
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ที่ ศธ  02113/ว80                                  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
                 อำคำรหอสมุดกลำง ชั้น 2    
                                                                          โรงเรียนสตูลวิทยำ  ต ำบลคลองขุด 
        อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 
 

                19 มกรำคม 2565 
 

เรื่อง  กำรคัดเลือกผู้สมควรได้รับรำงวัลของคุรุสภำ ประจ ำปี 2565 

เรียน  หัวหน้ำหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง ดังแนบ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. รำยชื่อหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง  จ ำนวน 1 ฉบับ 
  2. ค ำชี้แจงรำยละเอียดกำรส่งผลงำน ขั้นตอนกำรส่งผลงำน  จ ำนวน  1 ชุด 
  

  ด้วยส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ จะด ำเนินกำรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำร
ศึกษำเพื่อรับรำงวัลของคุรุสภำ ประจ ำปี 2565 จ ำนวน 5  รำงวัลได้แก่ รำงวัลครูภำษำไทยดีเด่น รำงวัลครู
ภำษำฝร่ังเศสดีเด่น รำงวัลคุรุสภำ รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น และรำงวัลคุรุสดุดี โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพ
ทำงกำรศึกษำที่ประพฤติตนดีมีผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภำ
ก ำหนด ตำม QR Code ท้ำยหนังสือฉบับน้ี หรือดำวโหลดเอกสำรเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th  

  ในกำรน้ี ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ใคร่ขอควำมร่วมมือท่ำนประชำสัมพันธ์กำร
คัดเลือกรำงวัลดังกล่ำวให้ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำในสังกัดของท่ำนทรำบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสำมำรถ
เสนอผลงำนได้ ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล  (ยกเว้นรำงวัลครูภำษำฝร่ังเศสดีเด่นเสนอผลงำนได้ที่
โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย) ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2565 ในเวลำรำชกำร  
 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
 

      ขอแสดงควำมนับถือ  
 

 
                     (นำยสมพงศ์  พละไชย) 
               ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
 
 
  
 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  งำนคุรุสภำ   
โทรศัพท์/โทรสำร 074 740656, 0879673559 
ส ำเนำส่งหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 

        ประกำศกำรคัดเลือกรำงวัลของคุรุสภำ 
              ประจ ำปี 2565 
 
 



 

 

รายชื่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานทางการศึกษา 
 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสงขลำ สตูล 
3. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
4. ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสตูล 
5. ส ำนักงำน กศน.จังหวัดสตูล 
6. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดสตูล 
7. ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดสตูล 
8. ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดสตูล 
9. วิทยำลัยชุมชนสตูล 
10. กองร้อยต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 436 
11.  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 
12.  โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 42 จังหวัดสตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำชี้แจงรำยละเอียดกำรส่งผลงำนเพื่อขอรับรำงวัลของคุรุสภำ ประจ ำปี 2565 จ ำนวน 4 รำงวัล 
ส ำหรับสถำนศึกษำทกุสังกดัในจังหวดัสตูล 

เสนอผลงำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ณ ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวดัสตูล(งำนคุรุสภำ) ภำยในวันพุธที่ 20 เมษำยน 2565 
 

รำงวัล สรุปคุณสมบัติ/กำรเสนอผลงำน สรุปรำยละเอียดกำรส่งผลงำน 

1. รำงวัล 
ครูภำษำไทยดีเด่น 

 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
ครูภาษาไทยดีเด่น  

จ านวน 50 คน จะได้รับ 

1) เข็มเชิดชูเกียรติจารึก
พระนามาภิไธยย่อ สธ      
2) โล่ประกาศเกียรติคุณ      
3) เกียรติบัตร  

 
 

สัดส่วนกำรคัดเลือกใน
ระดับจังหวัด 3 คน 

 

1. เป็นครูหรืออาจารย์ประจ าซึ่งสอนภาษาไทย โดย
ปฏิบัติการสอนภาษาไทยต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 5 ปี นับ
ถึงวันออกประกาศ (30 ธ.ค. 64) 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ยกเว้นอาจารย์
ประจ าระดับอุดมศึกษา 
3. ประพฤ ติ ดี ไม่อยู่ ระหว่างสอบสวน ห รือถู ก
ด าเนินคดีทางวินัย หรือเคยถูกลงโทษแม้จะได้รับการ
ล้างมลทินแล้วก็ตาม 
4. มีความส าพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
5. มีความเป็ นผู้น าและเป็ นแบบอย่างในการใช้
ภาษาไทย 
6. ไม่เคยได้รับรางวัลการยกย่องเป็นครูภาษาไทยดีเด่น 
 
  > ครูภำษำไทย เสนอผลงานด้วยตนเอง หรือ ได้รับ
การเสนอชื่อจากบุคคล องค์การ หน่วยงานทางการ
ศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอ
ผลงานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือคณบดีลงนาม
รับรองแบบประวัติและผลงาน 

 

1. จัดท าแบบรายงานประวัติและผลงานตามแบบที่ก าหนด จ ำนวน 5 เล่ม  (เล่มจริง     
    1 เล่ม พร้อมส าเนา 4 เล่ม) เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย โดยมีเน้ือหาและภาคผนวก 
(ไม่นับรวมปก/ค าน า/สารบัญ/เอกสารหมายเลข 1 และ 2) ไม่เกิน 50 หน้ำกระดาษ 
A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 pt บรรทัดปกติ 
(Single) พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลและรายงานผลงานเป็นไฟล์ PDF ลงใน Flash Drive 
ทั้งน้ีเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสาร ก.พ.7/สมุด
ประจ าตัวครูที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน และส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่
หมดอายุ และหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้สอนในวิชาภาษาไทยมาไม่น้อยกว่า 5 ปีให้
รวมอยู่ในเล่มน้ีด้วย 
 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ 1 รายวิชา หรือ 1 ภาคเรียน ในส่วนของระดับอุดมศึกษาให้
ส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม จ ำนวน 5 เล่ม (เล่มจริง 1 เล่ม พร้อม
ส าเนา 4 เล่ม) 
 

3. เอกสารผลงานทางวิชาการ จ ำนวน 2 รำยกำร รายละเอียดตามประกาศการ
คัดเลือก ข้อ 4.2 
 

4. วีดีทัศน์การสอนจริง ในรูปแบบ Onsite และ/หรือ Online ความยาวไม่เกิน 60 
นำที เป็นไฟล์ MP4 พร้อมส่งแผนการจัดการเรียนรู้คาบที่สอน เป็นไฟล์ PDF โดย
บันทึกลงใน Flash Drive และอัปโหลดไฟล์วีดีทัศน์บน Youtube พร้อมทั้งส่งลิ้งมา
พร้อมกับ Flash Drive 
5. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอประวัติฯ ตามที่ก าหนด 1 แผ่น  
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รำงวัล สรุปคุณสมบัติ/กำรเสนอผลงำน สรุปรำยละเอียดกำรส่งผลงำน 

2. รำงวัลคุรุสภำ 

แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่  
ระดับดีเด่น 9 รางวัล และ

ระดับดี  18 รางวัล  
รวม 27 รางวัล 

 

ระดับดีเด่น ได้รับ  
1) โล่ประกาศเกียรติคณุ   
2) เข็มทองค า “คุรุสภาสดุดี”   
3) เกียรติบัตร  
4) เงินรางวัล 50,000 บาท 

 

ระดับดี  ได้รับ   
1) เข็ม “คุรุสภาสดุดี”   
2) เกียรติบัตร  

3) เงินรางวัล 10,000 บาท 
 
 

สัดส่วนกำรคัดเลือกใน
ระดับจังหวัด 5 คน ดังนี้ 

1. ครู 3 คน 

2. ผู้บริหารสถานฯ 1 คน 

3. ศึกษานิเทศก์ 1 คน 

 

 

1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและมี
ใบอนุญาตในประเภทที่เสนอ  
2. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 ปี นับ
ถึงวันออกประกาศ (30 ธ.ค.64) โดยปฏิบัติงานใน
ประเภทที่ส่งผลงานไม่น้อยกว่า 5 ปี และตรงตาม
ต าแหน่งที่ด ารงอยู่ปัจจุบัน 
3. ไม่เคยท าความเสื่อมเสีย 
4. ไม่อยู่ระหว่างแต่งต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูก
ด าเนินคดีทางวินัย หรือเคยถูกลงโทษแม้จะได้รับ
การล้างมลทินแล้วก็ตาม 
5. ไม่ เคย ได้ รับรางวัล คุ รุสภา ระดับ ดีเด่นใน
ประเภทเดียวกัน 
 

> ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ เสนอ
ผลงานด้วยตนเอง หรือ ได้รับการเสนอชื่อจาก
บุ ค คล  อ ง ค์ ก าร  ห น่ ว ย งานท างก าร ศึ ก ษ า 
สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอผลงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงนามรับรองแบบประวัติ
และผลงาน 
 
** ผู้บริหำรกำรศึกษำ ส่งผลงานไปยังส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาโดยตรง 

1. จัดท าแบบรายงานประวัติและผลงานตามแบบที่ก าหนด จ ำนวน 5 เล่ม (เล่มจริง 1 
เล่ม พร้อมส าเนา 4 เล่ม) เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย โดยมีเน้ือหาและภาคผนวก (ไม่
นับรวมปก/ค าน า/สารบัญ) ไม่เกิน 50 หน้ำกระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH 
Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 pt บรรทัดปกติ (Single) พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล
และรายงานผลงานเป็นไฟล์  PDF ลงใน Flash Drive ทั้งน้ีเอกสารหมายเลข 1   
และ 2 ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสาร ก.พ.7/สมุดประจ าตัวครูที่มีข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน และส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ ให้รวมอยู่ในเล่มน้ีด้วย 
 

2. วีดิทัศน์การสอนจริง โดยต้องเห็นบรรยากาศของชั้นเรียนและปฏิกิริยาของผู้เรียน
ได้อย่างชัดเจน หรือการใช้นวัตกรรมการบริหาร หรือการใช้นวัตกรรมการนิเทศตาม
ประเภทที่ส่งผลงาน ความยาวไม่เกิน 20 นำที เป็นไฟล์ MP4  ลงใน Flash Drive 
และอัปโหลดไฟล์วีดีทัศน์บน Youtube พร้อมทั้งส่งลิ้งมาพร้อมกับ Flash Drive  
 

3. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอประวัติฯ ตามที่ก าหนด 1 แผ่น 
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รำงวัล สรุปคุณสมบัติ/กำรเสนอผลงำน สรุปรำยละเอียดกำรส่งผลงำน 

3. รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น 

แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่  
ระดับดีเด่น และระดับดี  

จ านวนไม่เกิน 28 รางวัล  
(14 ประเภท ๆ ละ 

ไม่เกิน 2 รางวัล) 
 

ระดับดีเด่น ได้รับ  
1) โล่ประกาศเกียรติคุณ   

2) เข็มเชิดชูเกียรติ   
3) เกียรติบัตร 

 

ระดับดี  ได้รับ   
1) เข็มเชิดชูเกียรติ   

2) เกียรติบัตร 

 

สัดส่วนกำรคัดเลือกใน
ระดับจังหวัด  

ประเภทละ 1 คน 

รวมไม่เกิน 14 คน 

 
 

 

1. มีใบอนุญาตฯครู  
2. สอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย หรือ
ขั้นพื้นฐาน หรือ ปวช.ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 5 ปี นับ
ถึงวันที่ออกประกาศ (30 ธ.ค.64) และมี
ประสบการณ์จัดการเรียนรู้ในประเภทที่เสนอ
ผลงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ออกประกาศ 
(30 ธ.ค.64) 
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
4. ไม่เคยมีประวัติหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
หรืออยู่ระหว่างสอบสวน 
5. ประพฤติดี ครองตน ครองคน ครองงาน 
6. ไม่เคย หรือเคยได้รับรางวัลในระดับประเทศใน
กลุ่มเดิมที่เสนอขอมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 

 > ครู เสนอผลงานด้วยตนเอง หรือ ได้รับการ
เสนอชื่อจากบุคคล องค์การ หน่วยงานทางการ
ศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอ
ผลงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองใน
แบบประวัติและผลงาน 

1. จัดท าแบบรายงานประวัติและผลงานตามแบบที่ก าหนด จ ำนวน 5 เล่ม (เล่มจริง 1 
เล่ม พร้อมส าเนา 4 เล่ม) เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย โดยมีเน้ือหาและภาคผนวก (ไม่
นับรวมปก/ค าน า/สารบัญ) ไม่เกิน 30 หน้ำกระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH 
Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 pt บรรทัดปกติ (Single) พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล
และรายงานผลงานเป็นไฟล์ PDF ลงใน Flash Drive ทั้งน้ีเอกสารหมายเลข 1  
และ 2 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯที่ยังไม่หมดอายุ  ส าเนากพ.7 /สมุด
ประจ าตัวครูที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน และหลักฐานที่แสดงว่าได้สอนในประเภทวิชาที่
เสนอผลงานไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมอยู่ในเล่มน้ีด้วย 
 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับนวัตกรรมที่เสนอ
ขอผลงาน 3 แผน ท าเป็นรูปเล่ม จ ำนวน 5 เล่ม (เล่มจริง 1 เล่ม พร้อมส าเนา 4 เล่ม) 
 

3. วีดิทัศน์การสอนจริง โดยต้องเห็นบรรยากาศของชั้นเรียนและปฏิกิริยาของผู้เรียน
ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เสนอขอรับ
รางวัล ความยาวไม่เกิน 20 นำที เป็นไฟล์ MP4  ลงใน Flash Drive และอัปโหลด
ไฟล์วีดีทัศน์บน Youtube พร้อมทั้งส่งลิ้งมาพร้อมกับ Flash Drive 
 

4. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอประวัติฯ ตามที่ก าหนด 1 แผ่น 
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รำงวัล สรุปคุณสมบัติ/กำรเสนอผลงำน สรุปรำยละเอียดกำรส่งผลงำน 

4. รำงวัลคุรุสดุดี 

 

ผู้ได้รับรางวัลคุรุสดุดี  

จ านวนไม่เกิน 900 รางวัล  
จะได้รับ    

1) เคร่ืองหมาย 

เชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” 

2) เกียรติบัตร  
 
 

สัดส่วนกำรคัดเลือกใน
ระดับจังหวัด 6 คน ดังนี้ 
1. ครู 3 คน 

2. ผู้บริหารสถานฯ 1 คน 

3. ผู้บริหารการฯ 1 คน 

4. ศึกษานิเทศก์ 1 คน 

 

1. เป็ นผู้ ป ระกอบวิช าชีพทางการศึกษา และ
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี  นับถึงวันออก
ประกาศ (30 ธ.ค.64) 
2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในต าแหน่งที่
เสนอผลงาน 
3. ไม่อยู่ระหว่างแต่งต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูก
ด าเนินคดีทางวินัย หรือเคยถูกลงโทษแม้จะได้รับการ
ล้างมลทินแล้วก็ตาม 
4. ไม่เคยได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” มาก่อน 
 
 > เสนอผลงานด้วยตนเอง หรือ ได้รับการเสนอชื่อ
จากบุ คคล องค์การ ห น่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอผลงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงนามรับรอง  

 

1. จัดท าแบบรายงานประวัติและผลงานตามแบบที่ก าหนด จ ำนวน 5 เล่ม (เล่มจริง 
1 เล่ม พร้อมส ำเนำ 4 เล่ม) เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย โดยมีเน้ือหาและภาคผนวก 
รวมทั้ง กพ.7/สมุดประจ าตัวครูที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน และส าเนาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯที่ยังไม่หมดอายุ (ไม่นับรวมปก/ ค าน า/สารบัญ) ไม่เกิน 30 หน้ำกระดาษ A4 
พิมพ์ ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 pt บรรทัดปกติ 
(Single) พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลและรายงานผลงานเป็นไฟล์ PDF ลงใน Flash Drive  
 

2. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอประวัติฯ ตามที่ก าหนด 1 แผ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ข้ันตอนการส่งรางวัลของคุรุสภา ประจ าปี 2565 
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัดสตูล 

 

 

 

            ครู                 ครู , ผู้บริหารสถาน                                     ครู                    ครู, ผู้บริหารสถาน     
                      ศึกษานิเทศก์                                                     ผู้บริหารการ, ศึกษานิเทศก์  

 
           

           ส่งผลงาน                                                       
                                     ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2565 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
        
                                                                             
                                                                             คัดเลือกและประกาศผล 
                                                                             ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

                                               คดัเลือกและประกาศผลภายในเดือนธันวาคม 2565 
 

รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูภาษาไทย
ดีเด่น 

รางวัลคุรุสภา รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

รางวัลครูภาษาไทย 

แต่งตั้ง คกก. ไม่เกนิ 
20 คน ประกอบดว้ย 
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือ
ผูท้รงคุณวุฒิในสาขา
ภาษาไทย หรือผูแ้ทน
จากตน้สงักดั 
     คดัเหลือ 3 คน 

           รางวัลคุรุสภา  
แต่งตั้ง คกก. ไม่เกนิ 20 คน 
ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญ 
หรือผูท้รงคุณวุฒิ หรือ
ผูแ้ทนจากตน้สงักดั  
     คดัเหลือ 5 คน  ดงัน้ี 
ครู 3 คน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 คน 

ศึกษานิเทศก ์1 คน 

รางวัลครูผู้สอนดเีด่น 

แต่งตั้ง คกก. ไม่เกนิ 
20 คน ประกอบดว้ย 
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือ
ผูท้รงคุณวุฒิ หรือ
ผูแ้ทนจากตน้สงักดั  
 

คดัเหลือไม่เกนิ 14 คน 

ประเภทละ 1 คน 

           รางวัลคุรุสดุดี 
แต่งตั้ง คกก. ไม่เกนิ 20 
คน ประกอบดว้ย 
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือ
ผูท้รงคุณวุฒิ หรือผูแ้ทน
จากตน้สงักดั  
        คดัเหลือ 6 คน ดงัน้ี 

ครู 3 คน 

ผูบ้ริหารสถานฯ 1 คน 
ผูบ้ริหารการฯ 1 คน 

ศึกษานิเทศก ์1 คน 

 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

รางวัลครูภาษาไทย 
50 คน 

    รางวัลคุรุสภา  
ระดบัดีเด่น 9 คน 

ระดบัดี 18 คน 

รางวัลครูผู้สอนดเีด่น 

ไม่เกนิ 28 คน 

ประเภทละ 2 คน 

      รางวัลคุรุสดุดี 
    ไม่เกนิ 714 คน 

 

ผูบ้ริหารการศึกษา 
ส่งตรงไปท่ีส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 


