ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีนายสุขุม เฉลยทรัพย์
เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
จานวน 104 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ จานวน 27 ราย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย ผู้อานวยการ
เชี่ ยวชาญ จ านวน 73 ราย รองผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาเชี่ ยวชาญ จ านวน 2 ราย
และผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย ได้แก่
1) นางกานต์ ธีรา ทาศิลา โรงเรียนบ้ านหนองกุง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 (ผลงานวิชาการ คื อ
1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ เรื่องโอวาท 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวั ฒ นธรรม ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 พร้ อ มเอกสารประกอบ 2. การพั ฒ นาหนั ง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม
เรื่อง สหกรณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พร้อมเอกสารประกอบ)
2) นางปัญญทิพย์ อานาจ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
(ผลงานวิ ชาการ คือ 1. รายงานการพั ฒนาแบบฝึ ก ทัก ษะสิ ทธิ เ ด็ก พื้ นฐานจากสื่ อหนัง สื อพิ ม พ์ กลุ่ ม สาระ
การเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ส าหรั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 พร้ อ มเอกสารประกอบ
2. รายงานการพัฒนาชุดการสอนของดีบ้านใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พร้อมเอกสารประกอบ)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕๕6 เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จานวน 102 ราย ดังนี้
๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 25 ราย ได้แก่
1) นางกัลยา แตงขา โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. ราชบุรี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
คุรุสภาเข็มทองคา คุรุสภาสดุดี พ.ศ.2555 2. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น พ.ศ.2555 3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรม
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปี 2554
การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย
เรื่อง แหล่งเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมโอ่งผ้าไทย จัง หวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมสัมมาชีพในชุมชน รายวิชาเพิ่มเติม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
2) นางสุจิตรา สุวรรณภาพ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สพม.เขต 17 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติกิตติคุณ
ระดั บประเทศ “ประโยชน์ สุ ขแห่ งมหาชน” ปี การศึ กษา 2555 2.รางวั ลเกี ยรติ ยศโล่ พระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2554

-23. รางวั ล เกี ย รติ ย ศ โครงงานคุ ณ ธรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ย อดเยี่ ย ม ระดั บ ประเทศ “เยาวชนไทย
ทาดี ถวายในหลวง”ปีการศึกษา 2553 4. ครูดีในดวงใจ ประจาปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการน้องจ๋าพี่มาแล้ว)
3) นางสาวอภินั นท์ พฤกษะศรี โรงเรีย นมหาวชิร าวุธ จั ง หวั ดสงขลา สพม.เขต 16
(ผลงานดีเด่ นฯ คือ 1. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมวงปี่พาทย์ ไ ม้นวมผสมเครื่องสาย เครื่องเดี่ย ว
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 งานศิ ลปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 62 ปี ก ารศึ ก ษา 2555
2. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทยจะเข้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 3. รางวัลเกียรติบัตรพระราชทาน รางวัลผู้ปรับวง ประเภท
การบรรเลงขับร้อง (วงมโหรี) ในการประกวดดนตรีไทย ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ 26 ประจาปี
2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านดนตรีไทยของโรงเรียน มหาวชิราวุธ
จังหวัดสงขลา พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรีไทยในปีการศึกษา 2556)
4) นางนุช ม่วงเก่า โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันการโต้วาที ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 2. ครูภาษาไทยดีเด่น ประจาปี 2540 (รางวัลเข็ม
เชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.) 3. รางวัลครูต้นแบบ ประจาปี 2544 วิชาภาษาไทย 4. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
รูปแบบเสริมปัญญาพัฒนาความคิดกลุ่มครูภาษาไทย จังหวัดนครสวรรค์)
5) นางพิมพ์ผกา เมืองไสย โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 4
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจาปี 2555 2. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ดี เ ด่ น ประจ าปี 2555
3. ครูดีในดวงใจ ประจาปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงงาน
วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจัย QPAR เป็นฐาน)
6) นายปพน กิ ตติ โรจนฉัตร โรงเรียนวนาประชารั ฐบารุ ง สพป.นครราชสี มา เขต 6
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะดีเด่น ประจาปี 2555 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553 3. รางวัลครูดีในดวงใจ
พ.ศ.2554 4. รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรม
ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์)
7) นายกิตติศักดิ์ ฉายรัตน์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จัง หวัดสระบุรี สพม. เขต 4
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 4-6 งานศิ ลปหั ตถกรรมนั กเรี ยนระดั บชาติ ปี การศึ กษา 2552 2. ครู ผู้ ฝึ กสอน รางวั ล
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 3. ผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภททีม 6-12 คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการแสดงโขน)

-38) นางสุ ชิ ล า ชั ช วาลุ รั ต น์ โรงเรี ย นชุ ม ชนวั ด รวง สพป.นครราชสี ม า เขต 2
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ดีเด่น ประจาปี 2555 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2554 3. รางวัล “ครูดี
ในดวงใจ” พ.ศ.2551 การพัฒนางานตามข้อ ตกลง เรื่อง โครงการแรลลี่ ร้อยกรองประลองโจทย์ปั ญหา
พั ฒนาการคิ ดวิ เคราะห์ โดยใช้ บทร้ อ ยกรองแบบฝึ กเสริ มทั กษะโจทย์ ปั ญ หาการบวก และแบบฝึ ก ทั กษะ
โจทย์ปัญหาการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)
9) นางขนิษยา ภูขาว โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป.อุดรธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงละครโรงเล็ก ระดับชั้น ป.1-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ประจาปี 2555 3. รางวัล ครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2556
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนากิ จกรรมชุ มนุมนาฏศิลป์ให้ก้ าวไกลสู่ ความเป็ นเลิศของนักเรีย น
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ)
10) นางสมจิตร วิเศษสุนทร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สพม.เขต 21
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1.รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับชั้น
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552
3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันราวงมาตรฐาน ช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างเสริมทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์)
11) นางกฤษณี ย์ วิกุ ลจรูญ เดช โรงเรียนล าปางกัลยาณี จัง หวั ดล าปาง สพม.เขต 35
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไ ธยย่อ สธ.) ปี 2542
2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ ประจาปี 2554 3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ประเภทเดี่ยว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งค่าวก้อมล้าน
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
12) นางสาววาสนา สาเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) สพป.ตาก เขต 2
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจาปี 2553 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) รางวัล
ชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่น ที่ประสพผลส าเร็ จเป็ นที่ป ระจั กษ์ ประจาปี 2555 3. รางวัลเครื่อ งหมายเชิดชู เกีย รติ “คุรุ สดุดี ”
ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการโครงงานขยะสะสมทรัพย์ตามหลัก
อริยสัจสี่สู่สถานศึกษาและชุมชนน่าอยู่)

-413) นายสกุล จ่าไธสง โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สพม.เขต 32 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1.ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง กีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28
“ภูเก็ตเกมส์” ปี 2555 2. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง กีฬามวยไทยสมัครเล่น การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “เมืองเพชรเกมส์” ปี 2555 3. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง กีฬามวยไทย
สมั ค รเล่ น การแข่ งขั นกี ฬ านั กเรี ยน นั ก ศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 31 “เมื องช้ า งเกมส์ ” ปี 2553
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมกีฬามวยสู่ความเป็นเลิศ)
14) นายวิ วั ฒ น์ รอดเกิ ด วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สุ ร าษฎร์ ธ านี (ผลงานดี เ ด่ น ฯ คื อ
1. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2551 2. รางวัลชนะเลิศ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชาติ ปี 2554 “การสร้างและหาประสิทธิภาพ
เครื่องมือเก็บเกี่ยวปาล์มน้ามันแบบสองหัวตัด” 3. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับชาติ
(ประเภท 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ) “เครื่องดัดลวดรัดต้นยางพาราอัตโนมัติ ” ประจาปี 2555
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการทาโครงงานวิทยาศาสตร์)
15) นางอ าไพพรรณ น้อยหนู จัตุ รั ส โรงเรียนปากเกร็ด จั ง หวั ด นนทบุรี สพม.เขต 3
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้ฝึกนักเรียนแต่งกลอน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปี 2553 2. รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทร้อยกรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
และ ปวช. งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจาปี 2554 3.รางวัลชนะเลิศ
การประกวดบทร้อยกรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ ปวช. งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
วัน วิส าขบู ช า ประจ าปี 2556 การพั ฒนางานตามข้อ ตกลง เรื่อ ง โครงการสานฝั นวรรณศิ ลป์ (มุ่ ง เน้ นที่
ตัวนักเรียน))
16) นายศุ ภณัฐ เขียวมณี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จั ง หวัดนครสวรรค์ สพม.เขต 42
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจาปี 2547 2.รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุสดุดี” ประจาปี 2555 3.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจาปี 2553 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง วิธีสร้างจิตสานึกให้มีจิตสาธารณะโดยใช้กระบวนการลูกเสือ)
17) นางสมลั ก ษณ์ สมจิ ต ต์ โรงเรี ย นอนุ บ าลเชี ย งของ สพป.เชี ย งราย เขต 4
(ผลงานดีเด่น ฯ คือ 1. ครู ผู้สอนดี เด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้ นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยดีเด่น พ.ศ.2554 2. รางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ประเภทนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2553
3. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ.2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การใช้หนั งสือส่งเสริมการอ่าน
เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลเชียงของ)

-518) นางสาวกล่ อมจิ ต ดอนภิ ร มย์ โรงเรี ย นร่ อ งค า จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ สพม.เขต 24
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2555 2.รางวัล “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ.2556 3. รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาทักษะการคิดสู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
19) นางจารุ วั ลฐ์ สุ ท ธิ ส านนท์ โรงเรี ย นเลยพิ ท ยาคม จั ง หวั ด เลย สพม.เขต 19
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2543 2. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น พ.ศ.2555 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ ประจาปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการจัดการเรียนรู้
ยุคใหม่สู่การดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning)
โดยใช้สื่อประสม)
20) นางดาริน บุญพรมมา โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น พ.ศ. 2555
2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2555 3. ครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนคล่องโดยใช้สื่อประสม)
21) นางเตื อ นใจ แสงไกร โรงเรี ย นบ้ า นท่ า ขอนยาง สพป.มหาสารคาม เขต 1
(ผลงานดีเด่น ฯ คือ 1. ครู ผู้สอนดี เด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้ นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยดี เด่ น พ.ศ.2555 2.ครูภาษาไทยดีเด่ น (รางวั ลเข็ มเชิ ดชู เกี ยรติจารึกพระนามาภิ ไ ธยย่ อ สธ.)
ประจาปีพุทธศักราช 2551 3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ.2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการพัฒนากระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน)
22) นางสุพร ลัทธิจิตต์ โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) สพป.นครปฐม เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.) พ.ศ.2550 2. ครูผู้สอนดีเด่น
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น พ.ศ.2555 3. ครูดีในดวงใจ
พ.ศ. 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น)
23) นายชูชาติ นามกรณ์ โรงเรียนบ้านปากคะยาง สพป.สุโขทัย เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลพระราชทานโล่เกียรติยศคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศ ตามโครงการประกวด
โครงงานคุ ณ ธรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ปี ก ารศึ ก ษา 2550 2. รางวั ล โครงงานคุ ณธรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ระดั บประเทศกิ ตติ คุ ณ “ประโยชน์ สุ ขแห่ ง มหาชน” โครงการพั ฒนาโครงงานคุ ณธรรมเฉลิ มพระเกี ยรติ
“เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” ปี ก ารศึ กษา 2551 3. ครู ดี ในดวงใจ พ.ศ.2556 การพั ฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้ปลอดภัยห่างไกลจากเหล้า บุหรี่ และสิ่งเสพติด
โดยกิจกรรมตามโครงงานคุณธรรม)

-624) นายดวงเด่น พิจอมบุตร โรงเรียนทุ่ง กว๋าววิทยาคม จัง หวัดลาปาง สพม.เขต 35
(ผลงานดี เด่ น ฯ คื อ 1. ครูผู้ ฝึ กสอนนั กเรี ยน ได้ รับรางวั ลระดั บเหรี ยญทองชนะเลิศ กิ จกรรมการแข่ ง ขั น
จัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาการเรียนการจัดสวนถาดสู่ความเป็นเลิศ)
25) นายสมเกียรติ อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25
(ผลงานดีเด่น ฯ คือ 1. ผู้ ฝึกสอนยกน้าหนัก รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28
“ภูเก็ ตเกมส์ ” พ.ศ.2555 2. ผู้ฝึ กสอนรางวัลเหรี ยญทองการแข่ งขันยกน้ าหนั ก การแข่งขั นกีฬานักเรียน
นักศึ กษาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 34 “เมื องแพร่ เกมส์ ” พ.ศ.2556 3. ผู้ ฝึกสอนรางวั ลเหรียญทองการแข่ ง ขั น
ยกน้ าหนั ก การแข่ ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 32 “เมื อ งเพชรเกมส์ ” พ.ศ.2554
4. รางวั ลนั กเรียนชนะเลิศเหรียญทองการแข่ง ขันยกน้ าหนัก การแข่ งขั นกี ฬาเยาวชนแห่ง ชาติ ครั้ งที่ 26
“เพชรบูรณ์เกมส์ ” พ.ศ.2553 5. รางวัลนักเรียนชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันยกน้าหนัก กีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “เมืองช้างเกมส์” พ.ศ.2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนานักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษในกีฬายกน้าหนัก เพื่ อโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬายกน้าหนักโรงเรียนบ้านไผ่ สู่
มาตรฐานสากล ประจาปีการศึกษา 2555 และประจาปีการศึกษา 2556)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์
สพป.มหาสารคาม เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลคุรุสภาเข็มทองคา “คุรุสภาสดุดี” ประจาปี 2554
ประเภทศึกษานิเทศก์ 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทองศึกษานิเทศก์
ยอดเยี่ยม ประจาปี 2555 3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2556)
3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 73 ราย ได้แก่
1) นายสุภาพ แจ่มหม้อ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป.กาแพงเพชร เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2553 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555 3. รางวัล
ชนะเลิศโครงการประกวดคู่หูโรงเรียนส่ง เสริมทันตสุขภาพ ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
โครงการพัฒนาองค์กรไร้พุง)

-72) นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง “สถานศึ กษาพอเพียง” ปี 2555 2. รางวัล โรงเรียนดีศ รีตาบลต้นแบบ
ปีการศึกษา 2556 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึ กษาพอเพียง” ปี 2552 4. เครื่องหมายเชิด ชูเกียรติ
“คุ รุ ส ดุ ดี ” ปี 2548 การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง เรื่ อ ง โครงการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาแบบอย่ า ง
การจั ด กระบวนการเรี ย นการสอนและการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ปีการศึกษา 2555 เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ)
3) นายมานิตย์ นาคเมือง โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร สพม. เขต 41 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555 2. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2555 3. ต้ นแบบโรงเรี ย นในฝั น รุ่ น ที่ 3 ปี 2555 การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง
เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
4) นายเล็ก ขมิ้นเขียว โรงเรียนนาวังศึกษาวิช จังหวัดหนองบัวลาภู สพม. เขต 19 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลสถานศึก ษาแบบอย่ างการจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละการบริห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพีย ง” ปี 2555 2. ต้นแบบโรงเรี ยนในฝัน รุ่นที่ 3 ปี 2554
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2549 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนนาวังศึกษาวิช)
5) นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวั ลสถานศึก ษาแบบอย่ า งการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู้แ ละการบริ ห ารจัด การตามหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555 2. โรงเรียนดีศรีตาบล ปี 2556 3. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2550 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษา
แบบอย่างตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน)
6) นายเนตร รอดประชา โรงเรี ยนชุ มชนบึงบา สพป.ปทุ มธานี เขต 2 (ผลงานดี เด่ น ฯ คื อ
1. รางวัลเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2554
2. รางวั ลสถานศึก ษาแบบอย่ า งการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู้แ ละการบริ ห ารจัด การตามหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี
2549 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร)
7) นางบุ ษบา ฤทธิ สาร โรงเรี ยนวั ดช่ องลาภ (โชคลาภประชาพัฒ นา) สพป.ราชบุ รี เขต 1
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปี 2551
2. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2555 3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนาห้องสมุดด้วยนวัตกรรม LIBBRARY)

-88) นายบรรทม แก้ วอาษา โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป.อุด รธานี เขต 4 (ผลงานดีเด่ นฯ คื อ
1. โล่พระราชทานบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาอาชีพ ประจาปี 2555 2. รางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง” ปี 2554 3. โรงเรี ย นดี ศรี ต าบล ปี 2555 การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง
เรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงของโรงเรียนบ้านสร้างก่อ)
9) นายเฉลิม เทพสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป.ราชบุรี เขต 1
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ปี 2554 2. รางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัด กระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง “สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง” ปี 2552 3. โรงเรี ย นคุ ณ ธรรมชั้ น น า ปี 2550 การพั ฒ นางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
10) นางสาวจิราพร เอี่ยมระหงษ์ โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2555 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2552
3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน ปี 2549 4. ผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2554 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพและเสริมสร้างความยั่งยืนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร)
11) นายมงคล จินตนประเสริฐ โรงเรียนวัดบ้านกรวด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2552 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2554
3. รางวัล ต้น แบบคนดี ศรี แผ่ นดิ น ปี 2551 การพั ฒนางานตามข้ อตกลง เรื่ อง สถานศึ กษาแบบอย่ า ง
การจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ)
12) นายบัญชา จั นทร์ รักษา โรงเรี ยนชุ มชนประชาธิ ปัตย์ วิทยาคาร สพป.ปทุมธานี เขต 2
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2554 2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2555
3. โรงเรียนดีศรีตาบล ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การเสริมสร้างคนดี-คนเก่ง และศูนย์การเรียนรู้
ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร)
13) นายประสงค์ พวงวริ นทร์ โรงเรียนวั ดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุ รี เขต 2
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจาปี 2555 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
ปี 2554 3. รางวั ล ชนะการประกวดส้ ว มสุ ข สั น ต์ ประเภทโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ขนาดให ญ่
ปีการศึกษา 2554 4. รางวัลชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่
ปีการศึกษา 2553 5. รางวัลชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่
ปี ก ารศึ ก ษา 2552 6. ต้ น แบบโรงเรี ย นในฝั น รุ่ น ที่ 2 ปี 2551 การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง
เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ))

-914) นายยุ ทธพงษ์ ทองหล้ า โรงเรี ยนบ้ านห้ วยมุ่ น สพป.เลย เขต 3 (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ
1. รางวั ลสถานศึก ษาแบบอย่ า งการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู้แ ละการบริ ห ารจัด การตามหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง “สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง” ปี 2555 2. ต้ น แบบโรงเรี ย นในฝั น รุ่ น ที่ 3 ปี 2556
3. ผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาครู
สู่ความเป็นเลิศการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.1-3)
15) นางศรีรัตน์ บัวใหญ่ โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี สพป.สิงห์บุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
ข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น ปี 2554 2. รางวั ล สถานศึ ก ษาแบบอย่ า งการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2556 3. รางวัลผู้ทา
คุณประโยชน์ด้านการศึกษา ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด ด้วยการนิเทศภายในโรงเรียน)
16) นายสนิ ท จิ นดาวงศ์ โรงเรี ยนวั ดเทพชุ มนุ ม สพป.สงขลา เขต 2 (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ
1. โรงเรียนดีเด่นด้ านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปี การศึกษา 2555 2. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่ า งการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
“สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2548 4. ต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน ปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ)
17) นายมนตรี จรี ย านุ วั ฒ น์ โรงเรี ย นบ้ า นกาเนะ สพป.สตู ล (ผลงานดี เ ด่ น ฯ คื อ
1. รางวั ลสถานศึก ษาแบบอย่ า งการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู้แ ละการบริ ห ารจัด การตามหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง “สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง” ปี 2555 2.ข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น ประจ าปี 2551
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553 4. ผู้ทาคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ปี 2553
การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง เรื่ อ ง การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมนั ก เรี ย น โรงเรี ย น
บ้านกาเนะ (ประจาปีการศึกษา 2554-2555))
18) นางอรวรรณ เรืองหิรัญ โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) สพป. ยะลา เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. โรงเรี ย นประชาธิ ป ไตยตั ว อย่ า ง ประจ าปี 2555 2.ต้ น แบบโรงเรี ยนในฝั น รุ่ น ที่ 3 ปี 2554
3. ผู้ทาคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง ประชาธิปไตยตัวอย่างรักษา
มาตรฐาน)
19) นางถนอมทรัพย์ นูนน้อย โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (ผลงานดีเด่นฯ
คื อ 1. รางวั ล พระราชทาน ประเภทสถานศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ขนาดเล็ ก ปี ก ารศึ ก ษา 2552
2.โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจาปี 2554 3. รางวัลโรงเรียนที่รักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตย
ตัวอย่ างต่ อเนื่ องประจาปี 2553 4. โรงเรีย นประชาธิปไตยตัว อย่า ง ประจาปี 2552 การพัฒนางาน
ตามข้ อ ตกลง เรื่ อ ง โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพทุ ก ด้ า นของสถานศึ ก ษา
ตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน)

- 10 20) นายณั ฐนนท์ วิ ทยาประโคน โรงเรียนบ้านเขว้า สพป.บุรี รัมย์ เขต 4 (ผลงานดีเด่นฯ คื อ
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจาปี 2555 2.รางวัลชนะเลิศ การประกวดคู่หูโรงเรียนส่งเสริม
ทันตสุขภาพ ประจาปี 2554 3. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โรงเรียนในโครงการ อย.น้อย ระดับชาติ)
21) นายโยธี เชิญขวัญชัย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คื อ
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2554 2.รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2554
3. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารจัดการ
โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
22) นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2550 2.รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่ า งการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
“สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2554 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555 การพั ฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง พัฒนาอาชีพอิสระสาหรับเด็กและเยาวชนโรงเรียนระโนดวิทยา)
23) นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2544 2.รางวัล
โรงเรีย นส่ งเสริมสุ ขภาพระดับ เพชร ปี 2555 3. รางวัล เกี ยรติ ยศโล่พ ระราชทานจากสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจาปี 2554
4. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจาปี 2553 5. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง “สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง” ปี 2554
การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง เรื่ อ ง โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ด้วยการจัดการเรียนการสอน คิดวิเคราะห์ขั้นสูง วิธีศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS : Independent Study))
24) นายชุมพล จันทร์สายทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. โล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง” ประจาปี 2554 2. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่ า งการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
“สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2554 3. รางวัล “ต้นแบบโรงเรียนใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน” รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2553
การพัฒ นางานตามข้ อตกลง เรื่อ ง โครงการส่ ง เสริ ม วิ นัย นั กเรี ย น เพื่อ สนั บสนุ นการพัฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในโรงเรียน)
25) นายสุรินทร์ ศิริวิชัย โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. เครื่องหมายเชิด ชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555 2. รางวั ลชนะเลิศการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภท
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2553 3. รางวัลรับรองมาตรฐาน อย.น้อยระดับดีเยี่ย ม ประจาปี
2553 4. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหาร
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อให้ก้าวไกลสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน)

- 11 26) นางสาวรัชนีกร พันธ์พัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป.พะเยา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ
คื อ 1. โรงเรี ย นพระราชทาน ประเภทสถานศึ ก ษา ระดั บ ประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก ประจ าปี 2552
2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจาปี 2554 3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย)
27) นายมนตรี พรหมมา โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ปี 2555 2. สถานศึกษาดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด
(QAD) ปี 2555 3. สถานศึ ก ษาดี เ ด่ น ส่ ง เสริ ม มาตรฐานระบบการต้ า นยาเสพติ ด (QAD) ปี 2553
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนในฝันสู่ความยั่งยืน)
28) นายศุภชัย เวชกุล โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คื อ
1. โรงเรี ยนต้ น แบบการจั ด การเรี ยนรู้ สหกรณ์ ประจ าปี 2554 2. ต้น แบบโรงเรีย นในฝั น ปี 2556
3. บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
โครงการบริหารสถานศึกษาอย่างมีระบบ)
29) นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2555 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2555 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุสดุดี” ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ)
30) นายสมชาย ครึ กครื้ น โรงเรี ยนชะอ าคุ ณหญิ งเนื่ องบุ รี จั งหวั ดเพชรบุ รี สพม. เขต 10
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2554
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2555 3. สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดู แลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
ปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา)
31) นายประทีป สุวรรณาภัย โรงเรียนสลกบาตรวิทยา จังหวัดกาแพงเพชร สพม. เขต 41 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2554 2. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ปี 2555
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการสานฝัน
เด็ก ส.ว. (การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนและการศึกษาต่อ))
32) นายโชคชัย ฟักโต โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2552
2. รางวัลชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2553 3. รางวัล
โรงเรี ย นดี ศ รี ต าบล ปี 2555 4. รางวั ล เสมา ป.ป.ส. ระดั บ ดี เ ด่ น ประจ าปี 2555 การพั ฒ นางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังสู่ความเป็นเลิศ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา)

- 12 33) นายพิษณุ ภูมิภาค ศูนย์ กศน.อาเภอเมืองอุบลราชธานี สานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. คนดีศักดิ์ศรี สป. ปี 2555 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2555 3. รางวัล
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด มุ ม หนั ง สื อ ดี เ ด่ น ประเภทในสถานประกอบการ ปี 2554 การพั ฒ นางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนามุมอ่านหนัง สือเพื่อส่ง เสริมการอ่านให้ครอบคลุมไปทุกหมู่บ้านทุกตาบลของ
อาเภอเมืองอุบลราชธานีภายใต้โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ)
34) นายสุ ริ นทร์ อิ นทุ สุ ต โรงเรี ยนแม่ จริ ม จั งหวั ดน่ าน สพม.เขต 37 (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ
1. ห้องสมุดโรงเรียน (ขนาดกลาง) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจาปี 2555 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
ประจ าปี 2554 3. เครื่ อ งหมายเชิ ด ชู เ กี ย รติ “คุ รุ ส ดุ ดี ” ปี 2550 การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ด้วยกลยุทธ์ MODERN School)
35) นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวั ลสุด ยอดส้ วมนวัตกรรม ระดั บประเทศ ปี 2554 2. รางวั ลพระราชทานประเภทสถานศึกษา
ระดับการศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่ ปี 2554 3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง “สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง” ประจ าปี 2553
4. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการพัฒนานวัตกรรมส้วมสถานศึกษาและอารยะสถาปัตย์สู่ศูนย์การเรียนรู้อย่างยั่งยืน )
36) นางกั ญญา สมบูรณ์ โรงเรี ยนบ้านวนาหลวง สพป.แม่ฮ่ องสอน เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คื อ
1. รางวั ลข้ า ราชการพลเรื อนดี เด่ น ประจ าปี 2552 2. รางวัล สถานศึก ษาแบบอย่ า งการจั ดกิ จ กรรม
การเรี ย นรู้ แ ละการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง “สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง”
ประจาปี 2552 3. รางวั ลเครื่ องหมายเชิด ชูเกียรติ “คุรุ สดุดี” ปี 2553 การพัฒ นางานตามข้ อตกลง
เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและสถานศึกษาพอเพียงที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ)
37) นายสิ ทธิพร นั นตาวงค์ โรงเรี ยนบ้ านม่วงชุ ม สพป.เชี ยงใหม่ เขต 3 (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2552 2. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการ
สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดี เด่น ประจาปี 2554 3. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ปี 2555
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนบ้านม่วงชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่สากล)
38) นายชูชีพ อรัญวงศ์ โรงเรียนระหานวิทยา จังหวัดกาแพงเพชร สพม. เขต 41 (ผลงานดีเด่นฯ
คื อ 1. สถานศึ ก ษาแบบอย่ า งการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2554 2. รางวัล “คุรุสดุดี” ปี 2553 3. รางวัล
“ต้ น แบบโรงเรี ย นดี ใ กล้ บ้ า นโรงเรี ย นในฝั น รุ่ น ที่ 2” ประจ าปี 2551 การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง
เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)

- 13 39) นางจุ รี รั ตน์ โพธิ์ วิ จิ ตร ศู นย์ กศน.อ าเภอเมื องกระบี่ ส านั กงาน กศน. จั ง หวั ดกระบี่
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2555 2. โล่เกียรติคุณ ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐดีเด่น
(เรือนจาจังหวัดกระบี่) ประจาปี 2553 3. คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจาปี 2555 4. ผู้ทาคุณประโยชน์ ทางด้า น
การศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดารงตาแหน่ง เสียสละ อดทนในการปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ประจาปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญา “คิดเป็น”)
40) นายสนอง ก้อนสมบัติ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัง หวัดน่าน สพม.37 (ผลงานดีเด่นฯ
คื อ 1. สถานศึ ก ษาแบบอย่ า งการจั ด กระบวนการเรี ย นการสอนและบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง “สถานศึ ก ษาพอเพี ยง” ประจ าปี 2554 2. รางวัล เครื่ อ งหมายเชิด ชู เ กี ย รติ
“คุรุสดุดี” ปี 2555 3. รางวัล “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน ” รุ่น 1 ปี 2549 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการพัฒนารูปแบบนิเทศภายในด้วยวิจัยเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน)
41) นายธรรมรงค์ ศั กดิ์ อิ นกั น โรงเรี ย นวั ด ต้ น ไคร้ สพป.แพร่ เขต 1 (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ
1. โรงเรีย นส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับเพชร ประจ าปี 2555 2. รางวัล ชนะเลิศ สุด ยอดส้ วมแห่ ง ปี 2553
3. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา 2553 4. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา 2554
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส้วมดีสู่วิถีชุมชน)
42) นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ศูนย์ กศน.อ าเภอครบุรี สานั กงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง
การจั ด กระบวนการเรี ย นการสอนและการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
“สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2552 3. รางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ปี 2555 4. รางวัลห้องสมุด
ประชาชนอาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ห้องสมุดประชาชนดีเด่น ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง การพัฒนาบ้านหนังสืออัจฉริยะในรูปแบบ ห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต)
43) นายอาส พ้ น เหตุ ศู น ย์ ฝึ ก และพั ฒ นาอาชี พ ราษฎรไทยบริ เ วณชายแดนอุ ต รดิ ต ถ์
สั งกั ดส านั กงาน กศน. (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ 1. รางวั ล ชนะเลิ ศ ที่ 1 ระดั บ ประเทศ ประเภทผู้ อ านวยการ
สถานศึ ก ษาขึ้ น ตรงดี เ ด่ น ปี 2554 2. รางวั ล ที่ 1 ระดั บ ประเทศ ประเภทสถานศึ ก ษาขึ้ น ตรง
สังกัดสานักงาน กศน. ด้านส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 2555
3. รางวัลคุรุสภา “เข็มคุรุสดุดี” ปี 2541 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่ตามหลักสูตร IPM (Integrated Pest Management) ภายใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
44) นายจเร จันทร์วัฒนเดชากุล โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สพป.ระนอง (ผลงาน
ดีเด่นฯ คื อ 1. โรงเรียนดี ศรีตาบล ปี 2556 2. รางวั ลเครื่องหมายเชิ ดชูเ กียรติ “คุรุส ดุดี” ปี 2555
3. รางวั ล ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ ดี เ ด่ น ประเภทผู้ บ ริห าร ประจ าปี 2554 การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง
เรื่อง โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ)

- 14 45) นายสุเทพ เปียกบุตร โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป.กระบี่ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียน
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ เพชร ปี 2555 2. สถานศึ ก ษาแบบอย่ า งการจั ด กระบวนการเรี ย นการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2552
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
สถานศึกษาทั้งระบบสู่ความเป็นเลิศ)
46) นายชาติชาย ระวั งภั ย โรงเรียนปางศิ ลาทองศึกษา จั งหวัดก าแพงเพชร สพม.เขต 41
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2555 2. เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ
ประเภทนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน เนื่องในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมัธยมศึกษา ระดับประเทศ
ครั้งที่ 2 ปี 2553 3. รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
โครงการรักษาสภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
47) นางสงบ จันทรเสนา โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2555 2. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 ปี 2549
3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจาปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
ความเข้มแข็งเครือข่ายแกนนาพลังแผ่นดินเอาชนะสารเสพติดในเขตบริการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์)
48) นายนคร มากมีทรัพย์ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ปี 2555 2. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2552
3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2554 4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2552
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม รูปแบบการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้กระบวนการ 7 ขั้นตอน)
49) นายสมศั กดิ์ ฉั นทปราโมทย์ โรงเรี ยนบ้ านไร่ ร่ วมวิ ทยาคาร สพป.กาญจนบุ รี เขต 2
(ผลงานดี เด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึก ษา ระดับ ประถมศึก ษา ขนาดเล็ก ประจาปี
การศึก ษา 2552 2. โรงเรีย นส่ง เสริม สุข ภาพระดับ เพชร ปี 2555 3. สถานศึก ษาแบบอย่ างการจั ด
กระบวนการเรีย นการสอนและการบริห ารจัด การตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง “สถานศึกษา
พอเพี ย ง” ประจ าปี 2552 การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง เรื่ อ ง การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
50) นางประไพ ขว้ างไชย โรงเรี ยนนายางวิ ทยา สพป. ล าปาง เขต 2 (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ
1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2555 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2552
3. สถานศึก ษาที่มี ผลงานการพั ฒนาระบบการดูแ ลช่ว ยเหลื อนั กเรีย นดี เด่ น ประจาปี ก ารศึก ษา 2552
4. รางวัลโล่เกียรติยศเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาและหน่วยงานดีเด่น ปี 2554 5. รางวัลโล่เกียรติยศ
เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล ปี 2555 6. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่นที่ 3 พ.ศ.2555 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

- 15 51) นายวิ ชา จุ ลทรั กษ์ โรงเรี ยนวั ดเบญพาด สพป.กาญจนบุ รี เขต 2 (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2552 2. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
ประจาปี 2554 3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555 4. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
52) นายเอศรา แสนกันคา โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) สพป.นครปฐม เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2555 2. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
ประจาปี 2552 3. รางวัลชนะการประกวดส้ว มสุขสันต์ ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ปี 2553
4. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง)
53) นายสาเร็จ เมฆประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบ่อแสน สพป.พังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553 2. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ปี 2555 3. รางวัลบุคลากรต้นแบบ
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และได้รับรางวัลครูเกี ยรติยศ ปี 2544 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน)
54) นายประยูร เรียนปิงวัง โรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลาปาง เขต 1
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
ระดั บประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีก ารศึ กษา 2555 2. รางวัล พระราชทานประเภทสถานศึ กษา
ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา 2541 3. ผู้ทาคุณประโยชน์ ทางด้านการศึกษา ปี 2554
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนนาร่องการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ห้องเรียน Tablet
และห้องเรียน iPad)
55) นางสุ น ทรี เล้ า อรุ ณ โรงเรี ย นวั ดสามง่ าม (คงทองอนุ ส รณ์ ) สพป.นครปฐม เขต 1
(ผลงานดี เด่นฯ คื อ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึ กษา ขนาดกลาง ประจาปี การศึ ก ษา 2547
2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2553 3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2554
4. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ปี 2551 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย)
56) นายสาธิ ต มากมี โรงเรี ย นอนุ บ าลศรี นคร (ไทยธั ญ ญานุ กู ล ) สพป.สุ โขทั ย เขต 2
(ผลงานดี เด่ นฯ คื อ 1. รางวั ล โรงเรี ย นดี เ ด่ น ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ระดั บ ประเทศ ปี 2555
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2554 3. รางวัลชนะเลิศการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภท
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ขนาดใหญ่ ปี ก ารศึ ก ษา 2553 4. ต้ น แบบโรงเรี ย นในฝั น รุ่ น ที่ 2 ปี 2553
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร
(ไทยธัญญานุกูล) ด้วยกิจกรรม 3 ดี)

- 16 57) นางกาญจนา ศรีพระนาม โรงเรียนบ้านหนองแสง (หนองแสงราษฎร์วิทยา) สพป.มหาสารคาม
เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2552 2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุสดุดี” ปี 2555 3. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
สถานศึกษาพอพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา)
58) นายชนินทร์ คะอังกุ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สพป.กาฬสิ นธุ์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คื อ
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับ ประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2555
2. รางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง สถานศึ ก ษายอดเยี่ ย ม ประเภท
ประถมศึกษา ขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจาปี 2555 3. โรงเรียนดี
ศรีตาบล ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการ
เรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักของเศรษฐกิจพอพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สู่ความยั่งยืน)
59) นายชู เดช อ าพั นทอง โรงเรี ยนจอมพระประชาสรรค์ จั ง หวั ดสุ ริ นทร์ สพม. เขต 33
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2550 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ปี 2550 3. รางวั ล เครื่ อ งหมายเชิ ด ชู เ กี ย รติ “คุ รุ ส ดุ ดี ” ปี 2548 การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง
เรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาให้ถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน)
60) นายอุดม ดาริห์ โรงเรียนกระแชงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลชนะเลิศ นวัต กรรมนาโนเทคโนโลยี ระดั บประเทศ ครั้ ง ที่ 4 ถ้ วยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพ
รัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ปี 2556 2. รางวั ลเครื่ องหมายเชิ ดชู เกี ยรติ “คุรุ สดุ ดี ” ปี 2553
3. รางวั ล ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ ดี เ ด่ น ปี 2552 4. รางวั ล ต้ น แบบโรงเรี ย นในฝั น รุ่ น ที่ 3 ปี 2555
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” อย่างยั่งยืน)
61) นายโฆษิต คาไสย์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี 2553 2. เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1
ปี 2555 3. รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเยี่ยม ระดับประเทศ “เยาวชน ทาดี ถวายในหลวง”
ปี ก ารศึ ก ษา 2551 การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง เรื่ อ ง โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โรงเรี ย น
โนนค้อวิทยาคมด้วยนวัตกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)
62) นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่ างการจั ด กระบวนการเรีย นการสอนและการบริ หารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2550 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555 3. รางวัลผู้บังคับบัญชา
ลูก เสื อดี เด่ น ปี 2553 4. รางวั ลต้ นแบบโรงเรี ยนในฝัน ปี 2554 การพัฒ นางานตามข้ อตกลง เรื่ อ ง
โครงการสร้างสรรค์ปรางค์กู่สู่วิถีพอเพียง)

- 17 63) นายชู ชาติ ชั ยวงศ์ โรงเรี ยนบ้ านพงสิ ม สพป.ศรี สะเกษ เขต 2 (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2554 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2554 3. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
ประจาปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา)
64) นายมนตรี เหมือนมาตย์ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2554 2. โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดี ประจาอาเภอ) รุ่นที่ 3 ปี 2554
3. เกียรติบัตรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2555 4. เกียรติบัตร
ผู้บั ง คั บ บัญ ชาลู ก เสื อ ดี เ ด่ น ประเภทผู้ บ ริ ห าร ปี 2553 การพั ฒ นางานตามข้อ ตกลง เรื่ อ ง การพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
65) นายปัญญาพิพัฒน์ บารุง โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.อุดรธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2555 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553
3. รางวัลโรงเรียนดีศรีตาบล ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข)
66) นายสมควร โมทะจิตร โรงเรียนวัดบ้านประอาง (ประสาชน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรั ชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง “สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง” ประจ าปี 2555 2. โรงเรี ย นดี ศ รี ต าบล ปี 2555
3. โครงการบ้านนั กวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนคุ ณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิ ทยาศาสตร์ รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา
2555-2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง)
67) นายสุ วิทย์ นิจภู ริ พันธ์ โรงเรี ยนสตู ลวิ ทยา จังหวั ดสตู ล สพม. เขต 16 (ผลงานดีเด่ นฯ
คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2554
2. โครงการประกวดโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2556 3. โครงการประกวดโรงเรียน อย.น้อย
รางวั ลชนะเลิศ ระดับประเทศ ปีก ารศึ กษา 2552 การพั ฒนางานตามข้อ ตกลง เรื่ อง โครงการพัฒนา
โรงเรียนรางวัลพระราชทานเพื่อดารงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน (ภายในปี 2556))
68) นายสมจิต จุลพูล โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จังหวัดพัทลุง สพม. เขต 12 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวั ล พระราชทานประเภทสถานศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ขนาดเล็ ก ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2555
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง “สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง” ประจ าปี 2554 3. ต้ น แบบโรงเรี ย นในฝั น รุ่ น ที่ 3 ปี 2555
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาส่งเสริมการอ่านของนักเรียน)

- 18 69) นางวรรณี เสื อสิ งห์ โรงเรี ยนสามแยกบ้ านเนี ยง (สิ ทธิ พั นธ์ อนุ กู ล) สพป.ยะลา เขต 1
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับ ประถมศึ กษา ขนาดเล็ก ประจาปี
การศึก ษา 2553 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู้และการบริหารจั ดการตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจาปี 2554 3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจาปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา)
70) นายมณเฑี ย ร ภู่ ศ รี พั น ธ์ โรงเรี ย นชุ มชนบ้ านหนองฝ้ า ย สพป.กาญจนบุ รี เขต 4
(ผลงานดี เด่ นฯ คือ 1. รางวั ลพระราชทาน ประเภทสถานศึก ษา ระดั บมั ธยมศึก ษา ขนาดเล็ก ประจ าปี
การศึก ษา 2555 2. รางวัลข้ าราชการพลเรือ นดี เด่ น ประจ าปี 2554 3. เครื่ องหมายเชิด ชู เกี ย รติ
“คุรุสดุดี” ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
เพื่อเชื่อมโยงสู่การเป็น“สถานศึกษาพอเพียง”)
71) นายสาวิ ทย์ ญาณภิ รั ต วิ ทยาลั ยเทคนิ คสมุ ทรสาคร (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ 1. รางวั ล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดั บอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2555 2. รางวั ล
ชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ (โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฟันสู่ธุรกิจ) ประเภทผลประกอบการดีเด่น
แผนธุรกิจ ปี 2554 3. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ปีการศึกษา 2552
“เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบหมุน 2009-2” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร)
72) นายสาโรจน์ ขอจ่ วนเตี๋ ยว วิ ทยาลัยเทคนิ คสุ พรรณบุ รี (ผลงานดี เด่ นฯ คือ 1. รางวั ล
พระราชทาน ประเภทสถานศึ ก ษา ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา ขนาดใหญ่ (วิ ทยาลั ยเทคนิ คประจวบคี รี ขั นธ์ )
ประจาปีการศึกษา 2554 2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับการศึกษาวิชาชีพ ขนาดใหญ่
(วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส) ประจาปีการศึกษา 2550 3. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา
ระดั บ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ขนาดเล็ ก (วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ างบรรหาร-แจ่ มใส) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2547
การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง เรื่ อ ง การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มเพื่ อ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
เกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษารางวัลพระราชทานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี)
73) นายส าเร็ จ วงศ์ ศั ก ดา วิ ท ยาลั ยเทคนิ คหลวงพ่ อ คู ณ ปริ สุ ท โธ (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ
1. สถานศึ ก ษาแบบอย่ า งการจั ด กระบวนการเรี ย นการสอนและการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง “สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง” ประจ าปี 2553 2. สถานศึ ก ษารางวั ล พระราชทาน
ระดับ อุด มศึ กษา ประจาปีก ารศึ กษา 2548 3. สถานศึก ษารางวัล พระราชทาน ประเภทสถานศึก ษา
ระดับ อาชีว ศึก ษาขนาดกลาง ประจาปีก ารศึ กษา 2555 4. รางวัล ห้อ งสมุ ดวิ ทยาลั ยอาชีว ศึก ษาดีเ ด่ น
ประจาปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานห้องสมุดตามประกาศ
สมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ พ.ศ.2549 (มาตรฐานห้ อ งสมุ ด ด้ า นที่ 7
ด้านเทคโนโลยี))

- 19 3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย ได้แก่
1) นายวุฒิพล ฉนากลาง สพป.นครราชสีมา เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2542 2. รางวัลโครงการดาเนินการคัดเลือกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการบริหาร
จัดการดีเด่น ประจาปีงบประมาณ 2553-2555 3. ผู้ทาคุณประโยชน์ด้านการศึกษา อุทิศตน เสียสละ อดทน
ในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ และพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตเป็ นแบบอย่ างที่ ดี เป็ นที่ ประจั กษ์ ต่ อสาธารณะชน พ.ศ.2553
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
2) นางงามพิศ ลวากร สพม.เขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม
ด้านบริหารจัดการ ประจาปี 2555 2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย (O-NET)
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (อันดับ 1) ปีการศึกษา 2554 3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่ น ประเภทผู้สนับสนุน
ประจาปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาความเข้มแข็งโรงเรียนมาตรฐานสากลสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1)
4. มีวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย ได้แก่นาย
ประวิตร ทับเที่ยง สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ผู้สนับสนุนการดาเนินงานยุวกาชาดดีเด่น
ประจาปี 2553 2. ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดดีเด่น ประจาปี 2553 3. สานักงาน กศน.จังหวัดดีเด่น
ประจาปี 2552 4. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดดีเด่นประจาปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รูปแบบ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ที่ส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา กศน.อาเภอ ในสังกัด)
_______________________________

