ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 41 ราย
12 พ.ย. 2558

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่
11/2558 เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีนายสุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธาน
ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 41 ราย ได้แก่
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 28 ราย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 1 ราย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 1 ราย และครูเชี่ยวชาญ 11 ราย

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 จำนวน 2 ราย ดังนี้
- มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ได้แก่
นายเอกชัย ผาบไชย สพป.พะเยา เขต 1
- เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ได้แก่
นายบุญทวี วิทยาคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง สพม.เขต 35

หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 39
ราย ดังนี้
- เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 11 ราย ได้แก่
1) นายสุชิน ศิลธรรม โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3
2) นางยุพา ปานขาว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
3) นายประกาศ เพียสามารถ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
4) นางเพียงพิศ ผ่องศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1
5) นางสุมน คณานิตย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2
23

6) นางสมศรี ไชยชมภู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร สพม.เขต
7) นางกานดา ช่วงชัย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม.เขต 36

8) นายอภิชาติ ประทุมนันท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
9) นางนวลวรรณ มุ่งดี โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1
10) นางสาวสอิ้ง ผกาแก้ว โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี สพม.เขต 8
11) นายศักดิ์ศรี วจีภูมิ โรงเรียนเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สพม.เขต 27
- เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
นางนิตยา แฟงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
- เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ได้แก่
1) นางพรทิพย์ ไพฑูรย์ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา สพป.นครราชสีมา เขต 1
2) นายพรศักดิ์ ค้าขาย โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพป.นครราชสีมา เขต 7
3) นายวรพจน์ สิงหราช โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป.สมุทรปราการ เขต 1
4) นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญญรัตน์ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
5) นายเสรี พรหมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป.ชุมพร เขต 1
6) นายสำรวจ ถนอมศักดิ์ โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร สพม.เขต 11
7) นายเอกวุฒิ ไกรมาก โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จังหวัดชุมพร สพม.เขต 11
8) ว่าที่ ร.ต.ชัยเดช บุญรักษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร
สพม.เขต 23
9) นายสมชาย มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลุง เขต 1
10) นายสนอง ศรีเกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป.พัทลุง เขต 2
11) นายโกวิท ภูโอบ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.มหาสารคาม เขต 3
12) นายพรมมา สิงหามาตย์ โรงเรียนบ้านโคกสวาง สพป.บึงกาฬ
13) นายประดิษฐ นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1
14) นายไพศาล ว่องภาณุสกุล โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป.ยะลา เขต 1
15) นายสง่า มีอินถา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
16) นายปัญญา นิใจ โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง) สพป.สุโขทัย เขต 1
17) นางสายสมร ศักดิ์คำดวง โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.ขอนแก่น เขต 5
18) นายชุมพล ศิริสุนทร โรงเรียนบ้านยางคำ สพป.ขอนแก่น เขต 5
19) นายสุรัตน์ มุ่งอินกลาง โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป.นครราชสีมา เขต 1
20) นายสิริพล เตียเจริญ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

21) นายสุวิทย์ อ่อนทอง โรงเรียนชายเขาวิทยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
22) ว่าที่ร้อยตรีกิตติ บรรณโศภิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
23) นายวิษณุ ผสมทรัพย์ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี สพม.เขต 18
24) นางปราณี หนูขาว โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
25) นางทองเพียร พลนาค โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
26) นายมนูญ เชื้อชาติ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี สพม.เขต 18
27) นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

