
 
ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ครเูชี่ยวชาญ  

รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ และครชูํานาญการพิเศษ  
    

 
 นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทําการแทน ก.ค.ศ. โดยมีนายพลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง เป็นประธาน 
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด จํานวน ๓๗ ราย ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน ๒๔ ราย (ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๔ ราย  
รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ๑ ราย ครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๙ ราย) และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑๓ ราย (รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
จํานวน ๒ ราย ครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑๑ ราย)  
 

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๕/๒๕๔๘  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
 ๑. นายวิชัย ตรีเล็ก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ 

๑. ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักบน Blog และ Wiki ๒.รายงานผลการพัฒนาบทเรียน  
E-learning แบบ Open Source “Atutor” วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
รหัส ๔๒๑๐๑ สําหรับนักเรียนชั้น ม. ๕ พร้อมเอกสารประกอบ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบรายงาน
การพัฒนาบทเรียนฯ) 

 ๒. นางศุลีพร ป่ินนัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ  
๑. การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ โดยใช้กิจกรรม
การเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์พ้ืนเมือง ช้ัน ม. ๖ โรงเรียนบางปะกอกวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๐   
๒. เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชานาฏศิลป์พ้ืนเมือง รหัสวิชา ศ ๔๐๒๒๓ พร้อมเอกสารประกอบ 
คือ วีดิทัศน์ นาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์ระบําสรรค์สร้างคุณธรรม) 

  

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒  วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ  จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
  ๑. นายวิสุทธ์ิ ชินนาพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคลําปาง (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงานการวิจัย
ผลการพัฒนาการบริหาร โดยใช้รูปแบบกลยุทธ์ภาคีเครือข่ายในการบริหารงานสู่การพัฒนาที่เน้นสมรรถนะ 
ทางวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ 
เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในเขตพื้นที่ตําบลแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย) 
  ๒. นายจารึก ศรีเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต ๓ (ผลงานทางวิชาการ คือ  
๑. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสําหรับสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียน 
วัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต ๓  ๒. รายงานการประเมินโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลัก 
ธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต ๓) 
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 หลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ ใช้สําหรับประเมินข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยการประเมินประกอบด้วย ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะด้านที่ ๓ นี้ ก.ค.ศ. กําหนดให้มีการประเมินที่มุ่งเน้นผลการพัฒนางานในหน้าที่ ผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และผลการพัฒนางานตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ซึ่งในครั้งนี้ มีผู้ผ่าน 
การประเมิน จํานวน ๓๓ ราย ดังนี้ 

 ๑. วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ  จํานวน ๑๒ ราย ได้แก่ 
 ๑) นายบุญส่ง เพ่งผล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ (ผลงาน 
ดีเด่นฯ คือ รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ 
และปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓)  
 ๒) นายเกษม กันทาหอม โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ปี ๒๕๕๐ ๒. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจําปี ๒๕๕๓  
๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี ๒๕๕๐) 
 ๓) นางสาววสุมดี อ่ิมแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา) ๒. รางวัลการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ระดับชาติ ประจําปี ๒๕๕๑ ๓. รางวัลการแข่งขันการแกะสลักหิมะ 
ระดับนานาชาติ ประจําปี ๒๕๕๓  ๔. การแข่งขันการแกะสลักหิมะระดับนานาชาติ ประจําปี ๒๕๕๔)  
 ๔) นายอัมพร สุวรรณจันทร์ โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลเหรียญทองหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษา ปี ๒๕๕๓ 
๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี ๒๕๕๐ ๓. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๒) 
 ๕) นางธนวรรณ พฤฒิวรานนท์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลคนดีศักด์ิศรีแห่ง สป. ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. องค์กร 
แห่งการเรียนรู้ดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๕๐  ๓. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๐)  
 ๖) นายประมวล เบ็ดเสร็จ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ สพป. กระบี่ (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๕ และผ่านการติดตามประเมิน 
การดํารงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี ๒๕๕๓  
๒. ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเกียรติบัตร ระดับชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับช้ัน ม. ๑–ม. ๓  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ “สุดยอดเด็กไทยก้าวใหม่ที่ไกลกว่า” ๓. ต้นแบบ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๕๑)  
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 ๗) นายเฉลิม เรืองทองเมือง โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. กระบี่ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี ๒๕๕๓ ๒. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๕๑  
๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง ปี ๒๕๕๒) 
 ๘) นายเพิ่ม หลวงแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ ๑. รางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมสภานักเรียนระดับช้ัน ป. ๑ – ป. ๖ ประเภททีมไม่เกิน ๑๐ คน  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ๒. รางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนระดับช้ัน ป. ๑–ป. ๖ ประเภททีม ทีมละไม่เกิน ๑๐ คน  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า”  
๓. โรงเรียนต้นแบบในโครงการ ๑ อําเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๔๙) 

  ๙) นายเยี่ยม ธรรมบุตร โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปี ๒๕๕๓ ๒. ต้นแบบโครงการ ๑ อําเภอ 
๑ โรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๔๙ ๓. โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา ปี ๒๕๕๐) 

 ๑๐) นายสมศักด์ิ บุญโพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. รางวัลเหรียญทองการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ประจําปี ๒๕๕๓ ๒. รางวัลการแข่งขัน
สมรรถนะด้านเทคนิค ระดับประเทศอาชีวศึกษาอีซูซุ ประจําปี ๒๕๕๓ ๓. รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ  
ปี ๒๕๕๓ ๔. รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ ประจําปี ๒๕๕๑ ๕. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๖. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ๗. รางวัลพระราชทาน
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔) 

 ๑๑) นางลอดหล้าดาวดี บุญฤทธ์ิมนตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี (ผลงานดีเด่นฯ  
คือ ๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ๒. รางวัลพระราชทานประเภท
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ๓. รางวัลการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ประจําปี ๒๕๕๓) 

 ๑๒) นายสุเนตร ทองคํา โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธ์ุ เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ ๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๔๙  
๒. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ๓. โรงเรียน
ดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๓) 

                ๒. วิทยฐานะรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่ นายสมพงษ์ สุวรัชชุพันธ์ุ 
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต ๕ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี ๒๕๕๒  
๒. โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีใกล้บ้าน ปี ๒๕๕๒ ๓. โรงเรียนบัณณาสสมโภช ปี ๒๕๕๓) 
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                                        ๓. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  จํานวน ๗ ราย ได้แก่ 
 ๑) นายนิมิต ด้วงยศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต ๙ (ผลงานดีเด่น คือ  

๑. เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ “อุตรดิตถ์เกมส์” พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒. ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลดีเด่น
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๓. เหรียญทองกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ ๔๐ พ.ศ. ๒๕๔๙  
๔. เหรียญทองกีฬาฟุตซอลหญิง ซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๕. เหรียญทองกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๓๒ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 ๒) นางกาญจนา ก้อนสันทัด โรงเรียนประจันตราษฎร์บํารุง สพม. เขต ๗ (ผลงาน
ดีเด่น คือ ๑. ครูผู้สอนดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๓. ครูดีในดวงใจ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 ๓) นายวีระ สําเนียงแจ่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ  ๑. รางวัล
คุรุสภาเข็มทองคํา “คุรุสภาสดุดี” ประจําปี ๒๕๕๓ ๒. รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประเภทสมาคม 
องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจําปี ๒๕๔๙ ๓. รางวัลสื่อต้นแบบ
ประกวดสื่อประกอบการเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ประจําปี ๒๕๔๙ ๔. รางวัลพระราชทาน 
เสาเสมาธรรมจักร ประเภทบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจําปี ๒๕๔๖) 

 ๔) นางวิภาพันธ์ุ วังขนาย โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูดีในดวงใน ปี ๒๕๕๑ ๒. ครูผู้ฝึกสอนศิลปหัตถกรรมนักเรียนชนะเลิศนาฏศิลป์
พ้ืนเมืองสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓. รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 ๕) นางจุรี โก้สกุล โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ โครงการตามรอยเกียรติยศ ครูผู้มีอุดมการณ์และ 
จิตวิญญาณครู ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ “โปรแกรม Paint” ช่วงชั้นที่ ๒ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ประจําปี ๒๕๕๓ ๓. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี ๒๕๕๔) 

 ๖) นางจารุณี สุทธิสวรรค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต ๓ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ (นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ปี ๒๕๕๓)  ๒. ครูผู้สอนนักเรียนจนได้รับรางวัล
เหรียญทองนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับช้ันมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี ๒๕๕๒ ๓. ครูผู้ฝึกสอน
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓ 
๔. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับช้ันม. ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
(นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ) ปี ๒๕๕๓) 
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 ๗) นางบุญส่ง ใหญ่โต โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๒. รางวัลครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ นักเรียนเรียนร่วมประเภทบกพร่องทางสติปัญญา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปี ๒๕๕๒ ๓.รางวัลครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมท่องอาขยานหมู่นักเรียนร่วม 
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปี ๒๕๕๒  
๔. รางวัลครูผู้ฝึกสอน “นักข่าวรุ่นเยาว์” ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปี ๒๕๕๓) 
      ๔. วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ  จํานวน ๒ ราย ได้แก่ 

 ๑) นายบุญมา หลิมเจริญ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑ รางวัล
พระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๒. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๔๙) 

 ๒) นายสัมพันธ์ ทิพาพงศ์ วิทยาลัยอาชีวสงขลา (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน 
ประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒. รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับชาติ ปีการศึกษา 
๒๕๕๑ (ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “อุปกรณ์หยิบขนมทองหยิบ”)) 
     ๕. วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  จํานวน ๑๑ ราย ได้แก่ 
       ๑) นายนพดล ชูสิทธ์ิ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. หนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม ปี ๒๕๕๒ ๒. รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ปี ๒๕๔๙)  
  ๒) นางพจมาน เดชะ โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ยุคใหม่ รู้ทันภัยสังคม” (Modern Thai Youth Realize 
Social Danger) ประจําปี ๒๕๕๑ ๒.โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ยุคใหม่ รู้ทันภัยสังคม” 
(Modern Thai Youth Realize Social Danger) ประจําปี ๒๕๕๓) 
  ๓) นายภานุวัฒน์ สิงห์สลุด โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย สพป. พิจิตร เขต ๒ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทานครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประถมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๓ ๒. ครูดีในดวงใจ 
พ.ศ. ๒๕๕๔) 
  ๔) นางสาวสุคนธ์ แดงโชติ โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต ๓ (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ ๑. ครูดีในดวงใจ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ๒. นักสุขศึกษาดีเด่น ปี ๒๕๕๐) 
  ๕) นางสลิลทิพย์ ยันต์วิเศษ โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติเหรียญทอง ระดับช้ัน ป. ๑–๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒. รางวัลครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติเหรียญทอง ระดับช้ัน ป. ๔ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๓)    
  ๖) นายณัฐพล ชนินพร โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. รางวัลยอดเยี่ยมการจัดป้ายนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส ตามหัวข้อ  
Le Francis sans limite พ.ศ. ๒๕๕๒  ๓. รางวัลที่ ๑ การจัดป้ายนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส ตามหัวข้อ  
Le Francis sans affaire พ.ศ. ๒๕๕๓) 
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  ๗) นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับช้ัน ป. ๑-๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๒. รางวัลบุคลากรต้นแบบปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ ปี ๒๕๔๕) 
  ๘) นางบุษบา ตันสกุล โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. โรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจําปี ๒๕๕๐ ๒. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ 
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ๒๕๕๒ ๓. ผู้ฝึกสอนการสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ดีเด่นระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๔ ๔. รางวัลเกียรติคุณ  
ช้ันประถมศึกษา ระดับประเทศ การสวดมนต์หมู่ฯ ทํานองสรภัญญะ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๕๔ ณ วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร) 
  ๙) นางทัศนา ฉิมณรงค์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต ๓๑ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. Certificate of Excellent Award (WRO 2009) ประเทศเกาหลีใต้ (ปี ๒๕๕๒) ๒. รางวัลที่ ๑ 
การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชิงแชมป์ประเทศไทย 
ประเภทหุ่นยนต์โครงงานอัตโนมัติ (WRO) (ปี ๒๕๕๒) ๓. รางวัลชนะเลิศ การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทหุ่นยนต์โครงงานอัตโนมัติ  
โครงงานสร้างสรรค์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และ ๑๕ ปี (ปี ๒๕๕๓)  ๔. Certificate of Excellent Award 
(WRO 2010) ประเทศฟิลิปปินส์ (ปี ๒๕๕๓) 
  ๑๐) นางสาวศรีมุ่ย เมืองยศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. การประดิษฐ์กระทงลอย ประเภทสถาบันการศึกษา ประจําปี ๒๕๕๓ ระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง 
และประกาศนียบัติวิชาชีพเทคนิค ๒. การประดิษฐ์กระทงลอย ประเภทสถาบันการศึกษา ประจําปี ๒๕๕๓ 
ระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ ๓. การประดิษฐ์กระทงลอย ประเภทบุคคลทั่วไป ประจําปี ๒๕๕๐) 
  ๑๑) นายสุรศักด์ิ บุญชูประภา โรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต ๑๓ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันร้องเพลงไทย ช้ัน ม. ๑ - ๓ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ๒. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม รางวัลชนะเลิศ ช้ัน ม. ๑ - ๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓) 
 
 


