
 
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  

 
 
 

   นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายสุขุม เฉลยทรัพย์  
เป็นประธาน ได้มมีติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
จ านวน 41 ราย ได้แก่ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 28 ราย รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย และครูเชี่ยวชาญ จ านวน 11 ราย ดังนี้     
 

  หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายบุญทวี วิทยาคุณ 

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดล าปาง สพม. เขต 35 (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2. การประเมินหลักสูตรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม พุทธศักราช 2552)    
                           2. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่  
นายเอกชัย ผาบไชย สพป. พะเยา เขต 1 (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  2. รายงานการประเมินโครงการพัฒนา
นวัตกรรมในโรงเรียนทั้งระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2) 
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕๕6 เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 39 ราย ดังนี้ 
๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 11 ราย ได้แก่  
 1) นายสุชิน ศิลธรรม  โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพม. เขต 3 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ  1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2555  2. โล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ 
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจ าปี 2555  3. รางวัลครูเกียรติยศ พ.ศ. 2545 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข) 

 2) นางยุพา ปานขาว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
ประจ าปี 2554  2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประจ าปี 2554 
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา
นักเรียนที่เรียนรู้ช้า โดยใช้ชุดกิจกรรมซ่อมเสริม เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร จ านวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ปีการศึกษา 2556) 

 3) นายประกาศ  เพียสามารถ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจ าปีพุทธศักราช 2554  2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี
พุทธศักราช 2553  3. รางวัลคุรุสภาเข็มทองค า “คุรุสภาสดุดี” ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการคู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย) 
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 4) นางเพียงพิศ ผ่องศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย 
2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2554  3. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ. 2554  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับปฐมวัย โดยใช้นิทานผสานพลัง
ผู้ปกครองและชุมชน) 

 5) นางสุมน คณานิตย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. Innovation Teachers Leadership Award 2011 
ระดับประเทศ  2. สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Wed Media) ปี 2554 3. ครูผู้สอนดีเด่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง Health 
Land Application วิชาสุขศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2) 

 6) นางสมศรี ไชยชมภู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร สพม. เขต 23  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2553 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2555  3. รางวัลเกียรติบัตร
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามปรัชญาสถานศึกษา   
4. รางวัลเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ของปีพุทธศักราช 2549 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์) 

 7) นางกานดา ช่วงชัย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. ครูต้นแบบวิชาวิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2543  2. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2547  3. รางวัลบัณณาสสมโภช ประจ าปี 2547  
4. รางวัลบัณณาสสมโภช ประจ าปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรม 
การแสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาชุมชน) 

 8) นายอภิชาติ ประทุมนันท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเกียรติบัตร ระดับชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2553  2. รางวัลเกียรติบัตร ระดับชนะเลิศ การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2553  3. รางวัล Gold Award the 40th 
International Children’s Art Exhibition 2010 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง ชุดฝึกอบรมค่ายเสริมแววศิลปะ 
“ศิลปะสร้างสรรค์สู่โครงงานจิตอาสา”) 
 9) นางนวลวรรณ มุ่งดี โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  2. รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพศิลปะ 
เด็กนานาชาติ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ปี 2555  3. ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
ประจ าปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  โครงการซ่อมเสริมทักษะ
ความสามารถทางศิลปะสู่ความเป็นเลิศมุ่งสู่มาตรฐานสากล) 



- 3 - 
 
 10) นางสาวสอ้ิง ผกาแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี สพม. เขต 8 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 1 ปี พ.ศ. 2553  3. รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553 
4. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ปี พ.ศ. 2553  5. รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจ าปี 2553 
6. รางวัล ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจ าปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยชุดการจัดกิจกรรม
ลูกเสือคุณธรรม) 
 11) นายศักดิ์ศรี วจีภูมิ โรงเรียนเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. ผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่นจังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองกีฬามวยไทยสมัครเล่น การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2556 “มหาสารคามเกมส์”  2. ผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่น รางวัลเหรียญทอง 
กีฬามวยไทยสมัครเล่น การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2555 “ภูเก็ตเกมส์” 3. ผู้ฝึกสอน
มวยไทยสมัครเล่น รางวัลเหรียญทอง กีฬามวยไทยสมัครเล่น การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27  
พ.ศ. 2554 “อุตรดิตถ์เกมส์” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การเสริมสร้างวินัยนักเรียน โดยใช้กิจกรรมมวยไทย
กรณีโรงเรียนเสลภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27) 

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางนิตยา แฟงสวัสดิ์ 
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่าส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ ประจ าปีพุทธศักราช 2555  2. รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 
ขนาดใหญ่ ประจ าปีพุทธศักราช 2553  3. รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปี
การศึกษา 2554  4. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง คู่มือการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
เสริมทักษะทางวิชาการแบบองค์รวมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555)    

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 27 ราย ได้แก่  
 1) นางพรทิพย์ ไพฑูรย์ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา สพป. นครราชสีมา เขต 1 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับประเทศ ประจ าปี 2555  2. โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร ประจ าปี 2555  3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2554  4. สถานศึกษาแบบอย่าง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 
“สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจรได้ครบทุกด้าน) 

 2) นายพรศักดิ์ ค้าขาย โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพป. นครราชสีมา เขต 7 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ปี 2553  2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555  3. รางวัลต้นแบบ
คนดีศรีแผ่นดิน พ.ศ. 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือภายใน
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน) 
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 3) นายวรพจน์ สิงหราช โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555”  2. รางวัลโรงเรียนดีศรีต าบล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
3. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 3 ปี 2555  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่ศูนย์การเรียนรู้
พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชด าริตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ)  

 4) นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญญรัตน์ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ  1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554”  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” พ.ศ. 2554  3. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

 5) นายเสรี พรหมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2555  2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 
3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ) 

 6) นายส ารวจ ถนอมศักดิ์ โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร สพม. เขต 11 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 2. รางวัลโครงงานต้นแบบดีเด่น
ระดับประเทศ โครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556  3. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์  
ปีการศึกษา 2553 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านวินัยด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

 7) นายเอกวุฒิ ไกรมาก โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จังหวัดชุมพร สพม. เขต 11 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ปี 2555  2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 
3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2555  4. ประกาศเกียรติคุณว่าได้พัฒนาส้วมโรงเรียนให้สะอาด
ได้มาตรฐานจนชนะประกวดส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา 2553 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การประยุกต์ใช้ผลการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 
สู่การพัฒนาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม) 

 8) ว่าที ่ร.ต.ชัยเดช บุญรักษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 
สพม. เขต 23 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศ โครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต 
ประจ าปี 2555  2. รางวัลชนะเลิศ โครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2554   
3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เข็มคุรุสดุดี คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2545 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการต้นกล้าของแผ่นดิน)  
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 9) นายสมชาย มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป. พัทลุง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2550  3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุด”ี ประจ าปี 2550  4. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการตามรอยพ่อแบบพอเพียง) 

 10) นายสนอง ศรีเกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2554  2. รางวัลพระราชทาน 
ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2550  3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี พ.ศ. 2555 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการเกษตรครบวงจรตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง) 

 11) นายโกวิท ภูโอบ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี พ.ศ. 2556  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้  
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2552 ประเภทผู้บริหาร การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
โดยกระบวนการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

 12) นายพรมมา สิงหามาตย์ โรงเรียนบ้านโคกสวาง สพป. บึงกาฬ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา 
ขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ประจ าปี พ.ศ. 2555  2. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553   
3. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า
เป็นศูนย์การเรียนรู้)  

 13) นายประดิษฐ นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2552   
2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา 
ขนาดใหญ่ ด้านการบริหารจัดการ ประจ าปีพุทธศักราช 2555  3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจ าปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลควนขนุน โรงเรียนดีศรีต าบล
ต้นแบบเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ยั่งยืน) 

 14) นายไพศาล ว่องภาณุสกุล โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2553  2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน 
ประจ าปี 2555  3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554”  4. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
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 15) นายสง่า มีอินถา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” พ.ศ. 2555  2. รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2551  3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
(โรงเรียนใกล้บ้าน) พ.ศ. 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาครูต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) สู่มาตรฐานสากล โดยจัดท าสื่อ CAI ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1) 

 16) นายปัญญา นิใจ โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) สพป. สุโขทัย เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554  2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553  3. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการด ารงตน พัฒนาตน อุทิศตน เสียสละ อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ปี 2553  4. โรงเรียนดี ศรีต าบล ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนด้านความพอเพียง) 

 17) นางสายสมร ศักดิ์ค าดวง โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2555  2. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา 2554 
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 3. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา พ.ศ. 2554 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติสุข) 

 18) นายชุมพล ศิริสุนทร โรงเรียนบ้านยางค า สพป. ขอนแก่น เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2555 2. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 
3. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2554  4. โรงเรียนดี ศรีต าบล 
ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก) 

 19) นายสุรัตน์ มุ่งอินกลาง โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจ าปี
การศึกษา 2553  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2554  3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 
ประจ าปี 2555  4. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาตามแบบศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากการศึกษา) 

 20) นายสิริพล เตียเจริญ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมเหรียญทอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2552  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” พ.ศ. 2555   
3. โรงเรียนดีศรีต าบลต้นแบบ พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
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 21) นายสุวิทย์ อ่อนทอง โรงเรียนชายเขาวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี พ.ศ. 2553  2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี พ.ศ. 2553 
3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร) 

 22) ว่าที่ร้อยตรีกิตติ บรรณโศภิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ผลงานดีเด่นเหรียญทอง “เทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น” ปี 2553 
2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การอนุรักษ์การประดิษฐ์กระทงลอย ประเภทบุคคลทั่วไป ปี 2555  3. รางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ เหรียญทอง “พุ่มประดิษฐ์จากผ้าส าหรับตกแต่งสถานที่” ปี 2554  
4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ เหรียญทอง ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร Animation ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือมุ่ง
สร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์)  

 23) นายวิษณุ ผสมทรัพย์ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี สพม. เขต 18 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจ าปี 2553  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี” พ.ศ. 2549  3. โรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน พุทธศักราช 2549   
4. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา พุทธศักราช 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนตาม 5 กลยุทธ์หลัก 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน) 

 24) นางปราณี หนูขาว โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม รางวัลระดับเหรียญทองด้านการจัดการและบริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2551   
2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2553  3. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา พ.ศ. 2553 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา) 

 25) นางทองเพียร พลนาค โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ พ.ศ. 2555  2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2554  3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ประจ าปี 2554 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก)  

 26) นายมนูญ เชื้อชาติ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี สพม. เขต 18 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลโรงเรียนและผู้ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลส าเร็จ เพ่ือรับโล่รางวัล  
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555 ระดับยอดเยี่ยม  2. รางวัลเหรียญทองระดับประเทศชนะเลิศการประกวด
ผู้น าเสนอให้ความรู้ “น้องซันนี่บางจาก” โครงการ Thailand Go Green ปี 2554  3. รางวัลดีเด่นเหรียญทอง
ระดับประเทศ “ด้านเพลงเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ” Thailand Go Green ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการ พ.พ. รวมใจรักษ์ภาษาไทยสู่ชุมชน) 
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 27) นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปี
การศึกษา 2554  2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ พ.ศ. 2555   
3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล) 

  
  

_______________________________ 
 


