[ เฮส่งท้ายปี! ] ก.ค.ศ.อนุมัติครู-ผู้บริหารเชี่ยวชาญ 31 ราย
นำเสนอเมื่อ : 30 ธ.ค. 2558

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่
13/2558 เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 โดยมีนายสุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธาน
ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 31 ราย ได้แก่
ครูเชี่ยวชาญ จำนวน 16 ราย และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 15 ราย ดังนี้

ได้แก่

- หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

จำนวน 1 ราย

นางสาวอุไร ดำศรี โรงเรียนสตรีปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12

ได้แก่

- หลักเกณฑ์ฯ ว 5/2554 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

จำนวน 1 ราย

นายพุทธพงศ์ เลขะวิพัฒน์ โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน สพม. เขต 37

- หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 14 ราย ได้แก่
1) นายสมนึก ดำนุ้ย วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
2) นางสาวรัชนี วิภากูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1
3) นางมยุรีย์ อัฐวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1
4) นางชูกิจ แก้วเหล็ก โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จังหวัดลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1
5) นายชนารัตน์ คำอ่อน โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง สพม. เขต 18
6) นางสุมลรัตน์ บริเอก โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2
7) นางอำไพ น่วมศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
8) นางสุนทรีย์ ทองอินทร์ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1
9) นายวสันต์ ภูเกิดพิมพ์ โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1

10) นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม สพม. เขต 22
11) นางวัลภา แปงศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สพป. เชียงราย เขต 2
12) นางสาวยิ้มแย้ม เดชทองทิพย์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา จังหวัดสกลนคร สพม. เขต 23
13) นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3
14) นางอรุณรุ่ง พงษ์ศรี โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 2

เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 15 ราย ได้แก่
1) นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
2) นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
3) นางพัชรา วงศ์คำตัน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2
4) นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1
5) นายสมชัย อ่อนแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3
6) นายประทีป เพ็ชรจำรัส โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย สพป. สงขลา เขต 1
7) นายวิเชียร โชติช่วง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
8) นางณัฐกฤตา พึ่งสุข ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
9) นายถนอมจิต อินทอง โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1
10) นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1
11) นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จังหวัดนครพนม สพม. เขต 22
12) นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบ้านบัวโคก (บัวโคกราษฎร์วิทยาคม) จังหวัดสุรินทร์ สพป.
สุรินทร์ เขต 2
13) นางวัลภา กิตติทนนท์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 5
14) นายพานิช ศรีงาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15) นายธำรงค์ หน่อเรือง โรงเรียนบ้านโฮ่ง สพป. ลำพูน เขต 2

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม
กางรายละเอียด ผลงานผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 31 ราย

