
สรุปรางวัลและผลงานครู ประจำปีการศึกษา 2564 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึด มั่นในระบบ 
คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เช่น ใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผู้ร่วม ประกอบ
วิชาชีพ ใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ มีความคิดอิสระในการ บริหาร
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกด้านต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ดังนี้ 
 

 

ผลงาน / รางวัลเกียรติยศครู 
 

 

เอกสารอ้างอิง 

นางณดาภา  หัสภาดล ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. OBEC AWARDS  ครั้งท่ี 10 ปีการศึกษา 2563  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ  
ณ วันท่ี 26-28 สิงหาคม 2564  
มอบโดย สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 

 

นางสาวสุรางคนางค์  พวกดอนเค็ง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  ครั้งท่ี 10 ปีการศึกษา 2563  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ  
ณ วันท่ี 26-28 สิงหาคม 2564  
มอบโดย สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 

 

นางสาวบุศมาศ  พงษ์สระพัง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS  ครั้งท่ี 10 ปีการศึกษา 2563  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ   
ณ วันท่ี 26-28 สิงหาคม 2564  
มอบโดย สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

 

นายจักรพงศ์  วิลัยพิศ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
OBEC AWARDS  ครั้งท่ี 10 ปีการศึกษา 2563   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ             
ด้านวิชาการ ณ วันท่ี 26-28 สิงหาคม 2564  
มอบโดย สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

 



 

ผลงาน / รางวัลเกียรติยศครู 
 

 

เอกสารอ้างอิง 

นายอุทิศ  หนูเสน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
OBEC AWARDS  ครั้งท่ี 10 ปีการศึกษา 2563   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ด้านวิชาการ ณ วันท่ี 26-28 สิงหาคม 2564  
มอบโดย สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 

 

นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว ได้รับรางวัลเข้าร่วมประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งท่ี 10 ปีการศึกษา 2563 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ด้านบริหารจัดการ ณ วันท่ี 26-28 สิงหาคม 2564  
มอบโดย สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 

 

นายคมสัน  มณีศรี ได้รับรางวัลเข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งท่ี 10 ปีการศึกษา 2563  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 
ณ วันท่ี 26-28 สิงหาคม 2564  
มอบโดย สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 

 

นางสาวสุภาพร  เพชรสาย ได้รับรางวัลเข้าร่วมประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งท่ี 10 ปีการศึกษา 2563 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ด้านวิชาการ ณ วันท่ี 26-28 สิงหาคม 2564  
มอบโดย สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 

 

นางนันทกานต์  ปัญญาบุญ ได้รับรางวัลเข้าร่วมประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งท่ี 10 ปีการศึกษา 2563 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ณ วันท่ี 26-28 สิงหาคม 
2564 มอบโดย สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 



 

ผลงาน / รางวัลเกียรติยศครู 
 

 

เอกสารอ้างอิง 

นายวันชัย  พุแค ได้รับรางวัลเข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
OBEC AWARDS ครั้งท่ี 10 ปีการศึกษา 2563      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหาร
จัดการ ณ วันท่ี 26-28 สิงหาคม 2564  
มอบโดย สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

 

นางสาวศรัญญา  มหาอ้น ได้รับรางวัลเข้าร่วมประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งท่ี 10 ปีการศึกษา 2563 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหาร
จัดการ ณ วันท่ี 26-28 สิงหาคม 2564 มอบโดย สำนักงาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

 

นายจักรพงศ์  วิลัยพิศ ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา
การทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับทอง ประเภทครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ณ   
วันท่ี 22 มิถุนายน 2564 มอบโดย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
 
 
 

 

นายพชร  รอดไธสง ได้รับคัดเลือกเป็น บุคลากรทางการศึกษาผู้มี
จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2564 ณ วันท่ี 16 มกราคม 
2564 มอบโดย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายจักรพงศ์  วิลัยพิศ ได้รับคัดเลือกเป็น บุคลากรทางการศึกษาผู้มี
จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2564 ณ วันท่ี 16 มกราคม 
2564 มอบโดย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


