุ�มบริหารดีเด�น



นางสาวแพรวพรรณ วิฆเนศ
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย

รางวัลครูผู�ปฏิบัติหน�าท่ี
หัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู�ดีเด�น



นางสาวจันทร�ทิพย� พันสวัสดิ์
กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา

รางวัลครูผู�ปฏิบัติหน�าท่ี
หัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู�ดีเด�น



ว�าที่ร�อยตรีธันย� สุวรรณ
กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ฯ

รางวัลครูผู�ปฏิบัติหน�าท่ี
หัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู�ดีเด�น



นางสาววันวิสาข� ภูมิภู
กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

รางวัลครูผู�ปฏิบัติหน�าท่ี
หัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู�ดีเด�น



นางสาวอติอร  ตัญกาญจน�
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย

รางวัลครูผู�เสียสละอุทิศตนเพ่ือศษิย�
และราชการ



นางสาวมณีรัตน�  พวงสุมาลี
กิจกรรมแนะแนว

รางวัลครูผู�เสียสละอุทิศตนเพ่ือศษิย�
และราชการ



นายภัคพงษ� โพธ์ิสิม
กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ

รางวัลครูผู�เสียสละอุทิศตนเพ่ือศษิย�
และราชการ



นายสรวิศ ประสงค�สุข
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ

รางวัลครูผู�เสียสละอุทิศตนเพ่ือศษิย�
และราชการ



นางสาวนงลักษณ�  เข็มกําเหนิด
กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ

รางวัลครูผู�เสียสละอุทิศตนเพ่ือศษิย�
และราชการ



นางสาวแพรวพรรณ วิฆเนศ
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย

รางวัลครูผู�ยึดม่ันในระบบคุณธรรม 
สร�างความสามัคคีในหมู�คณะดีเด�น



นางสาวพรรษชล ศิริพันธ�
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ

รางวัลครูผู�ยึดม่ันในระบบคุณธรรม 
สร�างความสามัคคีในหมู�คณะดีเด�น



นายนราทร สุวรรณ
กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ

รางวัลครูผู�ยึดม่ันในระบบคุณธรรม 
สร�างความสามัคคีในหมู�คณะดีเด�น



ว�าที่ร�อยตรีกฤษฎา  ยศป�ญญา
กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา

รางวัลครูผู�ยึดม่ันในระบบคุณธรรม 
สร�างความสามัคคีในหมู�คณะดีเด�น



นางสาวนิตยา จันทร�เพ็ชร
กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ

รางวัลครูผู�ยึดม่ันในระบบคุณธรรม 
สร�างความสามัคคีในหมู�คณะดีเด�น



นางธัญพิมล วสยางกูร
กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�

รางวัลครูผู�มีความรอบรู� ทันสมัย 
และทันการเปล่ียนแปลง



นายสยมภู  สิงห�โต
กิจกรรมแนะแนว

รางวัลครูผู�มีความรอบรู� ทันสมัย 
และทันการเปล่ียนแปลง



นางสาวนัชชา  นันทวิชิต
กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�

รางวัลครูผู�มีความรอบรู� ทันสมัย 
และทันการเปล่ียนแปลง



นายวาโย ขุนราช
กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ

รางวัลครูผู�มีความรอบรู� ทันสมัย 
และทันการเปล่ียนแปลง



นางสาวสุขุมาล  สุขุมานันท�
กลุ�มสาระการเรียนรู�วทิยาศาสตร�และเทคโนโลยี

รางวัลครูผู�มีความรอบรู� ทันสมัย 
และทันการเปล่ียนแปลง



นางสาวอติอร  ตัญกาญจน�
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย

รางวัลครูผู�มีวินัยและรักษาวินัยดีเด�น



นายธีรพงษ� สดใส
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ

รางวัลครูผู�มีวินัยและรักษาวินัยดีเด�น



นางสาววีรภรณ� แก�วชู
กลุ�มสาระการเรียนรู�วทิยาศาสตร�และเทคโนโลยี

รางวัลครูผู�มีวินัยและรักษาวินัยดีเด�น



นางสาวพรรณนรี  เทียนกระจ�าง
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ

รางวัลครูผู�มีวินัยและรักษาวินัยดีเด�น



นายกิตติธัช  ช�างประดับ
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ

รางวัลครูผู�มีวินัยและรักษาวินัยดีเด�น



นางสาวนันทวัน ตอบงาม
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ

รางวัลครูผู�มีส�วนสําคัญ
ในการสร�างชื่อเสียงให�กับโรงเรียน



นางวรัญญา รัตนวงศ�
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย

รางวัลครูผู�มีส�วนสําคัญ
ในการสร�างชื่อเสียงให�กับโรงเรียน



นายวาทิต ชาติไทย
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ

รางวัลครูผู�มีส�วนสําคัญ
ในการสร�างชื่อเสียงให�กับโรงเรียน



นางสาวปาณิศา อนุศิริ
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ

รางวัลครูผู�มีส�วนสําคัญ
ในการสร�างชื่อเสียงให�กับโรงเรียน



นางสาวศศิประภา ศิริสําราญ
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ

รางวัลครูผู�มีส�วนสําคัญ
ในการสร�างชื่อเสียงให�กับโรงเรียน



นายจตุรภัทร� นิธิรักษ�
กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�

รางวัลครูผู�มีส�วนสําคัญ
ในการสร�างชื่อเสียงให�กับโรงเรียน



นายถนอมชัย  ฉิมวงษ�
กลุ�มสาระการเรียนรู�วทิยาศาสตร�และเทคโนโลยี

รางวัลครูผู�มีส�วนสําคัญ
ในการสร�างชื่อเสียงให�กับโรงเรียน



นางสาวกนกพร  จันทร�น�อย
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย

รางวัล “ครดูีในดวงใจ” ประจําป� ๒๕๖๔



นายเฉลิมพันธ�  กองเพชร
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ

รางวัล “ครดูีในดวงใจ” ประจําป� ๒๕๖๔



นายสยมภู  สิงห�โต
กิจกรรมแนะแนว

รางวัล “ครดูีในดวงใจ” ประจาํป� ๒๕๖๔



นายภูธเรศน� พรประสิทธ์ิ
กลุ�มสาระการเรียนรู�วทิยาศาสตร�และเทคโนโลยี

รางวัลการทําวิจัยในชั้นเรียน “ระดับดีมาก” 
ประจําป� ๒๕๖๔



นางนิรุบล นาทอง
กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย

รางวัลการทําวิจัยในชั้นเรียน “ระดับดี” 
ประจาํป� ๒๕๖๔



นางณัฐณิชา  แก�วสาคร
กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�

รางวัลการทําวิจัยในชั้นเรียน “ระดับดี” 
ประจาํป� ๒๕๖๔



นายชินกฤต ศรีสุข
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ

รางวัลการทําวิจัยในชั้นเรียน “ระดับดี” 
ประจาํป� ๒๕๖๔



นายภัคพงษ� โพธ์ิสิม
กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ

รางวัลการทําวิจัยในชั้นเรียน 
“ระดับชมเชย” ประจาํป� ๒๕๖๔



นางสาวป�ยาภรณ� สมวิชา
กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�

รางวัลการทําวิจัยในชั้นเรียน 
“ระดับชมเชย” ประจาํป� ๒๕๖๔
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