




รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานการสอน    สาขาวิทยาศาสตร์ 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/             

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จํานวน ๑ เรื่อง) 
๑ นางสุภาวดี  ด้วงแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน    1) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ พัฒนาการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา 
 ตําแหน่งครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ประจําปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้และรูปแบบการสอนแบบ CCA 

 วิทยฐานะครูชํานาญการ ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 วิทยาศาสตร์ดีเด่น (ร้อยละ 100) ร่วมกับกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
      2) ครูที่ปรึกษา รางวัลเกียรติบัตร ระดับชนะเลิศ สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 
   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรม  
   นักเรียน ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2553  
   (ร้อยละ 100)  
     

 
 
 

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขางานประดิษฐ์ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ปีที่
ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนา
งาน                    

(จํานวน ๑ เรื่อง) 
๒ นางอนัญญา สมฤทธิ์ 

ตําแหน่งครู 
วิทยฐานะครูชํานาญการ 

โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
จังหวัดพะเยา 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๓๖ 

ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัดประจําปี ๒๕๕๒           
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 

หมายเหตุ รางวัลดังกล่าวผู้เสนอขอได้มีการ

พัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

รางวัล "ครูดีในดวงใจ" พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 

     
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์     
ทางการเรียน                 
โดยใช้เทคนิคอนัญญา
โมเดล  กลุ่มสาระ                    
การเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

 

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
 สายงานการสอน     สาขาภาษาไทย 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๓ นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม รางวัลโล่ได้รับยกย่องเป็นครูภาษาไทย รางวัลครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2553 จัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ตําแหน่งครู จังหวัดยโสธร ดีเด่น รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ร้อยละ 100) แบบโครงงาน เพื่อพัฒนา 
 วิทยฐานะครูชํานาญการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ   สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
  มัธยมศึกษา เขต 28 ประจําปี 2554  (ร้อยละ 100)  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทย 
      
      

   

 
 
 
 

 

 

      
 

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
 สายงานการสอน     สาขาวิทยาศาสตร์ 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๔ นายพสธร  วงศ์ชารี โรงเรียนบ้านชําบอน  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 
เขต 2 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  ครูดีในดวงใจ ปี พ.ศ. 2556 การสร้างและพัฒนา 

 ตําแหน่งครู (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับ (ร้อยละ 100) หนังสืออ่านเพิ่มเติม 

 วิทยฐานะครูชํานาญการ เหรียญทอง โครงการประกวดหน่วยงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  และผู้มีผลงานดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2554  วิทยาศาสตร์ 
   (ร้อยละ 100)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
     ชุดสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
      
      
      

 

 

 

 

 



 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาวิทยาศาสตร ์
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๕ นายรัชวุฒิ  โนเขื่อน 
ตําแหน่งครู               
วิทยฐานะครูชํานาญการ 

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ  
สํานักงานเขตพื้นที่        
การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต ๑ 

รางวลับัณณาสสมโภช (Princess Jubilee 

Award ) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 

รางวัลครูดีในดวงใจ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ร้อยละ ๑๐๐) พัฒนาวิทยาศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบโรงเรียนท้องถิ่นฐาน
วิทยาศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จํานวน ๑ เรื่อง) 
๖ นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม    1) รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา   โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา จังหวัดตาก ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2554 ในระดับมัธยมศึกษาด้วยการจัดการเรียน 
 วิทยฐานะผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ร้อยละ 100) การสอน คิดวิเคราะห์ขั้นสูงวิธีศึกษาค้นคว้า 
 ชํานาญการพิเศษ มัธยมศึกษา เขต 38     2) รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ด้วยตนเอง (IS : Independent Study) 
   พุทธศักราช 2555  (ร้อยละ 100)  
      3) รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจาก  
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
   โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม  
   ระดับประเทศ ประจําปี 2554 (ร้อยละ 100)  
       4) เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจําปี 2553  
   (ร้อยละ 100)  
       5) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม  
   การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ  
   เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2554 (ร้อยละ 100)  
     



 
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จํานวน ๑ เรื่อง) 
๗ นายทรงศักดิ์  สิรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง    1) รางวัลสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง 
 ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2555 เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
 วิทยฐานะผู้อํานวยการ ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (ร้อยละ 100)  
 ชํานาญการพิเศษ      2) รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
   ประจําปี 2555  (ร้อยละ 100)  
       3) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม  
   การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ  
   เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2554 “สถานศึกษา  
   พอเพียง” (ร้อยละ 100)  
     
     
     
     
     



 
 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสํารวจ  ถนอมศักดิ์ 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนปะทิววิทยา 
จังหวัดชุมพร 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

สถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร 
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ประจําปี 2552 
"สถานศึกษาพอเพียง 2552" 
(ร้อยละ 100) 

 

หมายเหตุ  รางวัลดังกล่าวผู้เสนอขอ                          
ได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

  ๑) โครงงานต้นแบบดีเด่น
ระดับประเทศ โครงการ “เธอ คือ        
แรงบันดาลใจ” ปีที่ ๔                                   
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒) ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ 
ปีการศึกษา 2553 ประเภทโรงเรียน 
มัธยมศึกษา  (ร้อยละ 100) 

การพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ด้านวินัยด้วยหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 



 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๙ นายวิโรจน์  เหลือหลาย โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์    1) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตําบล  โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 
 ตําแหน่งผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี 2553  (ร้อยละ 100) ประจําปี 2556  (ร้อยละ 100) บูรณาการหลักปรัชญาของ 
 สถานศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3     2) สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม  เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน 
 วิทยฐานะผู้อํานวยการ  การเรียนรู้และการบริหารจัดการ  การสอนเพื่อเสริมสร้าง 
 ชํานาญการพิเศษ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นักเรียนให้มีคุณธรรม มีวินัย  
   ประจําปี 2554   ประหยัดอนุรักษ์พลังงาน และ 
   "สถานศึกษาพอเพียง 2554"  รักษาสิ่งแวดล้อม 
   (ร้อยละ 100)  โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 
      
      
      

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลําดับ
ที่ 

   ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน   
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายภุชงค์  บุญอภัย 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านมะขาม 
สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต ๒ 
 

    ๑) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจําปี ๒๕๕๖ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลลําดับที่ ๑ ผู้เสนอขอได้มี 
รายงานการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง 

ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๒ 
ประจําปี ๒๕๕๒  (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ผู้เสนอขอได้มีรายงาน 
การพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ต้นแบบโรงเรียนในฝันเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลําดับ
ที่ 

   ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน   
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบุญส่ง  สมุทรเสน 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนนิคมวิทยา 
จังหวัดระยอง 
สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๘ 
 

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปี ๒๕๕๕ “สถานศึกษาพอเพียง 
๒๕๕๕” (ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๑) ผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน 
ระบบการต้านยาเสพติด (QAD) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒) ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๒ 
ประจําปี ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ  รางวัลลําดับที่ ๒                      
ผู้เสนอขอได้มีรายงานการพัฒนา
ผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาโรงเรียน 
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๑๒ นายพิชิต  จันทร์ชมภู 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนเมืองคง 
จังหวัดนครราชสีมา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 31 

   1) เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ชั้นที่ 1 ประจําปี ๒๕๕๔                         
(ร้อยละ 100) 
   2) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
"สถานศึกษาพอเพียง 2555" 
(ร้อยละ 100) 

ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ 
ปีการศึกษา 2553 ประเภท 
โรงเรียนมัธยม (ร้อยละ 100) 

เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน ชั้นที่ 1 "เกียรติบัตร 
แห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ 
สรรพสิ่ง สรรพชีวิต 
ด้วยจิตสํานึกของครูและ 
เยาวชนโครงการอนุรักษ์ 
พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.25) 

 

 

 

  

   

   

    

    

    

     

      
 

 



 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๑๓ นายถนอมจิต  อินทอง โรงเรียนชุมชน    1) เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 1 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น  โครงการพัฒนา 
 ตําแหน่งผู้อํานวยการ บ้านบุ่งคล้าวิทยา ปีการศึกษา 2550 (ร้อยละ 100) โครงการสถานศึกษาป้องกัน สถานศึกษาพอเพียง 
 สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    2) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง ยาเสพติดดีเด่น ประจําปี 2554 เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 
 วิทยฐานะผู้อํานวยการ ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร (ร้อยละ 100) ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 ชํานาญการพิเศษ  จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   พอเพียงด้านการศึกษา 
   "สถานศึกษาพอเพียง" ปี 2555   
   (ร้อยละ 100)   
      

   
หมายเหตุ  รางวัลลําดับที่ ๑ ผู้เสนอขอ                          
ได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

 

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๑๔ นายจิณณภัทร โรงเรียนนนทรีวิทยา    1) โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและ รางวัลชนะเลิศกีฬาเนตบอล  การขับเคลื่อนสถานศึกษา 
         พิบูลวิทิตธํารง กรุงเทพมหานคร จริยธรรมระดับประเทศ ประจําปี 2550   กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 พอเพียงแบบอย่างการจัด 
 ตําแหน่งผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ร้อยละ 100) มหาสารคามเกมส์ ประจําปี 2556 กิจกรรมการเรียนรู้และการ 
 สถานศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2    2) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด (ร้อยละ 80) บริหารจัดการตามหลักปรัชญา 
 วิทยฐานะผู้อํานวยการ  กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร  ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ชํานาญการพิเศษ  จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
   พอเพียง ประจําปี 2552   
   "สถานศึกษาพอเพียง 2552"   
   (ร้อยละ 100)   
      3) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"   

   ประจําปี 2554  (ร้อยละ 100) 
 

  

   

หมายเหตุ  รางวัลลําดับที่ ๑ และ ๒                      
ผู้เสนอขอได้มีรายงานการพัฒนาผลงาน
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

 

 

      
      



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล         
/ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน  
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๑๕ นายปรีชา จ่าสิงห์ 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนน้ําพอง 
สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต ๔ 

    ๑) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ประจําปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ 100) 
    ๒) รางวลัพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา                 
ขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา 2555                  
(ร้อยละ 100) 
     
 
 
 

รางวลัเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี” ประจําปี 2550                             
(ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลดังกล่าวผู้เสนอขอได้
รายงานการพัฒนาผลงานและใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง        
 

การพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
สู่ความเป็นเลิศ 

 



 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลําดับ
ที่ 

   ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน   
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุรเชษฐ์  พรพานิช 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนสฤษดิเดช 
สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต ๑ 
 

    ๑) รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง 
รักษามาตรฐาน ประจําปี ๒๕๕๕ 
 (ร้อยละ ๘๐) 
     ๒) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับ
ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
    ๓) สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปี ๒๕๕๔ “สถานศึกษาพอเพียง 
๒๕๕๕” (ร้อยละ ๑๐๐) 

 โครงการพัฒนาหลักสูตร 
มาตรฐานสากล                               
บนความเป็นอาเซียน                 
ตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๑๗ นายรุ่ง  อุดมศิริ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ     1) รางวัลพระราชทานประเภท  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 ตําแหน่งผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา   ภายในโรงเรียนเพื่อยกระดับ 
 สถานศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ ขนาดเล็ก ประจําปี 2555  (ร้อยละ 100)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 วิทยฐานะผู้อํานวยการ เขต 1     2) รางวัลพระราชทานประเภท  และส่งเสริมความเป็นเลิศ 
 ชํานาญการพิเศษ  สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง  ทางวิชาการโรงเรียน 
   ประจําปี 2552  (ร้อยละ 100)  วัดบ้านมะเกลือ 
       3) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   
   การเรียนการสอนและการบริหาร   
   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
   "สถานศึกษาพอเพียง 2555"   
   (ร้อยละ 100)   
   หมายเหตุ  รางวัลลําดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มี   
   การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   
      

 
 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๑๘ นายณัฐนนท์ โรงเรียนบ้านเขว้า โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร     1) ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  โรงเรียนในโครงการ 
       วิทยาประโคน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี 2555  (ร้อยละ 100) ประจําปี 2555  (ร้อยละ 100) อย.น้อย ระดับชาติ 
 ตําแหน่งผู้อํานวยการ ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4     2) รางวัลชนะเลิศ การประกวดคู่หู  
 สถานศึกษา   โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ  
 วิทยฐานะผู้อํานวยการ   ประจําปี 2554  (ร้อยละ 100)  
 ชํานาญการพิเศษ     
      
      

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๑๙ นายมนตรี  เจียรมาศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สถานศึกษาแบบอย่างการจัด    1) รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น  การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
 ตําแหน่งผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร ประจําปี 2555  (ร้อยละ 100) ตามหลักปรัชญาของ 
 สถานศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ    2) ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  เศรษฐกิจพอเพียง 
 วิทยฐานะผู้อํานวยการ เขต 4 พอเพียง ประจําปี 2552 ประจําปี 2555  (ร้อยละ 70) ด้านการศึกษา 
 ชํานาญการพิเศษ  "สถานศึกษาพอเพียง 2552"    3) รางวัลคู่หูโรงเรียนส่งเสริม 

ทันตสุขภาพ ประจําปี 2554                                   
(ร้อยละ 100) 

 

   
(ร้อยละ 100) 
 

 

   หมายเหตุ  รางวัลดังกล่าวผู้เสนอขอ  
   ได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   
      
      

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/

สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๒๐ นายประจวบ  ลังกาวงศ์ 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนโสตศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สํานักบริหารงาน 
การศึกษาพิเศษ 

   1) รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับ 
ประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา 2555 
(ร้อยละ 100) 
   2) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อํานวยการสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
ประจําปี 2555  (ร้อยละ 100) 
   3) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ได้รับรางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการบกพร่องทางการได้ยิน 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนประจําปี 
2555   (ร้อยละ 100) 

 โครงการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา โดยใช้ 
กระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา                        
ตามมาตรฐานและคุณภาพ 
การประเมินสถานศึกษา 
โรงเรียนโสตศึกษา 
เพชรบูรณ์ 

  

  

  

   

    

    

    

   

 

 

 
 
 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๒๑ นายประดิษฐ์  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน    1) รางวัลพระราชทาน ประเภท  
สถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา 
ขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา 2552 
(ร้อยละ 100) 
   2) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม  
ประเภทประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ด้านการ 
บริหารจัดการ ประจําปีพุทธศักราช 2555 
(ร้อยละ 100) 
   3) รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
"คุรุสดุดี" ประจําปี 2553  (ร้อยละ 100) 
หมายเหตุ  รางวัลลําดับที่ 1 ผู้เสนอขอ 
ได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

  โครงการพัฒนา 
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 
โรงเรียนดีศรีตําบลต้นแบบ  
เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานที่ยั่งยืน 

 ตําแหน่งผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 สถานศึกษา ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  

 วิทยฐานะผู้อํานวยการ   

 ชํานาญการพิเศษ    

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๒๒ นายไพศาล โรงเรียนบ้านโกตาบารู    1) โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง   โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
         ว่องภาณุสกุล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี 2553  (ร้อยละ 100)  ตามหลักปรัชญาของ 
 ตําแหน่งผู้อํานวยการ ประถมศึกษายะลา เขต 1    2) โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง  เศรษฐกิจพอเพียง 
 สถานศึกษา  รักษามาตรฐาน ประจําปี 2555   
 วิทยฐานะผู้อํานวยการ  (ร้อยละ 100)    
 ชํานาญการพิเศษ     3) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด   
   กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร   
   จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   
   พอเพียง ประจําปี 2554   
   "สถานศึกษาพอเพียง 2554"   
   (ร้อยละ 100)   
      4) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"    
   ประจําปี 2555  (ร้อยละ 100)   
      

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๒๓ นางสาคร  คล้ายแท้ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร    1) รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับ รางวัลโรงเรียนดีประจําตําบล โครงการขยายเครือข่าย 
 ตําแหน่งผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลผลงานนวัตกรรม ระดับประเทศ (โรงเรียนดี ศรีตําบล) ปี พ.ศ. 2554 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 สถานศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ ประจําปี 2555 รางวัลระดับเหรียญทอง  (ร้อยละ 100) ขนาดเล็ก รูปแบบเรียนรวม 
 วิทยฐานะผู้อํานวยการ เขต 1 เรื่อง การพัฒนารูปแบบไตรภาคี   
 ชํานาญการพิเศษ  พัฒนาเรียนรวม โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร   
   (ร้อยละ 100)   
      2) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด   
   กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ   
   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
   ประจําปี 2554 "สถานศึกษาพอเพียง   
   2554" (ร้อยละ 100)   
      
      
      

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๒๔ นายเล็ก   เกียรติขจรเดช 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สถานศึกษา                               
วิทยฐานะผู้อํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านราวอ 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2  

   1) รางวัลพระราชทานในโครงการ 
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ
ประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจําปี
การศึกษา 2555 ประเภทสถานศึกษา 
(ร้อยละ 100) 

   2) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง 2555"                 
(ร้อยละ 100) 

   3) รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
"คุรุสดุดี" ปี พ.ศ. 2556 (ร้อยละ 100) 

ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ 
ปีการศึกษา 2554 ประเภทโรงเรียน 
ประถมศึกษา ขนาดกลาง                           
(ร้อยละ 100) 

โครงการพัฒนาสถานศึกษา 

 สู่ความเป็นเลิศ 

  

    
    

     

     

     

     

     

     

     

     
 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๒๕ นายธวัช  ธิวงศ์คํา โรงเรียนตากพิทยาคม    1) เกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่าง  การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
 ตําแหน่งผู้อํานวยการ จังหวัดตาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร  ตามหลักปรัชญาของ 
 สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

 วิทยฐานะผู้อํานวยการ มัธยมศึกษา เขต 38 พอเพียง ประจําปี 2554  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 ชํานาญการพิเศษ  "สถานศึกษาพอเพียง 2554" (ร้อยละ 100)   
      2) เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ปี 2555   
   (ร้อยละ 100)   
      3) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"    
   ปี พ.ศ. 2553 (ร้อยละ 100)   

    

 
 
 
 

 

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล         
/ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน  
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๒๖ นางสายสมร  ศักดิ์คําดวง 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านสันติสุข 
สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 5 

รางวลัเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ                  
“คุรุสุดดี” ปีพุทธศักราช 2555                               
(ร้อยละ ๑๐๐) 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

    1) ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ 
ปีการศึกษา 2554 ประเภทโรงเรียน 
ประถมศึกษา ขนาดเล็ก (ร้อยละ 70) 
    ๒) ผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา พ.ศ. 2554 (ร้อยละ ๑๐๐) 

โครงการจัดการศึกษา 
ส้วมสุขสันต์เพื่อพัฒนา 
คุณภาพนักเรียน 
โรงเรียนบ้านสันติสุข 

 



 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๒๗ นายสมชาย  โรงเรียนบ้านเข็กน้อย    1) สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม โรงเรียนได้รับการประเมินจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาแหล่ง 
         พันธุ์ควณิชย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การเรียนรู้และการบริหารจัดการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น  ความรู้สู่อาเซียน 
 ตําแหน่งผู้อํานวยการ ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552 ระดับประถมศึกษา  
 สถานศึกษา เขต 2 ประจําปี 2554 (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 100)  
 วิทยฐานะผู้อํานวยการ     2) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี      
 ชํานาญการพิเศษ  ปี 2553 (ร้อยละ 100)   
      
      

   
 หมายเหตุ  รางวัลดังกล่าวผู้เสนอขอได้

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

      
      
      
      

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๒๘ นายภูริต  คันธชุมภ ู
ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนวังเหนือวิทยา    
จังหวัดลําปาง 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๓๕            

  ๑) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวน การเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" 
ปี ๒๕๕๑ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง"  ปี ๒๕๕๕                  
(ร้อยละ ๑๐๐)      
   ๓)  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"                      
ปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

หมายเหตุ รางวัลลําดับที่ ๑ ผู้ขอได้มี                  

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔                           
(ร้อยละ ๑๐๐) 
    
     

 

 

 

      

โครงการพัฒนาครูแกนนํา และ
นักเรียนแกนนํา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล/ 

ตําแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/             

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพเทียบเคียง             
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (จํานวน ๑ เรื่อง) 

๒๙ นายอดุลย์  อ่อนนวล
ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา 
(วัดพระธาตุสบแวน) 
สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 

พะเยา เขต ๒ 

๑) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
ประจําปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒) สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕" 
ประจําปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

  ๑) ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์  
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ๒) ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนามาตรฐาน 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร สู่ความต่อเนื่อง 

และยั่งยืน 

 
 
 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล/ 

ตําแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/             

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพเทียบเคียง             
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (จํานวน ๑ เรื่อง) 

๓๐ นายธรรมรงศักดิ์  อินกัน
ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดต้นไคร้ 

สํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษา 

แพร่ เขต ๑ 

๑) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

ประจําปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

  ๒) รางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งปี ๒๕๕๓ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

   ๑) ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์  

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 

   ๒) ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์  

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส้วมดีสู่วิถีชุมชน 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลําดับที่ ชื่อ –นามสกุล/

ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจดัทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพ
เทียบเคียง/             ปีที่ได้รับ
รางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววิไลวรรณ 

         พิริยะกฤต                             

ตําแหน่งผู้อํานวยการ

สถานศึกษา                          

วิทยฐานะผู้อํานวยการ

ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

จังหวัดเชียงใหม่                     

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓๔ 

     ๑) รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ต้นแบบ ประจําปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

     ๒) รางวัลที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ โครงการ
พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
พุทธชยันตีเฉลิมราช “เยาวชนไทย ทําดี 
ถวายในหลวง”ปีการศึกษา ๒๕๕๕                      
(ร้อยละ ๑๐๐) 

     ๓) รางวลัสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ                       
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                     
ประจําปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน                  

ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

แม่ริมวิทยาคม อําเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา

๒๕๕๕–๒๕๕๖ 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา   สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลําดับที่ ชื่อ –นามสกุล/
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจดัทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพเทียบเคียง/             
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๓๒ 
 
 
 
 
 
 
 

นายวรทัศน์  บุญโคตร
ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนสันกําแพง                     
จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๔ 

รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ปี ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๑) รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน                      
ปี ๒๕๕๑  (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒) รางวัลโล่โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดี
ใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๒) ปี ๒๕๕๓ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
หมายเหตุ รางวัลลําดับที่ ๑ ผู้เสนอขอระบุมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และได้รับ
รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ของคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๒ 
ผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น  
ปี ๒๕๕๓ และหนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๔ 

การบริหารโรงเรียน                         
สันกําแพงสู่ความเป็นเลิศ 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จํานวน 1 เรื่อง) 

๓๓ นางสาวฐิดาภรณ์  เพ็งหนู 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม 
(ปิ่นรัตนราษฎร์) 
สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 

   1) รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
ปี 2555 (ร้อยละ 100) 
   2) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด                    
การเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี 2554       
“สถานศึกษาพอเพียง 2554” (ร้อยละ 100) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ 
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา 
ขนาดกลาง ปี 2553 (ร้อยละ 100) 

โครงการพัฒนาสุขภาพ
นักเรียน ตามแนวทาง    
สุขบัญญัติแห่งชาติของ
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม 
(ปิ่นรัตนราษฎร์) 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล/ 

ตําแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/             

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพเทียบเคียง             
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (จํานวน ๑ เรื่อง) 

๓๔ นายจํานงค์  จันแปงเงิน
ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลภูซาง 
(บ้านดอนตัน) 
สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 

พะเยา เขต ๒ 

๑) โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมระดับประเทศ ปี ๒๕๕๕ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
ปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

๓) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปี ๒๕๕๒ "สถานศึกษาพอเพียง 
๒๕๕๒" (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
หมายเหตุ รางวัลลําดับที่ ๓ ผู้เสนอขอได้มี

การชี้แจงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

 เรื่องโครงการพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้บูรณาการ                  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษาสาขา บริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลําดับ

ที่ 

ชื่อ –นามสกุล/

ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจดัทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพ
เทียบเคียง/             ปีที่ได้รับ
รางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรินทร์  ศิริวิชัย

ตําแหน่งผู้อํานวยการ 

วิทยฐานะผู้อํานวยการ

ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 

รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 

ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

 

 

 

 

 

   ๑) รางวัลชนะเลิศการประกวด                                   

ส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียน

ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๓                  

(ร้อยละ ๑๐๐) 

    ๒) รางวลัต้นแบบโรงเรียนในฝัน                    

รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

    ๓) รางวัลรับรองมาตรฐาน                       

อย.น้อยระดับดีเยี่ยม ประจําปี ๒๕๕๓                       

(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 
 

การบริหารโรงเรียน                       

บ้านสันต้นหมื้อให้ก้าวไกล        

สู่สังคมไทยที่ยั่งยืน 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๓๖ นางวรรณี  เสือสิงห์ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง    1) รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  โครงการพัฒนาโรงเรียน 
 ตําแหน่งผู้อํานวยการ (สิทธิพันธ์อนุกูล) ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก  สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามปรชัญา 
 สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 (ร้อยละ 100)  ของเศรษฐกิจกิจพอเพียง 
 วิทยฐานะผู้อํานวยการ ประถมศึกษายะลา เขต 1    2) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด  ด้านการศึกษา 
 ชํานาญการพิเศษ  กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ   
   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง   
   ประจําปี 2554 (ร้อยละ 100)   
      3) รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น   
   ประจําปี พ.ศ. 2552 (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ รางวัลลําดับที่ 3 ผู้เสนอขอ   
   ได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   
      

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล/

ตําแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๓๗ นายสมเดช กันทาวงศ์ 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนแม่ทะวิทยา 
จังหวัดลําปาง 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต ๓๕ 

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม

เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี 

๒๕๕๔ "สถานศึกษาพอเพียง" ๒๕๕๔ 

(ร้อยละ ๑๐๐)   

     ๑) รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๒ 
(ร้อยละ ๑๐๐)                                       
    ๒) ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
  
 

 

หมายเหตุ รางวลัลําดับที่ ๑  ผูข้อมีการพัฒนา       
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้       
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ        
พอเพียง 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล/

ตําแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ปีที่ได้รับ

รางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน   
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๓๘ นางพัชรา วงศ์คําตัน 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน 
เขต ๒ 

   ๑) โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง 
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา
ขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี                         
เพื่อการเรียนการสอน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕                       
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓) สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"  
ปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๔) ห้องสมุดโรงเรียน (ขนาดเล็ก) ดีเด่น 
ระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

    โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ในสถานศึกษา 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

 สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล          
/ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๓๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางนงคราญ ตันธนกุล 
ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ   

โรงเรียนบ้านไร่พรุ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต ๑ 
 
 
 

    ๑) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
พ.ศ. ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐)  
    ๒) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประจําปี ๒๕๕๐ "สถานศึกษา
พอเพียง ๒๕๕๐ " (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลลําดับ ๑ และลําดับที่ ๒ 
ผู้เสนอขอได้รายงานการพัฒนาผลงาน 
และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

 
 
  

 

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 
โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด
ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐)  
 

โครงการ "สวนป่า รักษาชีวิต 
รักษาสิ่งแวดล้อม” 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
/ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/           

  ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน  

(จํานวน ๑ เรื่อง) 
๔๐ นางทัศนีย์  ไชยเจริญ 

ตําแหน่งครู 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดพวงนิมิตร 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

    1) สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
 (Web Media) ปี 2553 (ร้อยละ 100) 
    2) ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ 
หน่วยงานต้นสังกัด ประจําปี 2555  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น 
(ร้อยละ 100) 
    3) ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการประกวดโครงงาน 
สุขภาพ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2553 (ร้อยละ 100) 
 
 
     

โครงการส่งเสริมทักษะการแสวงหา
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ต รายวิชาสุขศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาศิลปะ (ดนตรี) 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
/ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/             

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน  

(จํานวน ๑ เรื่อง) 
๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายบุญเจือ บุญประกอบ 
ตําแหน่งครู 
วิทยฐานะครูชํานาญการ 

โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพังงา  

     ๑) ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย  
ขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ป. ๑ – ๖ งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
    ๒) ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ   
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย                       
ขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ป. ๑ – ๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔                         
(ร้อยละ ๑๐๐) 
     ๓) รางวัลเกียรติบัตรระดับชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยว
ขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓                              
(ร้อยละ ๑๐๐) 

 

โครงการสอนเสริมดนตรีไทย  
(ขลุ่ยเพียงออ) 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/  

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จํานวน ๑ เรื่อง) 
๔๒ นางพัชรี  สุขสบาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท    1) ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  กิจกรรม การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 

 ตําแหน่งครู สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ 

   ปีการศึกษา 2555  (ร้อยละ 100) จากการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

      2) ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  กิจกรรม  

   การแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  

   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61  

   ปีการศึกษา 2554  (ร้อยละ 100)  

      3) ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่   

   รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2553  

   (ร้อยละ 100)  

     
 
 
 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕ /๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

/ตําแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน  
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๔๓ นางเบญจา  อภิชัย 

ตําแหน่งครู 

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านเหล่า 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง เขต ๒ 

 

 

 

 

๑) ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

     ๒)  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขัน 

การแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 

ครั้งที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  (ร้อยละ ๑๐๐) 

๓) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

 

 

โครงการ พี่สอนน้องเรียนรู้ 

แบบโครงงาน  มุ่งสู่อาชีพ 

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาศิลปะ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ปี
ที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๔๔ นางรัชวงค์ เสมากูล โรงเรียนบ้านเขาวง    1) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC   ครูดีในดวงใจ ปี 2555 (ร้อยละ 100) การวาดภาพระบายสีใน 
 ตําแหน่งครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา AWARDS) รางวัลชนะเลิศระดับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 วิทยฐานะ ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง โครงการประกวดหน่วยงาน  (สาระทัศนศิลป์) สําหรับนักเรียน 
 ครูชํานาญการพิเศษ  และผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยจัดทํา 
   เป็นที่ประจักษ์ ปี 2554 (ร้อยละ 100)  เป็นแบบฝึกการวาดภาพระบายสี 
      2) ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลพระราชทาน   
   ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา   
   ขนาดกลาง ปี 2553 (ร้อยละ 70)   
      3) ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลพระราชทาน    
   ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา   
   ขนาดกลาง ปี 2551 (ร้อยละ 70)   
      4) รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกีรยติ   
   "คุรุสดุดี" พ.ศ. 2554 (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ  รางวัลลําดับที่ 3 ผู้เสนอขอ   
   ได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาการศึกษาปฐมวัย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๔๕ นางอําไพ  น่วมศิริ 
ตําแหน่งครู 
วิทยฐานะ 
ครูชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

  1) ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่ 
การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
ประจําปี 2554 ปฐมวัยดีเด่น  
(ร้อยละ 100) 
  2) ครูดีในดวงใจ ประจําปี 2556 

รางวัลบุคลากรต้นแบบปฏิรูป 
กระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ 
(Teacher Awards) ปี 2545 
(ร้อยละ 100) 

การใช้ข่าวสร้างสถานการณ์ 
จําลอง เพื่อพัฒนาเหตุผล 

เชิงจริยธรรมและพฤติกรรม                   

เชิงจริยธรรมของนักเรียน 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/7 

 
 

  

   

      

    
หมายเหตุ  รางวัลดังกล่าวผู้เสนอขอได้มี
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 

      
      
      
      
      
      



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาวิทยาศาสตร ์
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/             
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/

สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (จํานวน ๑ เรื่อง) 

๔๖ นางพิมพ์ผกา  เมืองไสย 
ตําแหน่งครู 
วิทยฐานะ                                   
ครูชํานาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนสันป่าตอง 
(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต ๔ 

  ๑) ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษา 
ประจําปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒) ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ดีเด่นประจําปี ๒๕๕๕                              
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 

ครูดีในดวงใจ ประจําปี ๒๕๕๕ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้กระบวนการวิจัย 
QPAR เป็นฐาน 

 

 



 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาภาษาไทย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/             
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพ
เทียบเคียง             /ปีที่ได้รับ

รางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (จํานวน ๑ เรื่อง) 

๔๗ นางทัศนีย์  จันทโคตร 

ตําแหน่งครู 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
 

โรงเรียนบ้านน้ํายาว 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา 

น่าน เขต ๒ 

  ๑) ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็ม                      

เชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย สธ.)  

ประจําปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐)  

  ๒) ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 

ประจําปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

 

 

 

ครูดีในดวงใจ ประจําปี ๒๕๕๖ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

โครงการคัดเขียนสวย 

ด้วยมือฉัน 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี) 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ –นามสกุล/ตําแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/                   
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจดัทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/   

สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสะอิ้ง ผกาแก้ว    
ตําแหน่งครู                    
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

จังหวัดราชบุรี           

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๘ 

    ๑) รางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ระดับ                  

เขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 

ประจําปี ๒๕๕๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ร้อยละ ๑๐๐) 

    ๒) รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น ๑                

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 

     ๓) รางวัลเชิดชเูกียรติ “คุรสุดุดี” ปี ๒๕๕๓ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

หมายเหตุ รางวัลที่ ๑ ผู้เสนอขอระบุว่ามีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลอื่น เช่น   

รางวัลคุรุสดุดีปี ๒๕๕๓ 

  ๑) รางวัล “ครูดีในดวงใจ”                     

พ.ศ. ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 

   ๒) รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ดีเด่น ประเภทผู้สอน ปี ๒๕๕๓      

(ร้อยละ ๑๐๐) 

   ๓) รางวัล ป.ป.ส. ระดับดีเด่น

ประจําปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

 

การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที่ ๑ เป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ด้วยชุดการจัด

กิจกรรมลูกเสือคุณธรรม 

 
 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานการสอน  สาขาการศึกษาปฐมวัย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล/ 

ตําแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/ 

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จํานวน 1 เรื่อง) 

๔๙ นางวิไลรัตน์  มิตรสุวรรณ์ 
ตําแหน่งครู 
วิทยฐานะ 
ครูชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลภูซาง 
(บ้านดอนตัน) 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2 

   1) ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    
หน่วยงานต้นสังกัด ประจําปี 255๒ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ปฐมวัย  (ร้อยละ 100) 
 
   2) รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (QBEC AWARDS)  
ประจําปี พ.ศ. 2554  (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลลําดับที่ 1 ผู้ขอได้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

รางวัลครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2556 
(ร้อยละ 100) 
 
 

กิจกรรมปฐมวัยก้าวสู่
อาเซียนด้วยค่าวจ๊อย
ภาษาอังกฤษ 



 
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานการสอน    สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๕๐ นายธีระยุทธ เสนาทับ 
ตําแหน่งครู 
วิทยฐานะ 
ครูชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านปากเหมือง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา/    1) รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 
โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด 
ดีเด่น ประจําปี 2554 (ร้อยละ 100) 
   2) บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการ 
เรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ 
(Teacher Awards) ปี 2545  
(ร้อยละ 100) 
 
 หมายเหตุ  รางวัลลําดับที่ 2 ผู้เสนอขอ 
ได้มีผลการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

หนังสือเล่มเล็กพัฒนาสู่                    
ความเป็นเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น ประจําปี 
2553 (ร้อยละ 100) 

  

   

    

     

     

     

     

     

      
      

 



 
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานการสอน สาขาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ –นามสกุล/ตําแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจดัทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพ
เทียบเคียง/             ปีที่ได้รับ
รางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนา
งาน 

(จํานวน ๑ เรื่อง) 
๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 

นางชูกิจ  แก้วเหล็ก                           
ตําแหน่งครู 
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนเมืองใหม่                    
(ชลอราษฏร์รังสฤษฎ์) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ 

รางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจําปี 
๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น                                 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 

    ๑) รางวลั “ครูดีในดวงใจ”                           
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ร้อยละ ๑๐๐) 
     ๒) รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําปี ๒๕๕๔ "สถานศึกษา
พอเพียง ๒๕๕๔" (ร้อยละ ๘๕) 

การปลูกฝังและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน โรงเรียนเมือง
ใหม่ 
(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) 
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต ๑ 

 

 



 

แบบเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาภาษาไทย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล/

ตําแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๕๒ นางสมลักษณ์ สมจิตต์ 
ตําแหน่งครู 
วิทยฐานะ 
ครูชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ   
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๔ 

    ๑) ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา                   

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยดีเด่น             

พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 

     ๒) รางวัลพระราชทานในโครงการ

คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและ

สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประเภท

นักเรียน  (ร้อยละ ๗๐) 

รางวัล "ครูดีใจดวงใจ" พ.ศ. ๒๕๕๕                            
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   

การใช้หนังสือส่งเสริมกาอ่าน  

เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน 

กลุ่มสาระเรยีนรูภ้าษาไทย   

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน  สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ –นามสกุล/

ตําแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจดัทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ
เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/

สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 

นายพีระพันธ์ รัตนมาลี
ตําแหน่งครู 
วิทยฐานะครูชํานาญการ 

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
สํานักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษา 

     ๑)  รางวัล Honor Award สิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับชาติ ปี ๒๕๔๘  (ร้อยละ ๑๐๐) 
     ๒) รางวัลชนะเลิศโครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์” 
ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
หมายเหตุ รางวัลลําดับที่ ๑ ผู้เสนอขอระบุว่าได้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดทําเกี่ยวกับเรื่องของ
การวิจัยต่อยอดและพัฒนาจากรางวัลลําดับที่ ๑                  
จนได้รับรางวัลลําดับที่ ๒ และได้รับรางวัลอื่นอีก เช่น 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดผลงาน
ประดิษฐ์ ปี ๒๕๕๓ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น/                        
ส่วนราชการต้นสังกัด ปี ๒๕๕๕ และรางวัลชนะเลิศ                  
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ ปี ๒๕๕๖ 

 พัฒนาสมรรถนะสําคัญของ  

ผู้เรียนรายวิชาประดิษฐกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม     

โดยเน้นทักษะกระบวนการ

คิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์

คิดค้น บูรณาการกับเทคโนโลยี 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน  สาขาวิทยาศาสตร ์
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล/ 

ตําแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/             

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพเทียบเคียง/             

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จํานวน ๑ เรื่อง) 
๕๔ นายกฤษดา  จักรเสน 

ตําแหน่งครู 
วิทยฐานะครูชํานาญการ 

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

สํานักงานคณะกรรมการ        

การอาชีวศึกษา 

๑) รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน 

วิทยาศาสตร์เอสโซ่ “ตะแกรงดักกลิ่นและ 

แมลงท่อระบายน้ําทิ้ง” ประจําปี ๒๕๕๒ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

   ๒) รางวัลเหรียญทองจากการประกวด 

Seoul International Invention Fair 

(SIIF) (ร้อยละ ๑๐๐) ประจําปี ๒๕๕๓ 

 
 
หมายเหตุ รางวัลลําดับที่ ๑ ผู้เสนอขอ 
ได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 ชุดใบมีดเพื่อการขุดล้อม 

ต้นไม้ด้วยเครื่องสกัด 
คอนกรีต 

 



 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล/ 

ตําแหน่ง 
หน่วยงานการศึกษา/

สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/             

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุภาพเทียบเคียง             
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (จํานวน ๑ เรื่อง) 

๕๕ นายสุนทร  พลรงค์ 

ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

สํานักงานคณะกรรมการ        

การอาชีวศึกษา 

   ๑) รางวัลพระราชทานประเภท

สถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

   ๒) การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลย ี

เฉพาะทาง ประจําปี ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 

๑) รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะ

การแข่งขันพิมพ์ดีดไทย ในการประชุม

วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย ประจําปีการศึกษา  

๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 

    ๒) รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะการ

แข่งขันพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ  

ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย  

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  (ร้อยละ ๑๐๐) 

โครงการขยายบทบาท 

ศูนย์บริการวิชาชีพสําหรับ

ชุมชน 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
 สายงานบริหารการศึกษา  สาขาบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงาน กศน. 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๕๖ นางสาวณัฐชยาน์ นุ่นทอง ศูนย์ กศน.อําเภอหัวไทร 
สํานักงาน กศน. 

   1) สถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปี 2554 "สถานศึกษาพอเพียง 
2555" (ร้อยละ 100) 
   2) ห้องสมุดประชาชนอําเภอยอดเยี่ยม 
ระดับประเทศ ปี 2554 (ร้อยละ 100) 

 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตําแหน่งผู้อํานวยการ  
สถานศึกษา 

 

 วิทยฐานะผู้อํานวยการ   

 ชํานาญการ   

     

     

     

      
      
      
      

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงาน กศน. 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๕๗ นางวิไลลักษณ์ ศูนย์ กศน.อําเภอครบุรี    1) เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี     1) คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจําปี
2555( ร้อยละ 100) 
    2) ห้องสมุดประชาชนอําเภอครบุรี 

การพัฒนาบ้านหนังสือ 

 โรจนาศรีรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2555 (ร้อยละ 100) อัจฉริยะ ในรูปแบบ "ห้องสมุด 

 ตําแหน่งผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.    2) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด ประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน" 
 สถานศึกษา  กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร จังหวัดนครราชสีมา ห้องสมุดประชาชน ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
 วิทยฐานะผู้อํานวยการ  จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ดีเด่น ปี 2555 (ร้อยละ 70) ตลอดชีวิต 
 ชํานาญการพิเศษ  พอเพียง ประจําปี 2552   
   "สถานศึกษาพอเพียง 2552" (ร้อยละ 100)   
      
   หมายเหตุ รางวัลลําดับที่ 2 ผู้เสนอขอ   
   ได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   
      
      
      

 
 
 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
  สังกัดสํานักงาน กศน. 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 
ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๕๘ นางสาวสุทธิกานต์   
            แย้มนิล 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

ศูนย์ กศน.อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สํานักงาน กศน. 

   1) สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2554 
"สถานศึกษาพอเพียง 2555" 
(ร้อยละ 100) 
   2) ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
"แม่ฟ้าหลวง" ดีเด่น ประจําปีพุทธศักราช 
2550 (ร้อยละ 100) 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลลําดับที่ 2 ผู้เสนอขอ 
ได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

   1) สุดยอดแหล่งการเรียนรู้ 
ประจําปี พ.ศ. 2551 (ร้อยละ 100) 
   2) ศูนย์การศึกษานอกระบบและ  
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต ดีเด่น 
ประจําปีพุทธศักราช 2552 
(ร้อยละ 100) 
 
 
หมายเหตุ  รางวัลลําดับที่ 1 และ 2 
ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้                  
ตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 

 
โ ด ย ใ ช้ ห้ อ ง ส มุ ด ป ร ะ ช า ช น                    
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

  

  

   

   

    

    

    

     

     
      

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงาน กศน. 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๕๙ นางวิจิตราวลิน  ศูนย์ กศน.อําเภอน้ําพอง    1) ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"     1) โครงการเมืองไทย เมืองคนดี การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พรปัญญาภัทร จังหวัดขอนแก่น ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจําปี 2553 ประจําปี 2555  (ร้อยละ 100) ต้นแบบ ประจําตําบล 
 ตําแหน่งผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. (ร้อยละ 100)    2) ผู้ทําคุณประโยชน์ทางการศึกษา 12 แห่ง ในอําเภอน้ําพอง  
 สถานศึกษา     2) แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจําปี 2555 จังหวัดขอนแก่น 
 วิทยฐานะผู้อํานวยการ  รุ่นที่ 2 ประจําปี 2555  (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 100)  
 ชํานาญการพิเศษ     
      

    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงาน กศน. 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๖๐ นางจุรีรัตน์  โพธิ์วิจิตร ศูนย์ กศน.อําเภอเมืองกระบี่    1) สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม   1) คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.  โครงการพัฒนารูป 
 ตําแหน่งผู้อํานวยการ จังหวัดกระบี่ การเรียนรู้และการบริหารจัดการ ประจําปี 2555  (ร้อยละ 100) แบบการจัดกิจกรรม 
 สถานศึกษา สํานักงาน กศน. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     2) ผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา การเรียนรู้รายวิชาเศรษฐกิจ  
 วิทยฐานะผู้อํานวยการ  ประจําปี 2555 "สถานศึกษาพอเพียง 2555" เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดํารงตําแหน่ง พอเพียงตามหลักปรัชญา 
 ชํานาญการพิเศษ  (ร้อยละ 100) เสียสละ อดทนในการปฏิบัติหน้าที่ และ "คิดเป็น" 
      2) โล่เกียรติคุณ ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์  
   ภาครัฐดีเด่น (เรือนจําจังหวัดกระบี่) ต่อสาธารณชน ประจําปี 2554  
   ประจําปีพุทธศักราช 2553 (ร้อยละ 100) (ร้อยละ 100)  
      
      

 

 

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงาน กศน. 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๖๑ นายบุญส่ง  ทองเชื่อม ศูนย์ กศน.อําเภอเมือง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม    1) คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.  การพัฒนาศักยภาพ 
 ตําแหน่งผู้อํานวยการ ขอนแก่น การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก ประจําปี 2555  (ร้อยละ 100) กศน.ตําบล เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 สถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    2) ห้องสมุดประชาชนจังหวัดดีเด่น  ตลอดชีวิต ตามแนวทาง 
 วิทยฐานะผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. ประจําปี 2554 ประจําปี 2554  (ร้อยละ 100) เศรษฐกิจพอเพียง 
 ชํานาญการพิเศษ  "สถานศึกษาพอเพียง 2555"  อย่างยั่งยืน 
   (ร้อยละ 100)   
      

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา     สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดสํานักงาน กศน. 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล/         
ตําแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ได้รับ/ 

ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 
ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง 
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดทํา 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๖๒ นายพานิช  ศรีงาม 
ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

ศูนย์ กศน.อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สํานักงาน กศน. 

   1) โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุด 
ประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้รับการยกย่องเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตต้นแบบ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2555 
(ร้อยละ 100) 
   2) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร 
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียง ประจําปี 2554 
"สถานศึกษาพอเพียง 2555" 
(ร้อยละ 100) 

   1) โล่ประกาศเกียรติคุณ กศน. 
ตําบลดีเด่น ประจําปีพุทธศักราช 2553 
(ร้อยละ 100) 
   2) คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจําปี 
2554 (ร้อยละ 100) 
   3) โล่ประกาศเกียรติคุณ กศน. อําเภอ 
ดีเด่น ประจําปีพุทธศักราช 2553 
(ร้อยละ 100) 

โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ห้องสมุดประชาชน 
เฉลิมราชกุมารี อําเภอเสนา 
มีชีวิตโดยใช้กลยุทธ์ 
การตลาด 

 

 

  

  

    

    

    

     

     

     
      
      

 

 




