
 
 
 
 
 

ก.ค.ศ. อนุมัติ ผู้อํานวยการเช่ียวชาญ ครูเช่ียวชาญ  
รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ และครูชํานาญการพิเศษ 

  

 
 นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับ 
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงทําการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง  
เป็นประธานเม่ือวันอังคารท่ี ๙  เมษายน  ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติท้ังหมด จํานวน  ๓๐ ราย ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ จํานวน ๑๕ ราย (ผู้อํานวยการเช่ียวชาญ ๖ ราย และ
ครู เช่ียวชาญ ๙ ราย) และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเป็นวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑๕ ราย (รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ๑ ราย และครูชํานาญการพิเศษ ๑๔ ราย) 
 

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๕/๒๕๔๘  วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่ 
  นางสาวสุภาพร  ลาภจิตร สํานักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์ (ผลงานทางวิชาการ 
คือ ๑. รายงานการวิจัยปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ภาคประชาชนพ้ืนฐาน 
วิถีสุรินทร์ แบบบูรณาการสู่สังคมชุมชนพ่ึงตนเอง  ๒. หนังสือเสริมประสบการณ์ในการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนเรื่อง พัฒนาการเรียนรู้บนพ้ืนฐานวิถีสุรินทร์)    
 

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒  วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ  จํานวน ๒ ราย ได้แก่ 
   ๑) นายชัช  หะซาเล็ม อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ 

๑. การพัฒนาหลักสูตรษานะวีย์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ 
๒. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องสภาพการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ วิชาหะดีษ ส ๓๓๒๐๓  
ด้วยวิธีการสอนตามความคาดหวังของนักเรียน  ๓. เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาระบอบอิสลาม  ๔. เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้วิชาอรรถาธิบายอัลกุรอาน  ๕. เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาหะดีษ  ๖. หนังสือ  
“ครูภูมิปัญญาไทย”  ๗. เอกสาร “หลักสูตรษานะวีย์”  ๘. สื่อการเรียนรู้ Power Point วิชา “อรรถาธิบายอัลกุรอาน”
๙. สื่อการสอนเสริมวิชา “อัลกุรอาน”) 

   ๒) นายฤทธิรณ  โพนสูงเนิน โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (ผลงาน 
ทางวิชาการคือ  ๑. การสร้างเสริมค่านิยมเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินของจังหวัดนครพนม โดยใช้เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนวิชานาฏศิลป์พ้ืนเมืองอีสานเหนือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา   
 ๒. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์พ้ืนเมืองอีสานเหนือ รหัสวิชา ศ ๓๐๑๓๗ พร้อมวีดิทัศน์ฟ้อนบูชา
พระธาตุพนม และแผนการจัดการเรียนรู้ฯ) 

 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

    

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ จํานวน ๒๗ ราย ได้แก่ 
 

๑. วิทยฐานะผู้อํานวยการเช่ียวชาญ  จํานวน ๖ ราย ได้แก่ 
   ๑) นางอุดมภรณ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนบ้านนาแสน สพป. สงขลา เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ ๑. รางวัลเหรียญทองหน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวัตกรรม ปี ๒๕๕๒  ๒. โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา ปี ๒๕๕๐   
๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําปี ๒๕๕๐  ๔. โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี ๒๕๕๐) 
   ๒) นายกิตติศักด์ิ  พันธุ์โอภาส ศูนย์ กศน. อําเภอสวรคโลก จังหวัดสุโขทัย (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ ๑. คนดีศักด์ิศรีแห่ง สป. ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ๒. ผู้ ทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๓   
๓. ผู้บริหาร กศน. อําเภอดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๓) 
   ๓) นายชูชาติ  ปรีชาจารย์ ศูนย์ กศน. อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
๑. รางวัลชนะเลิศโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต TK Park Living Library Award หน่ึงในโครงการ
กิจกรรมเพ่ือสร้างรากฐานการรักการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ๒. ห้องสมุดประชาชนอําเภอ
ยอดเย่ียมระดับประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒) 
   ๔) นายวิทยา  คชสิทธิ์ ศูนย์ กศน. อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. สถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๐  ๒. บุคลากรดีเด่นตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรดีเด่น “คนดีศักด์ิศรีแห่ง สป.” ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ๓. ผู้บริหารสถานศึกษาประเภทเขต/อําเภอดีเด่น  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒) 
   ๕) ว่าท่ีร้อยตรีเอกพจน์  เกษมกุลทรัพย์ ศูนย์ กศน. อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี ๒๕๕๒ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒”  ๒. สถานศึกษาต้นแบบ  
การขับเคลื่อน กศน. ตําบล ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ๓. สถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   ๖) นางนงเยาว์  กัลยาลักษณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๔๙  ๒. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๑  ๓. รางวัลการจัด
สถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ระดับเหรียญทอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 

  ๒. วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ  จํานวน ๖ ราย ได้แก่ 
   ๑) นางยุเวช  ทองนวม โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  

๑. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (เข็มเชิดชูเกียรติจารึกอักษรย่อพระนามาภิไธย สธ.) ปี ๒๕๔๐  ๒. หน่ึงโรงเรียน  
หน่ึงนวัตกรรม รางวัลระดับเหรียญทอง ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ประจําปี ๒๕๕๒  ๓. ครูดีในดวงใจ  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘) 



 
-๓- 

 

   ๒) นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต ๑๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. ครูท่ีปรึกษาโครงงานรางวัลชนะเลิศ “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์” ช่วงชั้นท่ี ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ปี ๒๕๕๒  ๒. อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖  
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓  ๓. รางวัลคุรุสภา 
เข็มทองคํา “คุรุสภาสดุดี” ปี ๒๕๕๒) 

   ๓) นางสาวนภากูล  ธาตุ โรงเรียนบ้านช้างคับ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
๑. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศการแกะสลักผักผลไม้ ช่วงชั้นท่ี ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๒   
๒. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ ประเภททีม ๓ คน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓  ๓. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแกะสลักผลไม้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔) 

   ๔) นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต ๑๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
๑. รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๒  ๒. ครูผู้สอนดีเด่น (วิทยาศาสตร์) พ.ศ. ๒๕๕๒   
๓. คุรุสภาเข็มทองคํา “คุรุสภาสดุดี” ระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

   ๕) นายไพบูลย์  กฤษณจักราวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต ๒ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขากีฬาและนันทนาการ ประจําปี ๒๕๕๐   
๒. รางวัลคุรุสภา เข็มทองคํา “คุรุสภาสดุดี” ประจําปี ๒๕๕๑  ๓. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๒   
๔. ครู ดี ในดวงใจ ประจํ าปี  ๒๕๕๒  ๕. รางวั ลศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เหรี ยญทองระดับประเทศ)  
ปี ๒๕๕๐, ๒๕๕๑) 

   ๖) นายสัมพันธ์  สัจจะเดช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต ๓๙ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. ผู้ฝึกสอนยูโดดีเด่น จาก South East Asia Judo Federation ปี ๒๕๕๓  ๒. ผู้ฝึกสอนยูโดยอดเย่ียม การแข่งขันยูโด
ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งท่ี ๑๕ และยูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี ๒ ปี ๒๕๕๔ จากสมาคมยูโด 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  ๓. ผู้ฝึกสอนยูโดดีเด่น การแข่งขันกีฬายูโด กีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๗ จังหวัด
พิษณุโลก ปี ๒๕๕๑ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย  ๔. ผู้ฝึกสอนยูโดดีเด่น การแข่งขันกีฬายูโด กีฬาแห่งชาติ  
ครั้งท่ี ๓๘ จังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๒ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย  ๕. ผู้ฝึกสอนยูโดดีเด่น การแข่งขันกีฬายูโด 
กีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๙ จังหวัดชลบุรี ปี ๒๕๕๓ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย) 

 

 ๓. วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ  จํานวน ๑ ราย ได้แก่ 
  นายสําราญ  สีปวน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  

๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ๒. รางวัลโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน ประจําปี ๒๕๕๓ (ประเภทท่ี ๖)) 
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              ๔. วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  จํานวน ๑๔ ราย ได้แก่ 
           ๑) นางนาถฤดี  แซ่ตัน โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต ๑๔ (ผลงานดีเด่นฯ คือ   

๑. รางวัลชนะเลิศ Innovative teachers Leadership Award ๒๐๐๗  ๒. รางวัลชนะเลิศ ระดับเอเชีย
แปซิฟิกPartners in Learning Regional Innovative Teachers’ Conference ๒๐๐๘ Winner Thailand)  

 ๒) นางสาวสุจิรา  มุสิกะเจริญ โรงเรียนวัดรัตนวราราม สพป. พัทลุง เขต ๒ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างย่ิง และประเภทครูผู้สอน ประจําปี ๒๕๕๓  ๒. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปี ๒๕๕๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๓. ป้ายสนองพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ปี ๒๕๕๒) 

 ๓) นายพฤติพงษ์  วงศ์วรรณา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
๑. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแกะสลักหิมะ ระดับนานาชาติ ประจําปี ๒๕๕๓  ๒. รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันการแกะสลักหิมะ ระดับนานาชาติ ประจําปี ๒๕๕๔) 

 ๔) นางกาญจนา  ไมตรีจิตร โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต ๓ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลระดับดี การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ ช่วงชั้น ท่ี ๒  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๒  ๒. ครูฝึกสอน รางวัลเหรียญทองกิจกรรม 
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประเภททีม ๓ คน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๒) 

 ๕) นายสมยศ  โคตรบรม โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต ๓๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
๑. ครูผู้ควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์สํารวจดาวนพเคราะห์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ปี ๒๕๕๒  ๒. ครูผู้ควบคุมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์ประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑  
(เหรียญทอง) ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ปี ๒๕๕๓) 

 ๖) นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์
ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้  ระดับชั้น ม.๑ - ๓ ประเภททีม ๓ คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ ๒๕๕๒  ๒. ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ 
เหลือใช้ในท้องถ่ิน ระดับชั้น ป.๔ – ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓) 

 

 ๗)  นางขวัญใจ  สิ งห์ทอง โรง เรียนชุมชนวัดขันเ งิน สพป.  ชุมพร เขต ๒  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
ระดับชั้นป. ๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี ๒๕๕๒  ๒.  ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกระดับชั้น ป. ๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ปี ๒๕๕๓) 
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 ๘) นางวราภรณ์  โสภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต ๓ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พ.ศ. ๒๕๕๔  ๒. รางวัลสถานศึกษา รางวัล
พระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒) 

 ๙) นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint รวมประเภทความพิการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี ๒๕๕๓  ๒. ครูผู้ฝึกสอน  
รางวัลระดับยอดเย่ียม การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Paint งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี ๒๕๕๒) 

 ๑๐) นายสมชาย  สุขกรม โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต ๒ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๒๕๕๒  ๒. การแข่งขันศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งท่ี ๓๘ 
ประเทศญ่ีปุ่น (Pantal Award) ๒๕๕๑  ๓. ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ ดาวเทียมของฉัน ๒๕๕๓) 

 ๑๑) นางผ่องศรี   สิตบุศย์ โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. ครูผู้ฝึกสอน “นํ้าพริก ผักสด เครื่องเคียง” ช่วงชั้นท่ี ๒ และได้รับรางวัลระดับยอดเย่ียมรองชนะเลิศอันดับ 
๒ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ” ปี ๒๕๕๒  ๒. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา
พอเพียง) ปี ๒๕๕๒) 

 ๑๒) นายนิคม  กาญจนาพงศ์ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต ๑๒ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็วช่วงชั้นท่ี ๔  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๒  ๒. รางวัลชนะเลิศประเภทบินนาน การแข่งขัน
เครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยเจ้าเวหา” ชิงถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประจําปี ๒๕๕๓) 

 ๑๓) นายอนุชา  แก้วม่ัน โรงเรียนชุมชน ๓ บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล) สพป. 
พิษณุโลก เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. การแข่งขันมวยปล้ําชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปี ๒๕๕๓ 
รางวัลอันดับ ๑ ประเภทฟรีสไตล์ (ชาย) รุ่นอายุ ๑๖-๑๘ ปี รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม  ๒. การแข่งขัน
กีฬามวยปล้ําชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) ประจําปี ๒๕๕๔  ๓. ผู้ฝึกสอนสังกัดจังหวัดพิษณุโลก 
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๘ “ตรังเกมส์” จังหวัดตรัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)  

 ๑๔) นางสาวจตุรพร  มาลารัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน สพม. เขต ๒ (รางวัลดีเด่นฯ 
คือ ๑. กีฬายูโดประเภทท่าทุ่มยูโนะกาต้า ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี ๒๕ เวียงจันทน์เกมส์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ปี ๒๐๐๙  ๒. เหรียญทองประเภทเยาวชนหญิงรุ่นนํ้าหนัก ๔๒ กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี ๒๕ ปี ๒๕๕๒ จังหวัดกาญจนบุรี  ๓. ชนะเลิศกีฬายูโดในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ จังหวัดสุโขทัย จากสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
กระทรวงการ ท่องเ ท่ียวและกีฬา  ๔ .  ชนะเลิศ กีฬา ยู โดในการแข่ง ขัน กีฬา นัก เรี ยน นัก ศึกษา 
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๑ เมืองช้างเกมส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  ๕. ครูดีในดวงใจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๖. เหรียญเงินกีฬายูโดรุ่น ๔๕ กิโลกรัม  
ในการแข่งขัน HONG KONG INTERNATIONAL JUDO TOURNAMENT ๒๐๐๙) 
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 นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชํานาญการพิเศษ จํานวน ๔ ราย คือ  ๑. นายแสวง  ศิริพัฒน์  
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒  ๒. นายเสนาะ  แก้วมุกดา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓  ๓. นายสําเริง  บุญโต สพม. เขต ๓๓ 
๔. นางสาวมณีวรรณ  สุทธิกาปลูก สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ 
 
 
 


