ก.ค.ศ. อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒5 สิงหาคม ๒๕๕๘
โดยมี น ายสุ ขุม เฉลยทรั พ ย์ เป็ น ประธาน ได้ มีม ติ อนุ มัติ ใ ห้ ข้า ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
เลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะเชี่ ย วชาญ จ านวน 71 ราย ได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการเชี่ ย วชาญ จ านวน 46 ราย
รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 7 ราย
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 3 ราย และครูเชี่ยวชาญ จานวน 14 ราย ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 จานวน 6 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 4 ราย ได้แก่
1) ว่าที่ร้อยตรีวิสุทธิ์ พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6
(ผลงานวิชาการ คือ 1. การวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชา ง 20293
งานเขียนแบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ที่สอนด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAPAAE กับกระบวนการเรียนรู้โดยกรมวิชาการ 2. การวิจัยผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ วิชา ง 20293
งานเขียนแบบกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 พร้อมเอกสารประกอบ
งานวิจัยจานวน 10 เล่ม)
2) นางบรรจง ผิวขาว โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา สพป. จันทบุรี เขต 1 (ผลงานวิชาการ คือ
1. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดแหล่งโบราณคดี
บ้านคลองเหล็กบน ร่วมกับการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา พร้อมเอกสารประกอบงานวิจัย 2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง แหล่งโบราณคดีบ้านคลองเหล็กบน สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา พร้อมเอกสารประกอบงานวิจัย 3. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พร้อมเอกสารประกอบ)
3) นายบรรเจิด เปาจีน วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง (ผลงานวิชาการ คือ 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพ
ชุดฝึกระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2. หนังสือเรียนหมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1007 พร้อมเอกสารประกอบ)
4) นายสุรพงษ์ พงษ์ศรี วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง (ผลงานวิชาการ คือ 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพ
ชุดฝึกระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถจักรยานยนต์ 2. เอกสารประกอบการเรียน วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์
(2101-2106) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 พร้อมเอกสารประกอบ)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย
1) นายส าเนี ย ง ทั น อิ น ทรอาจ โรงเรี ย นนางอยโพนปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 1
(ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล
อาเภอเต่ า งอย จั งหวั ด สกลนคร พร้ อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการประเมินโครงการพัฒ นาคุณ ธรรม
จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล)

-22) นายสงบ วงศ์กลม โรงเรียนวัดวังน้าขาว สพป. ชัยนาท (ผลงานวิชาการ คือ 1. การวิจัยและ
พัฒนาสมรรถนะครูด้านการวิจัยในชั้นเรี ยน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดวังน้าขาว
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมเอกสารประกอบ 2. การประเมินโครงการพัฒนา
ห้องสมุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนวัดวังน้าขาว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕๕6 เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จานวน 65 ราย ดังนี้
๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 10 ราย ได้แก่
1) นางเบญจมา คุปตะวินทุ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2553
2. รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2554 3. ครูผู้ฝึกสอน
นักเรียน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการคุณธรรมนาสิ่งดีสู่ชีวิต)
2) นางจิรายุ ลิ่วศิริวงษ์เจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี จังหวัดสระบุรี สพม. เขต 4
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้ฝึกสอน ประเภทกีฬาฮอกกี้ ทีมชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครั้งที่ 34
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ “เมืองแพร่เกมส์” ปี พ.ศ. 2556 2. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ
กีฬาฮอกกี้ ประเภทในร่ม ทีมหญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์ ” ปี พ.ศ. 2555
3. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ กีฬาฮอกกี้ ประเภทในร่มทีมหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28
“ภูเก็ตเกมส์” ปี พ.ศ. 2555 4. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ กีฬาฮอกกี้ ประเภทในร่มทีมชาย การแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “ขอนแก่นเกมส์” ปี พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
นักกีฬาฮอกกี้หญิง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี สู่การเล่นอาชีพ)
3) นางเพลินพิศ อยู่สาแดงกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์โลกระดับประถมศึกษา
(PMWC 2010) ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ปี 2553 2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้ รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ (IMC 2011) ณ ประเทศอินโดนีเซีย ปี 2554 3. ครูผู้ฝึกสอน
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา (PMWC 2011) ณ เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง ปี 2554 4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ประจาปี 2554 5. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง การพัฒนานักเรียนสู่สากลในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ ด้านการพัฒนาทักษะ/
กระบวนการคิด เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์)
4) นางสาวดวงเดื อ น คุ ป ต์ ค าร โรงเรี ย นอนุ บ าลปทุ ม ธานี สพป. ปทุ ม ธานี เขต 1
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูภาษาไทยดีเด่น ประจาปีพุทธศักราช 2554 (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ.)
2. ครู ผู้ส อนดีเด่น ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา/หน่ว ยงานต้นสั งกัด ประจาปี 2554 กลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยดีเด่น 3. รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ด้านการศึกษา (สกสค.) พ.ศ. 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยของผู้เรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
“ดวงเดือนเทคนิค” และแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและการเขียนเรียงความ)

-35) นายบุญมี อบเชย โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) สพป. นครปฐม เขต 2
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลระดับเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจาปี 2554 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุสดุดี” ประจาปี 2555 3. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ปี 2555 4. รางวัลครูเกียรติยศ สาขาวิทยาศาสตร์
ปี 2544 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาวิทยากรต้นแบบ “นักสืบสายน้า” ในแหล่งเรียนรู้แม่น้าท่าจีน
และคู คลองสาขา โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน)
6) นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2553
สาขาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลเหรียญทอง
ระดั บ ชนะเลิ ศ ครู ย อดเยี่ ย ม กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึ กษาด้ านการบริ ห ารจั ดการ ประจ าปี 2554
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผังกราฟฟิค)
7) นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้า โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น 2. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ปี พ.ศ. 2555 3. โรงเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมนักเรียน)
8) นางพิสมัย แร่เพชร โรงเรียนกระแชงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2551 3. รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์
ทางด้านการศึกษา อุทิศตน เสี ยสละ อดทน ในการปฏิ บัติหน้าที่ และพั ฒนาคุณภาพชี วิตเป็นแบบอย่างที่ ดี
เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน พ.ศ. 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา โดยใช้โครงงานบูรณาการ)
9) นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ครู ผู้ ฝึ กสอนนั กเรี ยน รางวัลเหรี ยญทองการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดั บชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ด้านวิชาการ ประจาปี 2555 3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2552” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รายงาน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)
10) นางสาวจันทร์แรม พรมทา โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกั ด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น
ประจาปี 2554 2. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ปี 2556 3. รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี พ.ศ. 2554
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นมืออาชีพ)

-42. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย ได้แก่ นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
เฉพาะความพิการบกพร่องทางสติปัญญา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พ.ศ. 2555
2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง พ.ศ. 2554 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล) พ.ศ. 2554 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โดยการมีส่วนร่วม)
3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 44 ราย ได้แก่
1) นายภักดี เหมทานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2553
2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBAC AWARDS) รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองระดับชาติ ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
มัธ ยมศึก ษา ด้ า นบริ ห ารจั ด การ ประจ าปีพุ ท ธศั กราช 2554 3. เครื่ อ งหมายเชิด ชูเ กี ยรติ “คุรุ ส ดุ ดี ”
ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
2) นายการันต์ จันทรานันต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ข้า ราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2553 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ประจาปี 2550 3. ผู้ บริ หารดีเด่นส่ ง เสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ปีการศึกษา 2552
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาค่านิยมหลัก PCCCR หรือ 5 ส ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย)
3) นายสมศักดิ์ ลือราช โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. เชียงราย เขต 3
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2547
2. รางวั ล พระราชทานประเภทสถานศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาขนาดเล็ ก ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2552
3. รางวัลคุรุสภา เข็มทองคา “คุรุสภาสดุดี” ประจาปี 2548 4. โรงเรียนดีศรีตาบล ประจาปี 2554 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารโรงเรียนรวมชั้นจากปฐมวัยสู่มัธยมศึกษาปีที่ 6)
4) นางสาววิไลวรรณ พิริยะกฤต โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สพม. เขต 34
(ผลงานดีเด่น ฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจาปี 2554 2. รางวัลที่ปรึกษา
โครงงานคุณธรรมเฉลิ มพระเกียรติ ระดับประเทศ พุทธชยันตีเฉลิ มราช “เยาวชนไทย ทาดี ถวายในหลวง”
ปีการศึกษา 2555 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 4. รางวั ลต้นแบบคนดี ศรีแผ่ นดิ น ปี 2555 การพัฒ นางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555-2556)
5) นายวรทัศน์ บุญโคตร โรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553 2. รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี 2551
3. รางวัลโล่โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2) ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง การบริหารโรงเรียนสันกาแพงสู่ความเป็นเลิศ)

-56) นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์ โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัล สถานศึกษาแบบอย่ างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริห ารจัดการตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555 2. รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี 2555 3. รางวัลต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ปี 2555 4. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่น ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
โครงการพัฒนาโรงเรียนแม่แตงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ)
7) นายชุมพล สนิทวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป. เชียงราย เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2555 3. รางวัลโรงเรียน
วิถีพุทธชั้นน า พ.ศ. 2554 การพัฒ นางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารโรงเรียนบ้านห้ วยแม่ซ้ายมุ่งเน้ น
คุณธรรมพื้นฐาน 9 ประการ นาสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
8) นายสมนึก จันทร์แดง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. เชียงราย เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ประจาปี 2552 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2550
3. รางวัลผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2555 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง)
9) นายณรงค์ วิริ ยะกิจ โรงเรียนวัดสุ ขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. โรงเรียนดีเด่นคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ประจาปี 2552 2. โรงเรียนชนะการประกวดส้วมสุขสันต์
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2554 3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษา
ป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจาปี 2554 4. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษา ป้องกันยาเสพติดดีเด่น
ประจาปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นจิตอาสา)
10) นางสาวสุริสา บุญโชติหิรัญ โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง สพม. เขต 18 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2554 2. บุคคลส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้าน
ยาเสพติดประเภทดีเด่น (QAD) ระดับผู้บริหาร ปีการศึกษา 2555 3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจาปี 2555
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร)
11) นายศักรินทร์ สายัณห์ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2554 2. รางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ประจาปี 2550 3. รางวัลโรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อาเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ประจาปี 2549 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8 ประการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา)
12) นายยรรยง แก่นสาร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“สถานศึกษาพอเพียง 2555” (รอบ 2) ประจาปี 2555 2. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 ประจาปี 2549
3. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจาปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม)

-613) นายบุญส่ง สมุทรเสน โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง สพม. เขต 18 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. ผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด
(QAD) ปีการศึกษา 2553 3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ประจาปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
โครงการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
14) นายธีระเดช จิราธนทัต โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สพม. เขต 20
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2553 3. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ. 2556 การพัฒนางานตาม
ข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์)
15) นายนิยม พรหมขุนทอง โรงเรียนบ้านบางคู สพป. ภูเก็ต (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2553 2. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2552
“สถานศึกษาพอเพียง 2552” 3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น
ประจาปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
16) นายวิทยา อรุณแสงฉาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สพม. เขต 18
(ผลงานดี เ ด่ น ฯ คื อ 1. เหรี ย ญลู ก เสื อ สดุ ดี ชั้ น ที่ 1 ประจ าปี 2553 2. รางวั ลเสมา ป.ป.ส. ระดั บดี เด่ น
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจาปี 2554 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2554
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย คุณธรรมความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด)
17) นางสาวอรนุช บุญโสภาค โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2553 2. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
ปีการศึกษา 2555 3. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจาปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ปีการศึกษา 2556)
18) นายสุชิน สีสวย โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พ.ศ. 2555 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปีการศึกษา 2555 3. โรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนดีศรีตาบล ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
19) นายนัธทวัฒน์ โสดานิล โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป. สระบุรี เขต 2
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึ กษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ ก ประจาปี
การศึกษา 2555 2. สถานศึ กษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริห ารจัดการตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. โรงเรียนดีศรีตาบล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา)

-720) นางพัฒนา เกตุกาญจโน โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม รางวัลระดับเหรียญทอง ประจาปี 2552 ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ปี 2556 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนานักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
21) นายฤทธี ตรีแสน โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลเกียรติบัตรได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา 2553 2. รางวัลเกียรติบัตรได้รับการรับรอง
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2555 3. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2554” การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรแบบยั่งยืน)
22) นายบุญเรือง ทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลเกียรติบัตรได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา 2553
2. รางวัลเกียรติบัตรได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2555 3. รางวัลเกียรติบัตร
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการสร้างนักเรียน
สร้างสังคม สู่ความพอเพียง)
23) นายธวัช ธิวงศ์คา โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. สถานศึ กษาแบบอย่ างการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ และการบริ หารจั ดการตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจาปี 2555 3. เครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปีการศึกษา 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม)
24) นายประจักษ์ ชูศรี โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวั ล พระราชทาน ประเภทสถานศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาขนาดเล็ ก ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2555
2. รางวัล พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2554
3. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2553
4. โรงเรียนประชาธิป ไตยตัวอย่ าง ประจาปี 2553 5. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน
ประจ าปี 2554 6. โรงเรี ย นประชาธิป ไตยตั ว อย่า งรัก ษามาตรฐาน ประจาปี 2555 การพั ฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนางานตามแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานในด้านรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน)

-825) นายพิชิต จันทร์ชมภู โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา สพม. เขต 31 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1 ประจาปี 2554 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. ชนะการประกวด
ส้ ว มสุ ข สั น ต์ ปี ก ารศึ ก ษา 2553 ประเภทโรงเรี ย นมั ธ ยม การพั ฒนางานตามข้ อตกลง เรื่ อง เกี ยรติ บั ตร
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนชั้นที่ 1 “เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิตด้วยจิตสานึกของ
ครูและเยาวชน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.25))
26) นางอาพร เพลงสั นเทียะ โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสี มา เขต 6
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. รางวัลโครงการโรงเรียน
เครือข่ายเชฟรอน “พลังใจ พลังคน” ปี 2554 3. รางวัลผู้ดารงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี ประจาปีพุทธศักราช 2552
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต
ชุมชนคนพอเพียง)
27) นายสมพงษ์ แจ่มจารัส โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจาปี 2555 2. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุ ดี
ประจาปี 2552 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา)
28) นายณรงค์ เลาอลงกรณ์ โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจาปี 2550 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ปีการศึกษา 2555 3. รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน
การปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ปีการศึกษา 2555 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (Specical Lap Project))
29) นายอภิศักดิ์ พาณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2554 2. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2543 3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ประจาปี 2552 (โรงเรียนเมืองใหม่
ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สู่มาตรฐานวิชาชีพครู)
30) นางสาววัชรี ศรีบุญนาค โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม สพป. สิงห์บุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. โรงเรี ยนส่งเสริมสุ ขภาพระดับเพชร ประจาปี 2555 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจั ดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555”
3. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ประจาปี 2555 4. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจาปี 2555
การพั ฒนางานตามข้ อ ตกลง เรื่ อ ง การบริ หารจั ดการโรงเรี ยนบ้ านหนองลี วิ ทยาคม เพื่ อพั ฒนาสู่ โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล)

-931) นายคาลพ ศิริมากร โรงเรี ยนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจาปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ปี 2551 3. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา 2553 4. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
ปี 2555 5. ผู้ ทาคุณประโยชน์ ทางด้านการศึกษา ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒ นา
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเพาะนิสัย ผ่าน 5 ห้องชีวิต
ให้ก้าวสู่ความดีสากล)
32) นายณรินทร์ ชานาญดู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต 8
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2555 2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARDS) ผู้อานวยการยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ประจาปี 2555 3. โรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการขับเคลื่อนด้วย 2I5E)
33) นายยุทธศาสตร์ กงเพชร โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2551 2. เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ประจาปี 2554- 2555
3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2549 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่)
34) นายสวัสดิ์ มะลาหอม โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป. ขอนแก่น เขต 3
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีการศึกษา 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 2. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา พ.ศ. 2555 3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2552 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา))
35) นายปรี ชา จ่ าสิ งห์ โรงเรี ยนน้ าพอง สพป. ขอนแก่ น เขต 4 (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจาปี 2555 2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา
ขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2555 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2550 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ)
36) นายบัญชร จันทร์ดา โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
สพม. เขต 9 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1 พ.ศ. 2554 2. รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น
สาขาบริหารการศึกษา ของมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา ประจาปีพุทธศักราช 2554 3. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 2555
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา)

- 10 37) นายพงษ์ นวลศิริ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวั ลพระราชทาน ประเภทสถานศึ กษา ระดั บก่ อนประถมศึ กษา ขนาดกลาง ประจ าปี การศึ กษา 2555
2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2551
3. สถานศึ ก ษาแบบอย่ า งการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
“สถานศึกษาพอเพียง 2555” 4. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ)
38) นายสรวิทย์ นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555 3. “ต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน” รุ่นที่ 2 ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
39) นายสุรชัย ภิญโญชีพ โรงเรียนหอวังปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สพม. เขต 4 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง รักษามาตรฐาน ประจาปี 2555 2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจาปี 2554
3. แบบอย่างของผู้บริหารดีเด่น การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
เทคนิคดอกบัว 7 กลีบ)
40) นางสาวสมศรี ศักดิ์รุ่งพงศากุล โรงเรียนวัดใหม่ผ ดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง รักษามาตรฐาน” ประจาปี 2554 2. รางวัล
“โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง รักษามาตรฐาน” ประจาปี 2555 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ประจ าปี 2554
“สถานศึกษาพอเพียง 2554” 4. รางวัล “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” รุ่นที่ 2 ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รายงานการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต)
41) นายธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สพม. เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ “ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
สถานศึกษาพอเพียง ประจาปี 2554 2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ปี 2548 3. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี
ชั้นที่ 1 ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง แหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกบนพื้นฐาน
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
42) นางสาวสุภาพร อนุตรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 3. เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
เป็นผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรสู่มาตรฐานการศึกษา)
43) นายบารุง กรุตเพชร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2554
2. รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555 3. รางวัลต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนฝัน) ปีการศึกษา 2553
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล)

- 11 44) นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป. นนทบุรี เขต 1
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวั ลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปีพุทธศักราช 2551 2. รางวั ลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง 2555” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553 4. เกียรติบัตรได้รับการรับรองเป็นโรงเรียน
“ต้นแบบโรงเรียนในฝัน ” รุ่นที่ 2 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน)
4. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 3 ราย ได้แก่
1) นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. เหรียญลูกเสือสดุดี
ชั้นที่ 1 พ.ศ. 2553 2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2538 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2551
4. ผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา พ.ศ. 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่สูงและทุรกันดาร)
2) นางสุดา จินตกานนท์ สพป.สมุทรสงคราม (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARD) ชนะเลิศเหรียญทองรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจาปี 2555 2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2555 3. ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง ขยายผลการจัดการศึกษาทางเลือก
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม)
3) นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ จังหวัดสุรินทร์ สพม. เขต 33 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2552 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2549 3. รางวัล
ผู้ทาคุณประโยชน์ด้านการศึกษา พ.ศ. 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการและตามแผนปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพยั่งยืน โดยใช้วงจรคุณภาพมาตรฐานเป็นฐาน (SPDCA)
5. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 7 ราย ได้แก่
1) นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง สพป. สงขลา เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
ประจาปี 2552 2. บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี 2554 3. รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์
ทางด้านการศึกษา ประจาปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการกิจการลูกเสือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เพื่อสันติสุข)
2) ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา สพป. มหาสารคาม เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. เครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2554 2. รางวัล “เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1” ประจาปี 2554-2555 3. สานักงานเขต
พื้นที่การศึ กษาที่ มีผลการบริ หารจั ดการกลยุทธ์ของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ประจาปี
งบประมาณ 2555 ระดับ ดีเ ยี่ ย ม การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการก้าวสู่ ทศวรรษที่ส องปีทอง
แห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2)
3) นายสกล คามบุศย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) สูงกว่าระดับประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554
อันดับที่ 1 2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2554 3. รางวัล “เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1” ประจาปี
2554-2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ)

- 12 4) นายวิระ แข็งกสิการ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2551 2. รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน พ.ศ. 2549 3. รางวัล “สพท.อ่อนหวาน”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนปลอดน้าอัดลมเต็มพื้นที่ พ.ศ. 2553 4. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารหุ้นส่วนภาคี
เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3)
5) นายประหยัด อนุศิลป์ สพป. สระบุรี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจาปี 2555 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประจาปี 2555 3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการ
บริหารจัดการกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ 2555 ระดับดีเยี่ยม
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)
6) นายประพฤทธิ์ สุขใย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจาปี 2555 2. รางวัลคุรุสภา เข็มทองคา “คุรุสภาสดุดี” ประจาปี 2547 3. รางวัลเสมา ป.ป.ส.
ระดับดีเด่น (นายประพฤทธิ์ สุขใย) ปี 2554 4. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1) ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
7) นายสุทิน แก้วพนา สพป. ตาก เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ปี 2555 2. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจาปี 2554-2555 3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษา
ป้องกันยาเสพติด ประจาปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและ
พัฒนาโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1)
_______________________________

