
 
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  

 
 
 

   นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 12/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมี 
นายสุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 35 ราย ได้แก่ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 20 ราย และครูเชี่ยวชาญ 
จ านวน 15 ราย ดังนี้     
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕๕6 เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 35 ราย ดังนี้ 
๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 15 ราย ได้แก่  
 1) นางนงลักษณ์ แสงเดือน  โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก (ผลงานดีเด่นฯ คือ   

1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมนักเรียนด้านวิชาการ ปี พ.ศ. 2555  2. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ปี พ.ศ. 2554  3. รางวัลผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจ าปี 2553  4. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี 
ประจ าปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการคุณธรรมน าความคิดพิชิตเศรษฐกิจพอเพียง 
คู่คุณธรรมด้วยกิจกรรมลูกเสือ) 

 2) นางสาววิมลรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) พ.ศ. 2555 
2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2554  3. รางวัลครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2554 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และปลูกฝังนิสัย  
รักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน ทุกคน) 

 3) นางหงษ์สา ดวงจันทร์โชติ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ประจ าปี
พุทธศักราช 2553  2. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2553   
3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”พ.ศ. 2555  4. ครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้หนังสือเสริมการอ่าน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5) 

 4) นางจงจิต เค้าสิม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
ด้านวิชาการ ประจ าปีพุทธศักราช 2555  2. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ปี พ.ศ. 2555 3. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การสร้างนิสัยรักการอ่านของเด็กปฐมวัยด้วยเทคนิค
กระตุ้นสมองโดยใช้นิทานเป็นฐาน) 
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 5) นางเพียงจิต ศรีสุก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  สพป. อุดรธานี เขต 1  (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2554 ปฐมวัยดีเด่ น   
2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2555  3. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจ าปี 2556  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การจัดกิจกรรมเริ่มประสบการณ์บนพื้นฐานการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2) 

 6) นางจิราพร เหลืองอิงคะสุต โรงเรียนบ้านดู่ สพป. อุดรธานี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัล “ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน” สาขาการศึกษาและวิชาการ พ.ศ. 2555  2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดี เด่น ประจ าปี  2555  
3. ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ประจ าปีพุทธศักราช 2554  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง แบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) 

 7) นางประเสริฐ บริโปร โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2552 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  2. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2553  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3. ครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) 

 8) นางทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต สพป. สระแก้ว เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Web Media) ปี 2553  2. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น 3. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน
การประกวดโครงงานสุขภาพระดับชั้น ม.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต รายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 

 9) นายสมศักดิ์ ทองปาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยอง 
สพม. เขต 18 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62  
ปีการศึกษา 2555  2. ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2553  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  3. รางวัลครูดีในดวงใจ ประจ าปี 2551 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์และส่งเสริมทูตวัฒนธรรมในโรงเรียน) 

 10) นางณัฐนันทน์ ชุมแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ ปวส. ระดับชาติ พ.ศ. 2555  2. รางวัลชนะเลิศ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ปีการศึกษา 2555  3. รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการจัดท าสื่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร รหัสวิชา 3402-2002 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
โครงงานด้านการผลิตภัณฑ์อาหาร) 
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 11) นางพัชรี สุขสบาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอน
นักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  2. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554  3. ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ 
รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์พัฒนาทักษะ
การคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ด้วยโครงงาน) 

 12) นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ  1. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555  2. รางวัลพระราชทานสถานศึกษา
ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2555  3. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ปี พ.ศ. 2553  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินชีวิตในสังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)) 

 13) นางนันทนา บุญคุ้มครอง โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ  1. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555  2. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี 2552  3. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน) 

 14) นางวิจิตรา เศรษฐกร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต 8 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการท าน้ าพริกผักสด 
เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555   
2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการท าน้ าพริกผักสด เครื่องเคียง 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554  3. ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท าอาหารคาว (อาหารจานเดียว) อาหารหวานเพ่ือสุขภาพ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางอาชีพเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน) 

 15) นางชุติพร ไชยเชาวน์โรจน์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การเขียนเรียงความ ช่วงชั้นที่ 2 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ พ.ศ. 2553  2. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ 
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 
ปีการศึกษา 2555  3. รางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ประจ าปี
การศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ โดยใช้
รูปแบบ Spider Map 7 ขั้นตอน)   

 



- 4 - 
 

  
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 20 ราย ได้แก่  
 1) นายประมุข ธนวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

สพม. เขต 39 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2555  2. สถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง 2552” (โรงเรียนทองแสนขันวิทยา)  3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 
(โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์) การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการเพ่ือจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์) 

 2) นางจริยา ซึ้งสุนทร โรงเรียนบ้านก าสนราษฎร์อุทิศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ประจ าปี 2555  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2544 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน) 

 3) นายรัตนชัย ศรีโกมล โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจ าปี 2554  2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2553   
3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  ประจ าปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
ต้นแบบโรงเรียนในฝันสู่ความเป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากล) 

 4) นายชูชาติ อะโน โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป. สระบุรี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2551  2. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552 
“สถานศึกษาพอเพียง 2552”  3. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา (สกสค.) ปี 2555 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร) 

 5) นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2555   
2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจ าปี 2555  3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง” 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ) 

 6) นายจักรกฤษณ์ ฤทธิรณ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” ปีการศึกษา 2554  2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปีการศึกษา 2552   
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3. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีต าบล ปีการศึกษา 2555  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา)  

 7) นายประหยัด วรงค์ โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2555  2. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
ประจ าปีการศึกษา 2554  3. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรม “ปลุกพลัง ปลุกส าเนียงเสียงอ่าน”) 

 8) นายสุริยะศักดิ์ อุทุมภา โรงเรียนบ้านนิเวศน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี พ.ศ. 2555  2. โรงเรยีนดี ศรตี าบล ประจ าปี 2555  3. เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษา
อย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องระดับหน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2554 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ)  

 9) นายนิคม พรหมอนันต์ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป. ล าพูน เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พ.ศ. 2555  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552  “สถานศึกษาพอเพียง” 2552 
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2549  4. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2552   
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ ICT) 

 10) นายไพศาล นาขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2555  
2. โรงเรียนที่รักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต่อเนื่อง ประจ าปี 2553  3. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง 
ประจ าปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาระบบการด าเนินงานสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร) 

 11) นายบุญชู หวิงปัด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ สพม. เขต 6 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ผู้อ านวยการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลชนะเลิศในการประกวด
วงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 32  ประจ าปี 2556 ประเภทนั่งบรรเลง  2. รางวัล
ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 31 ประจ าปี 2555  3. โรงเรียนประชาธิปไตย
ตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนานักเรียน
ความสามารถพิเศษด้านดนตรีกีฬาเทียบเคียงมาตรฐานสากล) 

 12) นางฉวีวรรณ ม่วงปรางค์ โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2552   
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง 2555”  3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการวิถีพุทธสู่วิถีชีวิต) 
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 13) นายบ ารุง โลหะการก โรงเรียนบ้านดอนชมพู สพป. นครราชสีมา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2555  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ  
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” (รอบ 2) ประจ าปี 2555  
3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสุขภาพ
นักเรียนสู่โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดีโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเด็กไทยสุขภาพดีของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2555) 

 14) นายจ ารัส บุญเชื่อง โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2554  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 
3. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2554  4. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ปี 2553 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน) 

 15) นายวิโรจน์ เหลือหลาย โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจ าปี 2553  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 
3. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีต าบล ประจ าปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างนักเรียนให้มีคุณธรรม 
มีวินัย ประหยัดอนุรักษ์พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์) 

 16) นายวรพงษ์ หาญเขตต์ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2555  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. สถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 
“สถานศึกษาพอเพียง 2554” 4. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2554  5. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
รุ่นที่ 3 ประจ าปี 2555  6. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา 2554 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดกลาง การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสู่สถานศึกษาแห่งความดี) 

 17) นายชัยยศ ประไพพงษ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง ด้านการจัดการเรียน และบริหาร
การศึกษา ประจ าปี 2552  2. รางวัลโรงเรียนดีศรีต าบล ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2554  3. รางวัลบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2555  4. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ปี 2553  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน) 

 18) นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ปี 2548  2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2548  
3. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องกายภาพบ าบัด
ข้อเข่าและสะโพก ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาเครื่องกายภาพบ าบัดข้อเข่าและสะโพก) 
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 19) นายแสน แหวนวงศ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์ สพม. เขต 33 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. เกียรติบัตรที่ปรึกษาโครงการงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติพุทธชยันตีเฉลิมราช “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2555  2. รางวัล “ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา” ปี พ.ศ. 2554  3. เกียรติบัตร “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” 
รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2551 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  พัฒนาโครงงานยุวทูตสมานฉันท์และสันติวิธี 
ในสถานศึกษาสร้างพลังเสริมความสามัคคีสู่รางวัลโล่เกียรติยศพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี) 

 20) นายพัลลภ พัวพันธุ์ โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ สพม. เขต 33 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปี 2555  2. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
ปี พ.ศ. 2555  3. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน ปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

 
______________________________ 

 
 


