ก.ค.ศ.อนุมัติ"วิทยฐานะเชี่ยวชาญ" 36 ราย (26 ม.ค.2559)
2 ก.พ. 2559

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 โดยมีนายสุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธาน
ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 36 ราย ได้แก่
ครูเชี่ยวชาญ จำนวน 26 ราย และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 จำนวน 2 ราย ดังนี้
- เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
1) นายไตรภพ เทียบพิมพ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
- เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
1) นายวิเชียร แก่นไร่ โรงเรียนสรรพยาวิทยา จังหวัดชัยนาท สพม. เขต 5

หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 จำนวน 34 ราย ดังนี้
- เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 25 ราย ได้แก่
1) นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา จังหวัดมุกดาหาร สพม. เขต 22
2) นายอนุชา วาทะวัฒนะ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จังหวัดนครพนม สพม. เขต 22
3) นายธีระยุทธ เสนาทับ โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1
4) นายสุพจน์ ปัญจพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สพม. เขต 29
5) นางสุดใจ รุ่งเรือง โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว สพม. เขต 7
6) นางพิสมัย กองธรรม โรงเรียนบ้านจับไม้ สพป. หนองคาย เขต 2
7) นายมานพ ดีงาม โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25
8) นางสายันห์ นาน้ำเชี่ยว โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6
9) นายมานัส เงินน้อย โรงเรียนบ้านศรีประชา สพป. ระยอง เขต 2

10) นางสุภา ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36
11) นางสาวนุชนาฎ แสงกล้า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ
12) นางวณิดา ศรีชุมพวง โรงเรียนอนุบาลควนขนุนสพป. พัทลุง เขต 1
13) นางทรงนาถ จันทร์กลับ โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1
14) นางสำราญ ทองคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษสพป. ศรีสะเกษ เขต 1
15) นางฉันทนา พลพวก โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สพม. เขต 29
16) นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 5
17) นายพรชัย ครองยุติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม. เขต 24
18) นายสุระคม กรรณรงค์ โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1
19) นางวิไล มณีเรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1
20) นายอนุภาพ บุญซ้าย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลสพป. สกลนคร เขต 1
21) นางกิติยา ทำมาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1
2

22) นางสมพร รัศมีสว่าง โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต
23) นางพรรณี ภวภูตานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39
24) นางศรีสมร หมื่นแก้ว โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก สพม. เขต 39
25) นางอรพินท์ มุจลินทร์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร สพม. เขต 11
- เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย ได้แก่
1) นายไพโรจน์ ยอดสะเทิ้น โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
2) นายชัชชวาลย์ งามขำ โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1
3) นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์ สพม. เขต 33
4) นายประสิทธิ์ สุขชีพ โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2
5) นายประเสริฐ ชำนาญพันธ์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40
6) นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม สำลีพันธ์ โรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
7) นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก สพม. เขต 39
8) นายกมล สุมาลา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2
9) นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. พิษณุโลก เขต 1

รายละเอียดทั้งหมดพร้อมรายชื่อผลงานเชิงประจักษ์ คลิกที่นี่
ที่มา เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

