
ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
 
 

 

  นางรัตนา  ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  
โดยมีนายสุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 86 ราย ได้แก่ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 66 ราย  
รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 5 ราย และครูเชี่ยวชาญ จ านวน 13 ราย ดังนี้     
 

  หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 จ านวน 5 ราย ดังนี้ 
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ราย ได้แก ่

                1) นายอ านาจ ทองแสน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานผลการพัฒนา  
ชุดการสอนวิชางานเครื่องกลเบื้องต้น (2100-1008) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมเอกสารประกอบงานวิจัย  
2. รายงานการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน พร้อมเอกสารประกอบ)  

    2) นางอรระวี ผุยพรหม โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2)  
สพป. อุบลราชธานี เขต 4 (ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานการวิจัยการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา เรื่อง สมุนไพรสร้างสุขภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2. รายงานการวิจัยการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พร้อมเอกสารประกอบ) 

 3) นางสุภาพร เกิดพุ่ม โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สพม. เขต 10 
(ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สานศิลป์ถิ่นจันทน์หอม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกุยบุรีวิทยา  
2. การพัฒนาหนังสือการ์ตูนเรื่อง Comic book ประกอบการเรียนรายวิชาสานศิลป์ถิ่นจันทน์หอม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย 
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา พร้อมเอกสารประกอบ) 

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย  
    1) นายณรงค์ สมบัติใหม่ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมเอกสาร
ประกอบ 2. รายงานผลโครงการพัฒนาสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
พิจิตร ประจ าปีการศึกษา 2555)      
                             2) นายจุรินทร์ มิลินทสูต วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม (ผลงานวิชาการ คือ 1. การวิจัยและ
พัฒนาต้นแบบกระบวนจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา)    
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หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕๕6 เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 81 ราย ดังนี้ 
๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 10 ราย ได้แก่  
 1) นางชุติมา อัมพุนันทน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานหุ่นยนต์ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2554   
2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี พ.ศ. 2554  3. รางวัลชนะเลิศ โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 
ประจ าปี 2555 สนามชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภท
ความคิดสร้างสรรค์  4. รางวัลหุ่นยนต์นานาชาติ Certificate of Excellence (WRO 2010 : World Robot 
Olympiad 2010) ณ เมืองมนิลา  5. รางวัลหุ่นยนต์นานาชาติ ประเภทโครงงานหุ่นยนต์มือ “WINNER 
MULTI MOTOR ROBOT APPEARANCE DESIGN COMPETITION PRIMARY SCHOOL” เรื่อง PEANUT 
SHELLER (HONG KONG 2012 INTERNATIONAL ROBOTIC OLYMPIAD) ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ รูปแบบโครงงานออกแบบ
และเทคโนโลยีด้วยหุ่นยนต์) 

 2) นางนงคราญ ชัยพงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ าแพร่ป่าบง สพป. เชียงราย เขต 4 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2556 2. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” 
ปี พ.ศ. 2555  3. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปี 2552 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรมส านึกรักดี กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) 

 3) นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมละคร
ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจ าปีการศึกษา 2554 
2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจ าปี 2555  3. รางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2555  4. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน 
ประจ าปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชา ส 31261 ส 31262 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และสอดแทรกละคร 
(Dramatization))  

 4) นายพจนา สุจริตวิบูลย์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สพม. เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. เกียรติบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเก็ตบอลหญิง ได้รับต าแหน่งชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 12 
เมืองเพชรเกมส์ ประจ าปี 2554  2. โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นบาสเก็ตบอลหญิงได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ชลบุรีเกมส์ ประจ าปี 2553  3. ผู้ฝึกสอนดีเด่นประเภททีมหญิงได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันบาสเก็ตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติชิ งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ “Sponsor Thailand Championship 2011” รุ่นอายุ 13 ปี ประจ าปี 2554 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนานักกีฬาบาสเก็ตบอลหญิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง สู่ความเป็นเลิศระดับชาติ
และเป็นตัวแทนประเทศไทย ปีการศึกษา 2556)  
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 5) นายชูชาติ แพน้อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. เกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองช่วงชั้นที่ 3 การแข่งขัน
วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี พ.ศ. 2550  
2. รางวัลบัณณาสสมโภส (Princess Jubilee Award) 3. การคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 10 (10 th International Junior Science 
Olympiad; IJSO 2013) ณ เมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริม
อัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานและการวิจัยเป็นฐาน) 

 6) นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์  โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สพม. เขต 6 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 
ประจ าปีการศึกษา 2554  2. ครูที่ปรึกษาโครงงาน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2552  
3. ครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์” ช่วงชั้นที่ 3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงงาน
ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีผสมผสาน) 
 7) นางกิ่งกาญจน์ กันนาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด (กลุ่ มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์) ประจ าปี 2553  2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2552  3. ผู้ท าคุณประโยชน์
ทางด้านการศึกษา ประจ าปี 2553  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการฝึกกระบวนการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดในระดับสูงและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์) 
 8) นางฉลาด ทองทิพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2555 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น  2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ประจ าปีพุทธศักราช 2554  3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2549 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นพลโลกด้วยการวิจัย 7 ขั้นตอน) 
 9) นางอ าไพ พรหมบุตร โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2555 กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น  2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปีการศึกษา 2553  
3. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจ าปี 2553  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงสร้างและพัฒนาสื่อประสม 
สาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์) 
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 10) นางวิไลรัตน์ มิตรสุวรรณ์  โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สพป. พะเยา เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2552 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย  2. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ประจ าปี 2554  3. รางวัลครูดีในดวงใจ ประจ าปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมปฐมวัย
ก้าวสู่อาเซียนด้วยค่าวจ๊อยภาษาอังกฤษ)   

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก ่นายเฉลิมพล จิณแพทย์ 
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต 8  (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลผู้บริหารดีเด่นส่งเสริม
มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ปีการศึกษา 2552  2. รางวัลผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน
ระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ปีการศึกษา 2553  3. รางวัลผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้าน
ยาเสพติด (QAD) ปีการศึกษา 2554  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการบ าบัดชีวจิตชีวิตปกติ)    

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 64 ราย ได้แก่  
 1) นายไพบูลย์ จันทรักษา โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ  

คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 2. การรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม พ.ศ. 2551  
3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”) 

 2) ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเกียรติบัตรได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ 
ปี 2555  2. รางวัลเกียรติบัตรได้รับคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. รางวัลเกียรติบัตรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ปี 2554  4. รางวัลโล่เกียรติยศ เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2554  5. รางวัลเกียรติบัตรได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2554  6. รางวัลโล่เกียรติยศเสมา ป.ป.ส. ดีเด่น ปี 2555 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการทุ่งนาเมืองร่วมใจต้านภัยยาเสพติด) 

 3) นายวิทยา สืบแล โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. เกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555”   
3. โรงเรียนดีศรีต าบล ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร) 

 4) นายอภัย สบายใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. รางวัล “เข็มคุรุสดุดี” พ.ศ. 2539 3. ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2553 ประเภทผู้บริหาร การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอุบลวิทยาคม) 
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 5) นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. ยุวกาชาดดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ปี 2554  2. โรงเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2550 3. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ปี 2547  4. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552 
“สถานศึกษาพอเพียง 2552” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวงาม สู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด) 

 6) นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม สพม. เขต 22 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ  1. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี 2555 รางวัลระดับเหรียญทอง ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2546   
3. รางวัลโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ปี 2552 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  
การบริหารจัดการ การวัดและประเมินผลเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม) 

 7) นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน  สพป. นครพนม เขต 2 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2555  2. รางวัลชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ 
ปีการศึกษา 2554 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง  3. รางวัลโรงเรียน “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” 
รุ่นที่ 2 ปี 2554  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร) 

 8) นายภุชงค์ บุญอภัย โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2552  2. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ประจ าปี 2552   
3. เกียรติบัตรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา พ.ศ. 2553 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนในฝันเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)    

 9) นางอภิชา ถีระพันธ์  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์)  
จังหวัดขอนแก่น ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเกียรติบัตรได้รับรางวัล
พระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปี
การศึกษา 2554  2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ราชประชานุ เคราะห์ ด้านวิชาการ โครงการประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจ าปีพุทธศักราช 2555  3. รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจ าปี พุทธศักราช 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมตามเกณฑ์สถานศึกษา) 

 10) นายรุ่ง อุดมศิริ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปี 2555  2. รางวัล
พระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปี 2552 3. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ) 
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 11) นางศรินทิพย์ งามนิล โรงเรียนวัดวังยาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดวังยาง 
2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” ปี พ.ศ. 2555  3. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา 
ขนาดกลาง ปี พ.ศ. 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนวัดวังยาง สู่โรงเรียน
คุณภาพ (ภายในปีการศึกษา 2556)) 

 12) นางสาคร คล้ายแท้ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรม ระดับประเทศประจ าปี 2555 รางวัลเหรียญทอง 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบไตรภาคีพัฒนาเรียนรวม โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร  2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 
“สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. รางวัลโรงเรียนดีศรีต าบล (โรงเรียนดี ศรีต าบล) พ.ศ. 2554 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการขยายเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กรูปแบบเรียนรวม) 

 13) นางธรรมพร แข็งกสิการ โรงเรียนเขาทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2555  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555 3. โรงเรียน
ประจ าอ าเภอต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ในโรงเรียนเขาทอง ตามแนวทางสถานศึกษาพอเพียง) 

 14) นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดชัยนาท สพม. เขต 5 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจ าปี
การศึกษา 2552  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีการศึกษา 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 3. รางวัลต้นแบบคนดี
ศรีแผ่นดิน พ.ศ. 2551  4. รางวัลโล่เกียรติบัตรเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น 
ประจ าปีการศึกษา 2555  5. รางวัลชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ พ.ศ. 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนตามสมรรถนะของหลักสูตรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้) 

 15) นางสมัย ลาเกลี้ยง โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2555   
2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง ประจ าปี 2555” 3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกัน 
ยาเสพติดดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2554  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง”  
สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ) 

 16) นายวีรศักดิ์ บินสะมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี พ.ศ. 2555  2. รางวัลพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษา รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ปี พ.ศ. 2549  
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3. รางวัลผู้สนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริ ปี พ.ศ. 2546 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย) 

 17) นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ศูนย์ กศน. อ าเภอแม่สะเรียง ส านักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ประเภทศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
ดีเด่น ปี พ.ศ. 2555 (พ้ืนที่ปกติ)  2. รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ประเภทศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
“แม่ฟ้าหลวง” ดีเด่น ปี พ.ศ. 2555 (พ้ืนที่ทรงงาน)  3. คนดีศักดิ์ศรี สป. ปี พ.ศ. 2555  4. รางวัลผู้บริหาร
ศูนย์ กศน. อ าเภอดีเด่น ปี พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

 18) นายนิอิสเฮาะ นิเงาะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย สพป. ปัตตานี เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ปี พ.ศ. 2556  2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
ปี พ.ศ. 2555  3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี พ.ศ. 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  
การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรก้าวสู่ความเป็นเลิศ) 

 19) นายกิตติศักดิ์ นานช้า โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ พ.ศ. 2553  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 
“สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2553 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โรงเรียนดี มีคุณภาพ) 

 20) นางนงคราญ ตันธนกุล โรงเรียนบ้านไร่พรุ สพป. ตรัง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พ.ศ. 2552  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2550 “สถานศึกษาพอเพียง 2550” 
3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจ าปี 2555 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ “สวนป่า รักษาชีวิต รักษาสิ่งแวดล้อม”) 

 21) นายอุดม กลับขันธ์ โรงเรียนบ้านวังล า สพป. ตรัง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2552   
2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจ าปี 2555  3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร) 

 22) นายสนทยา ภักดีวานิช โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป. ตรัง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พ.ศ. 2555  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555”  
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี พ.ศ. 2555  4. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา 2554 
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านย่านตาขาว)  
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 23) นายมนตรี เจียรมาศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 2. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 
ประจ าปี 2555  3. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ประจ าปี 2555  4. รางวัลคู่หูโรงเรียนส่งเสริม
ทันตสุขภาพ ประจ าปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา) 

 24) นายสุธน เกิดมณี โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2553 (โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ) 2. สถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจ าปี 2550 (โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ) 3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ปี 2556 (โรงเรียนท่าศาลา)  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล) 

 25) นายคมกฤษณ์ บุญเจริญ โรงเรียนตะดอบวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2555  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
รุ่นที่ 2 ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักเรียนตามแนวทาง 
วิถีประชาธิปไตย)  

 26) นายไพฑูรย์ ชินวงศ์ โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2555 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552 
“สถานศึกษาพอเพียง 2552” 3. โรงเรียนดี ศรีต าบล ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
 27) นายบุญส่ ง ทองเชื่ อม ศูนย์ การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศั ย  
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 
2. คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจ าปี 2555 3. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดดีเด่น ประจ าปี 2554 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ กศน.ต าบล เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน) 
 28) นางสาวสุธิกานต์ แย้มนิล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 
2. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2550  3. สุดยอดแหล่งเรียนรู้  
ประจ าปี 2551  4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต ดีเด่น ประจ าปี
พุทธศักราช 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วม 
กับชุมชนโดยใช้ห้องสมุดประชาชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์) 
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 29) นางวิจิตราวลิน พรปัญญาภัทร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  
ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจ าปี 2553  2. แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ รุ่นที่ 2 ประจ าปี 2555  
3. โครงการเมืองไทย เมืองคนดี ประจ าปี 2555  4. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางการศึกษาเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บ้านหนังสืออัจฉริยะต้นแบบ 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น) 

 30) นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวั ดเชียงใหม่  
สพม. เขต 34 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลชนะเลิศการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปี 2554 3. รางวัลต้นแบบคนดี 
ศรีแผ่นดิน ปี 2553  4. รางวัลผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ปีการศึกษา 2554  
5. รางวัลโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ปีการศึกษา 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง การพัฒนาศูนย์จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

 31) นายจ านงค์ อภิญดา โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2551  2. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 
“สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. รางวัลต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน รุ่น 2 ปี 2552  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

 32) นายไพบูลย์ พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2555  2. รางวัลชนะเลิศการประกวดส้วมสุขสันต์ 
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2554 3. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษา 
พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่บริหารจัดการ 
ด้วยระบบคุณภาพ สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล) 

 33) นายมานิต เขียวศรี โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  จังหวัดยโสธร สพม. เขต 28 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2554  2. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2552  3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่สากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

 34) นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธ ารง โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ประจ าปี 2550  
2. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี ประจ าปี 2554  
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4. รางวัลชนะเลิศกีฬาเนตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ) 

 35) นายสุวรรณ เทียบสี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) สพป. ยโสธร เขต 1 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555  2. รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552 
3. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน พ.ศ.2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

 36) นายประจวบ ลังกาวงศ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา             
ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2555  2. รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ประจ าปี 2555 3. รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ได้รับรางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่อง
ทางการได้ยิน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ประจ าปี 2555 การพัฒนางาน                       
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานและคุณภาพการประเมินสถานศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์) 

 37) นายสมหมาย เก่งการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง (ผลงานดีเด่นฯ คือ         
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ”ประจ าปี 2555  2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2555  
3. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  
เป็นประจักษ์แก่สาธารณชน ปี 2555  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อยอดสถานศึกษาพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน) 

 38) นายประจวบ อุ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปี 2554  2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ ๕ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปี 2555 3. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ปี 2552  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพตามรูปแบบเกณฑ์การประเมินโรงเรียนในฝัน) 

 39) นายสุวรรณ ไตรพฤกษชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2555 
2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2554 3. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ปี 2553 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา) 
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 40) นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล โรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี สพม.  เขต 8                
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี  2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ                   
“คุรุสดุดี” ปี 2551  3. รางวัลรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปี 2556  4.รางวัลชนะเลิศ
การประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมต่อยอดสถานศึกษาพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน) 

 41) นายหงษ์ดี ศรีเสน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี สพม.เขต 8                
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ผลงานนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2555  2. รางวัลโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศประเภทการประกวดโครงงานหุ่นยนต์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. 
ระดับดีเด่น ประจ าปี 2554  4.รางวัลผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD)  
ปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการขยายเครือข่าย ค่ายคนดีตามวิถีพุทธของโรงเรียน
ท่ามะกาวิทยาคม) 

 42) นางวรรณดี นาคสุขปาน โรงเรียนสายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจ าปี
การศึกษา 2552 (โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ) 2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2553         
3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็น
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ) 

 43) นายล าเพย เย็นมนัส โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจ าปี 2555  2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2544 3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 
4. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาส้วมสุขสันต์) 

 44) นายสุรินทร์ บัวคลี่ โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2556  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2554 3. ต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ) ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและศักยภาพของนักเรียน (ปีการศึกษา 2555)) 

 45) นายสมชาย พันธุ์ควณิชย์ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553 3. โรงเรียนได้รับการประเมินจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ปี 2552 ระดับประถมศึกษา การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
แหล่งความรู้สู่อาเซียน) 
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 46) นายอ านวย อภิชาติตรากูล โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร สพม. เขต 41 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง พ.ศ.2546    
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” พ.ศ. 2555 3. รางวัล “คุรุสดุดี” ปี 2547  4. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 1  
ปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณธรรมการอบรมด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
ก าแพงเพชรพิทยาคม) 

 47) นายสมบัติ ตันเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร           
สพม. เขต 41 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 
ประจ าปีการศึกษา 2553  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง” 3. โรงเรียนที่มีผลงานระดับดีเด่น
ด้านการป้องกันภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน
เกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต) 

 48) นายเกษม เขียวสอาด โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สพป. ลพบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ      
1. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2552  2. โรงเรียนดีศรีต าบล ปี 2555 3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประเภทผู้บริหาร ปี 2552 4. ผู้มีผลงานดีเด่น มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ ปี 2556 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้งเพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพโรงเรียนดศีรีต าบล อนุบาลท่าวุ้งโมเดล) 

 49) นางสุนิษา รสฉ่ า โรงเรียนวัดท่าแค สพป. ลพบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                      
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2554                       
2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2554  3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2551  4. โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 
ปี 2550 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน) 

 50) นายสุรวิทย์ เจียมจิตร โรงเรียนโคกส าโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                      
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2555                       
2. รางวัล “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” รุ่นที่ 3 ปี 2555  3. รางวัลบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ครูเกียรติยศ ประจ าปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โรงเรียนแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

 51) นายสนอง เพ็งบุญ โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป.  สิงห์บุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ                      
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจ าปี 2540  2. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี 2555  3. รางวัล “เข็มคุรุสดุดี” ปี 2539 4. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์
ทางด้านการศึกษา พ.ศ.2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง แนวทางการนิเทศภายในที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล 
(Reasoning Ability) ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยประยุกต์ใช้ในการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง 
(Coaching and Mentioring)) 
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 52) นายประยูร เขียวอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท (ผลงานดีเด่นฯ คือ                      
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2547        
2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2553  
3. รางวัล “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนาสถานศึกษา
เป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง)) 

 53) นายอุดม โพธิน าแสง โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                      
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา พ.ศ.2554                    
3. รางวัลต้นแบบ โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้
เป็นแหล่งการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ) 

 54) นายธัญวิทย์ กล่ าพลบ โรงเรียนวัดเจริญบุญ สพป. ปทุมธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                      
1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง”                     
3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร) 

 55) นายจเร ทองลักษณ์ศิริ โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                      
1. รางวัลยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน ระดับประเทศ ประจ าปี 2554 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552 
“สถานศึกษาพอเพียง” 3. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ปี 2551  4. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ด้าน
การศึกษา (สกสค.) ปี 2555  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาสังคม) 

 56) นายอุทัย ขัติวงษ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สพม. เขต 34  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ  1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปีการศึกษา 2555  2. รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้บริหารดีเด่น 
ส่งเสริมมาตรฐานการต่อต้านยาเสพติด (QAD) ปี 2554  3. รางวัลต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน 
ปี 2551 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดการศึกษา) 

 57) นายนิพนธ์ นิกาจิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ  1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2552  2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” 2552 3. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน  
การปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน พ.ศ.2555 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ 1 คน 1 อาชีพ (การศึกษาเพ่ือการมีงานท า)) 
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 58) นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2552 2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี ปี 2550  3. ผู้ท าคุณประโยชน์
ทางด้านการศึกษา ปี 2553  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและศักยภาพนักเรียน) 

 59) นายจิรพร สมบูรณ์วงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม สพม.  เขต 9  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลยุวกาชาดดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ปี 2555  
2. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2555  3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2551 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์พัฒนากิจกรรมยุวกาชาดจังหวัดนครปฐม 
และโครงการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดจังหวัดนครปฐม) 

 60) นางสาวรุจิรา แกล้วทะนงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา (ผลงานดีเด่นฯ คือ   
1. รางวัลชนะเลิศ “การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงแช่อ่ิมและอบแห้ง” การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2555  2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประ เภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  
“บ๋วยชมภู่พลาสติก” ปีการศึกษา 2555 3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ระดับชาติ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป “เมล็ดมะม่วงเบาแช่อ่ิมและอบแห้ง”  
ปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์) 

 61) นายจ าลอง ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป.  แม่ฮ่องสอน เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2555  2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ระดับประเทศ “ด้านการขยายความรู้สู้ภัยพิบัติสู่ชุมชน” โครงการ Thailand GO GREEN ประจ าปี 2555  
3. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ประจ าปี 2552 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน) 

 62) นายอดุลย์ อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงค า (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ  1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจ าปี 2555  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 
ประจ าปี 2555  3. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา 2553  4. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์  
ปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สู่ความต่อเนื่องและยั่งยืน) 

 63) นายจ านงค์ จันแปงเงิน โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สพป. พะเยา เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปี 2555 2. โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร ประจ าปี 2554  3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2552” ปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
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 64) นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี สพม. เขต 8 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ  1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปี
การศึกษา 2552  2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปี
การศึกษา 2554 3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
                           4. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 5 ราย ได้แก่ 

     1) นายมนตรี สืบสิงห์ สพป. ลพบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
พ.ศ. 2544  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2555  3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2554  4. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน พ.ศ. 2551 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสู่ระดับดี) 

 2) นายจิรพงษ์ ไชยยศ สพป. ขอนแก่น เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปีพุทธศักราช 2553 2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2555 3. ผู้ท าคุณประโยชน์
ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  
เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน พ.ศ. 2555 4. ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน พ.ศ. 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง  
เรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะประสงค์ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1) 

 3) นายวิทยา ประวะโข สพป. อุดรธานี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี 2553  2. รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” ประจ าปี 2553  3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจ าปี 2554  4. รางวัลพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจ าปี 2552 5. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์
ทางด้านการศึกษา ประจ าปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้าง
ระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring ปีงบประมาณ 2556 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1) 

 4) นายประวิช ยะรินทร์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี 2555 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการ ประจ าปี 2555 3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2541 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา โดยใช้การบริหารแบบร่วมมือ) 

 5) นายทวีศิลป์ สารแสน สพม. เขต 25 จังหวัดขอนแก่น (ผลงานดี เด่นฯ คือ 
1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พุทธศักราช 2551 2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2552 
3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2554 ประเภทผู้สนับสนุน 4. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 
ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการด าเนินงานลูกเสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน) 
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5. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่  
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี สพป. พิจิตร เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  1. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจ าปี 2552 
2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2554 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2552  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาการด าเนินงานด้านลูกเสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2) 

  
  

_______________________________ 
 


