
 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
 ประจำปี ๒๕๖4 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) 

------------------------------------------ 
  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการคัดเลือกครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖4 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการทักษะชีวิต
ในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครู  ให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน และเพื่อเป็นการยกย่องครูที่ปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตของ
นักเรียนเป็นที่ประจักษ์ นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ดำเนินการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ในระดับ
ภูมิภาค (ภาคเหนือ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

ประเภท ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย 
อันดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด ระดับ 

1 นางทัศนีย์ สงเคราะห์ โรงเรียนวัดโรงวัว สพป.ชัยนาท ยอดเยี่ยม 
2 นางมลทพร พันธ์แก้ว  โรงเรียนวังหวายวิทยาคม สพป.ตาก เขต 1 ทอง 
3 นางสาวรุ่งนภา พุ่มพฤกษ์  โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง 

(ห้วยแก้ว) 
สพป.พิจิตร เขต 2 ทอง 

4 นางสาวปิลันธนา แสงทอง  โรงเรียนบ้านโตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทอง 
5 นายภูริวัจน์ ประสิทธิ์วราโชติ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ทอง 
6 นางสาวนิภาภรณ์ คุ้มทองอินทร์ โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2 ทอง 
7 นางพรทิพย์ ธรรมยศ  โรงเรียนบ้านโพซอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เงิน 
8 นางสาวอัจฉรา ตุ่นคำ  โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เงิน 
9 นางกนกพร ชุ่มวงษ์  โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เงิน 

ประเภท ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
อันดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด ระดับ 

1 นางขนิษฐา ใหม่จันทร์แดง โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ยอดเยี่ยม 
2 นางสาวพัชรี สิทธา โรงเรียนแม่วะวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2 เงิน 
3 นางสาวอัจฉริยา สิงห์วี โรงเรียนศรีวิทยา สพป.ตาก เขต 1 เงิน 
4 นางรุ่งทิพย์ ใจวังโลก โรงเรียนบ้านแม่หลุย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เงิน 
5 นางศรัญญา ปัญญาส่อง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส  สพป.แพร่ เขต 1 เงิน 
  (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)   

6 นางสาวสรัญญา ปุกปินกาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4 เงิน 
 

/ประเภท ครูต้นแบบ... 
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ประเภท ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (ต่อ) 
อันดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด ระดับ 

7 นางอมรรัตน์ คาน โรงเรียนวัดนางลือ สพป.ชัยนาท เงิน 
8 นางสุปรียา นามั่น โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป.พิจิตร เขต 1 เงิน 
9 นายพิรัชวิชช์ อุคต โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เงิน 

10 นางสาวอภัยพร สิลารักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ทองแดง 
11 นางสาวธัญญาภรณ์ สินสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง 

(ห้วยแก้ว) 
สพป.พิจิตร เขต 2 ทองแดง 

12 นางศิริพร คุ่ยชูชีพ โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก สพป.ตาก เขต 2 ทองแดง 
13 นางนุจรี ติยะกว้าง โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 1  ทองแดง 

ประเภท ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
อันดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด ระดับ 

1 นายเกียรติศักดิ์ ปินชัย โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ยอดเยี่ยม 
2 นายภูวสิษฏ์ บุญศร ี โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 1 ทอง 
3 นายจตุรงค์ เดชะวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองดู่ สพป.ลำพูน เขต 1 ทอง 
4 นางสาวฐิติมา จินาวา โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ทอง 
5 นางสิริลักษณ์ เรืองไพศาล โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม 

(แก้วประชาสรรค์) 
สพป.ชัยนาท ทอง 

6 นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์ โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เงิน 
7 นางจารุภา วงค์อ้าย โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง สพป.เชียงราย เขต 4 เงิน 
8 นางสาวพัชรีภรณ์ นรินทร์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา 

(ประชารัฐวิทยาคาร) 
สพป.น่าน เขต 2 เงิน 

9 นายอนุชิต สมรูป โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป.พิจิตร เขต 1 เงิน 
10 นายเสฏฐวงศ์ อินทะเรืองรุ่ง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 2 เงิน 
11 นางจริยาภรณ์ พรมมี โรงเรียน 

ราชประชานุเคราะห์ 57 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

เงิน 

12 นางสาวจิรนันท์ เจริญศรี โรงเรียนบ้านแม่หลุย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ทองแดง 
13 นายกิตติพงศ์ ศศิณวัตน์ โรงเรียนวังหวายวิทยาคม สพป.ตาก เขต 1 ทองแดง 
14 นางสาวอุษณีย์ สุขยืน โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2 ทองแดง 
15 นางสาวอาทิตยา ต่องสู่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 

(บ้านแม่สุยะ) 
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ทองแดง 

16 นางศิรินภา บุญอินเขียว โรงเรียนบ้านห้วยใต้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทองแดง 
17 นางสาวพรรณปพร พุทธา โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง 

(ห้วยแก้ว) 
สพป.พิจิตร เขต 2 ทองแดง 

ประเภท ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
อันดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด ระดับ 

1 นางศรัญญา เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน ยอดเยี่ยม 
 

/ประเภท ครูต้นแบบ... 
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ประเภท ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (ต่อ) 
อันดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด ระดับ 

2 นายธรรมรัตน์ นามศิร ิ โรงเรียนเวียงเชียงรุง้วิทยาคม สพม.เชียงราย ทอง 
3 นางสาวนันทญา บุญเทพ โรงเรียนบ้านส้าน  

(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 
สพป.น่าน เขต 2 ทอง 

4 นายณัฐวุฒิ กำปั่นทอง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ ทอง 
5 นางประทินทิพย์ สลีสองสม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สพป.เชียงราย เขต 2 ทอง 
6 นางสีนวล ฝามงคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ทอง 
7 นางอริยา เปรมปรี โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป.พิจิตร เขต 1 ทอง 
8 นายบัญญัติ ยะวัน โรงเรียนแม่มอกวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2 ทอง 
9 นางสาวจุฑามาศ จันทร์สมพงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เงิน 

10 นายธนพล พรมมี โรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ 57 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

เงิน 

11 นางสาวปวีณา ช่างแท้ โรงเรียนบ้านปางขอน สพป.เชียงราย เขต 1 เงิน 
12 นางสุภาพร วงศ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เงิน 
13 นางสาวธัญมน จอมปิน โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เงิน 
14 นายวชิรศรณ์ เครือธิ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1 เงิน 
15 นางสาวกานต์ธีรา กุลชวาล โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม.พะเยา เงิน 
16 นายไตรภพ ทะนุพุทธคุณ โรงเรียนบ้านห้วยต้ม 

ชัยยะวงศาอุปถัมถ์ 
สพป.ลำพูน เขต 2 เงิน 

17 นายทองหมุน เจริญเรือง โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เงิน 
18 นางสาวสุภารัตน์ โพธิ์รอด โรงเรียนบ้านวังทองแดง สพป.สุโขทัย เขต 1 เงิน 
19 นายจณะศักดิ์ คำแสน โรงเรียนบ้านดงคู่ สพป.สุโขทัย เขต 2 เงิน 
20 นางกนกพร เจริญเขตลาภ โรงเรียนวังหวายวิทยาคม สพป.ตาก เขต 1 เงิน 
21 นายจำลอง เกตุชาติ โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง 

(ห้วยแก้ว) 
สพป.พิจิตร เขต 2 เงิน 

22 นางดาวเรือง จันทร์เชื้อ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สพม.พิจิตร เงิน 
23 นางสาววรรณพร พรรณศุภมิตร โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เงิน 
24 นายชัยวัฒน์ ญานสว่าง โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์ เงิน 
25 นางนิภาพร อ่วมเดช โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป.ชัยนาท เงิน 
26 นายนฐากร จำรัส โรงเรียนปอวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 เงิน 
27 นายปราโมทย์ กิวัฒนา โรงเรียนนันทบุรีวิทยา  

ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
สพม.น่าน เงิน 

28 นางสาวน้ำทิพย์ พรหมบุญ โรงเรียนบ้านโตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เงิน 

ประเภท ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
อันดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด ระดับ 

1 นายพีระพล อยู่รัศมี โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.ตาก ยอดเยี่ยม 
 

/ประเภท ครูต้นแบบ... 
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ประเภท ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 (ต่อ) 
อันดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา สังกัด ระดับ 

2 นางกำไร กรแก้ว โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทอง 
3 นางสาวเรณู สุทธน้อย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม.น่าน ทอง 
4 นายตระการ ทนานทอง โรงเรียนสันกำแพง สพม.เชียงใหม่ ทอง 
5 นายดนัย ใจเย็น โรงเรียน 

ราชประชานุเคราะห์ 57 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

ทอง 

6 นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เงิน 
7 นายสิน นุ่มพรม โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม.สุโขทัย เงิน 
8 นายปิยโชติ รอดหลง โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เงิน 
9 นางกชพร สายกษิรา โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม.เชียงราย เงิน 

10 นายมานพ บุญยิ่ง โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สพม.พิจิตร ทองแดง 
 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลื่อนการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ยอดเยี่ยม ของแต่ละประเภท เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้ง
ปรับเปลี่ยนกำหนดการต่อไป 

ประกาศ   ณ   วันที่  16   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

 
 

 

(นายรตนภูมิ  โนสุ) 
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   

ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) 
 

 


