


ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเปน็วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
   
 
 

  เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 10/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารท่ี 29 กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีนายสุขุม เฉลยทรัพย์ 
เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
จ านวน 104 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ จ านวน 27 ราย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ จ านวน 73 ราย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย  
และผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ดังนี้     
 

  หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
                1) นางกานต์ธีรา ทาศิลา โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  (ผลงานวิชาการ คือ                      

1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ เรื่องโอวาท 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา     
และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 5 พร้อมเอกสารประกอบ 2. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม                       
เรื่อง สหกรณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พร้อมเอกสารประกอบ)  

    2) นางปัญญทิพย์ อ านาจ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
(ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะสิทธิเด็กพื้นฐานจากส่ือหนังสือพิมพ์ กลุ่มสาระ                
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 พร้อมเอกสารประกอบ                      
2. รายงานการพัฒนาชุดการสอนของดีบ้านใต้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับ                   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 พร้อมเอกสารประกอบ) 

  

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕๕6 เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 102 ราย ดังนี้ 
๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 25 ราย ได้แก่  
 1) นางกัลยา แตงข า โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. ราชบุรี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล

คุรุสภาเข็มทองค า คุรุสภาสดุดี พ.ศ.2555  2. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น พ.ศ.2555  3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรม              
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับช้ัน ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 61 ปี 2554              
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิ จัย                           
เรื่อง แหล่งเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมโอ่งผ้าไทย จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมสัมมาชีพในชุมชน รายวิชาเพิ่มเติม              
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 

 2) นางสุจิตรา สุวรรณภาพ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สพม.เขต 17 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติกิตติคุณ 
ระดับประเทศ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ปีการศึกษา 2555  2.รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจาก                       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2554                      
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3. รางวัลเกียรติยศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม ระดับประเทศ “เยาวชนไทย                            
ท าดี ถวายในหลวง”ปีการศึกษา 2553  4. ครูดีในดวงใจ ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง                          
เรื่อง โครงการน้องจ๋าพี่มาแล้ว) 

 3) นางสาวอภินันท์ พฤกษะศรี  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย เครื่องเด่ียว 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 62 ปีการศึกษา 2555                   
2. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมเด่ียวดนตรีไทยจะเข้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 61 ปีการศึกษา 2554 3. รางวัลเกียรติบัตรพระราชทาน รางวัลผู้ปรับวง ประเภท
การบรรเลงขับร้อง (วงมโหรี) ในการประกวดดนตรีไทย ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งท่ี 26 ประจ าปี 
2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านดนตรีไทยของโรงเรียน มหาวชิราวุธ 
จังหวัดสงขลา พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรีไทยในปีการศึกษา 2556)  

 4) นางนุช ม่วงเก่า โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันการโต้วาที ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2553  2. ครูภาษาไทยดีเด่น ประจ าปี 2540 (รางวัลเข็ม
เชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.)  3. รางวัลครูต้นแบบ ประจ าปี 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 ประจ าปี 2555  2. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดีเด่น ประจ าปี 2555                  
3. ครูดีในดวงใจ ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงงาน
วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจัย QPAR เป็นฐาน) 

 6) นายปพน กิตติโรจนฉัตร  โรงเรียนวนาประชารัฐบ ารุง สพป.นครราชสีมา เขต 6                    
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะดีเด่น ประจ าปี 2555  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553   3. รางวัลครูดีในดวงใจ 
พ.ศ.2554  4. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2554  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรม
ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์) 
 7) นายกิตติศักด์ิ ฉายรัตน์  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี สพม. เขต 4 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552  2. ครูผู้ฝึกสอน รางวัล                 
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553  3. ผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ประเภททีม 6-12 คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการแสดงโขน) 
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 8) นาง สุ ชิลา ชัชวาลุรัตน์  โรงเรียนชุมชนวัดรวง  สพป.นครราชสีมา เขต 2                    
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี 2555  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2554  3. รางวัล “ครูดี            
ในดวงใจ” พ.ศ.2551 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการแรลล่ีร้อยกรองประลองโจทย์ปัญหา                 
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้บทร้อยกรองแบบฝึกเสริมทักษะโจทย์ปัญหาการบวก และแบบฝึกทักษะ                 
โจทย์ปัญหาการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4) 
 9) นางขนิษยา ภูขาว โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป.อุดรธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงละครโรงเล็ก ระดับช้ัน ป.1-6     
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2553  2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ประจ าปี 2555  3. รางวัลครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2556       
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนากิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ให้ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ) 
 10) นางสมจิตร วิเศษสุนทร  โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สพม.เขต 21 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1.รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับช้ัน 
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2553  2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับช้ัน ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552                
3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ช่วงช้ันท่ี 4 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน      
โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างเสริมทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์)   
 11) นางกฤษณีย์ วิกุลจรูญเดช โรงเรียนล าปางกัลยาณี จังหวัดล าปาง สพม.เขต 35 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ .) ปี 2542      
2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ ประจ าปี 2554 3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงกล่อมเด็ก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3-4 ประเภทเด่ียว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งค่าวก้อมล้าน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4) 
 12) นางสาววาสนา สาเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) สพป.ตาก เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจ าปี 2553  2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) รางวัล
ชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ ประจ าปี 2555 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”                   
ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการโครงงานขยะสะสมทรัพย์ตามหลัก
อริยสัจส่ีสู่สถานศึกษาและชุมชนน่าอยู่)   
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 13) นายสกุล จ่าไธสง โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สพม.เขต 32 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1.ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง กีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 28 
“ภูเก็ตเกมส์” ปี 2555  2. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง กีฬามวยไทยสมัครเล่น การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 “เมืองเพชรเกมส์” ปี 2555  3. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง กีฬามวยไทย
สมัครเล่น การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 31 “เมืองช้างเกมส์” ปี 2553                             
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมกีฬามวยสู่ความเป็นเลิศ)   
 14) นายวิ วัฒน์  รอดเกิ ด  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  (ผลงานดี เ ด่นฯ คือ                       
1. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2551 2. รางวัลชนะเลิศ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชาติ ปี 2554 “การสร้างและหาประสิทธิภาพ
เครื่องมือเก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามันแบบสองหัวตัด”  3. รางวัลชนะเลิศการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับชาติ 
(ประเภท 2 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ) “เครื่องดัดลวดรัดต้นยางพาราอัตโนมัติ” ประจ าปี 2555     
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการท าโครงงานวิทยาศาสตร์)   
 15) นางอ าไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สพม.เขต 3 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1.  ครูผู้ฝึกนักเรียนแต่งกลอน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ช่วงช้ันท่ี 4 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปี 2553  2. รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทร้อยกรอง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6          
และ ปวช. งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2554  3.รางวัลชนะเลิศ     
การประกวดบทร้อยกรอง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 และ ปวช. งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
วันวิสาขบูชา ประจ าปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการสานฝันวรรณศิลป์ (มุ่งเน้นท่ี                  
ตัวนักเรียน))   
 16) นายศุภณัฐ เขียวมณี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สพม.เขต 42 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ช้ันท่ี 1 ประจ าปี 2547  2.รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” ประจ าปี 2555  3.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจ าปี 2553 การพัฒนางาน             
ตามข้อตกลง เรื่อง วิธีสร้างจิตส านึกให้มีจิตสาธารณะโดยใช้กระบวนการลูกเสือ) 
 17) นางสมลักษณ์ สมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  สพป.เ ชียงราย เขต 4                  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยดีเด่น พ.ศ.2554  2. รางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา     
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ประเภทนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2553  
3. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ.2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน      
เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
อนุบาลเชียงของ) 
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 18) นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ โรงเรียนร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์  สพม.เขต 24                  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2555  2.รางวัล “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ.2556  3. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
เป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณชน 
พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาทักษะการคิดสู่ความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) 
 19) นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย สพม.เขต 19               
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2543  2. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น พ.ศ.2555  3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการจัดการเรียนรู้
ยุคใหม่สู่การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning) 
โดยใช้ส่ือประสม) 
 20) นางดาริน บุญพรมมา โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 1  (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น พ.ศ. 2555  
2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2555  3. ครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2555  การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนคล่องโดยใช้ส่ือประสม) 
 21) นางเตือนใจ แสงไกร โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง สพป.มหาสารคาม เขต 1                 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยดีเด่น พ.ศ.2555  2.ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.)            
ประจ าปีพุทธศักราช 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  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น พ.ศ.2555  3. ครูดีในดวงใจ 
พ.ศ. 2552  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปล่ียนรูปท่ีสัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น) 
 23) นายชูชาติ นามกรณ์ โรงเรียนบ้านปากคะยาง สพป.สุโขทัย เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลพระราชทานโล่เกียรติยศคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเย่ียมระดับประเทศ ตามโครงการประกวด
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2550 2. รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ระดับประเทศกิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
“เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2551  3. ครูดีในดวงใจ พ.ศ.2556  การพัฒนางาน                     
ตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้ปลอดภัยห่างไกลจากเหล้า บุหรี่ และส่ิงเสพติด 
โดยกิจกรรมตามโครงงานคุณธรรม) 
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 24) นายดวงเด่น พิจอมบุตร โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดล าปาง สพม.เขต 35 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน                    
จัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับช้ัน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 62 ปีการศึกษา 2555                
2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับช้ัน ม.1-3                  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 60 ปีการศึกษา 2553  3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับช้ัน ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งท่ี 60 ปีการศึกษา 2553  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาการเรียนการจัดสวนถาดสู่ความเป็นเลิศ) 
 25) นายสมเกียรติ อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ผู้ฝึกสอนยกน้ าหนัก รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 28 
“ภูเก็ตเกมส์” พ.ศ.2555 2. ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันยกน้ าหนัก การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 34 “เมืองแพร่เกมส์” พ.ศ.2556  3. ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน         
ยกน้ าหนัก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้ง ท่ี 32 “เมืองเพชรเกมส์” พ.ศ.2554                          
4. รางวัลนักเรียนชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันยกน้ าหนัก การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 26 
“เพชรบูรณ์เกมส์” พ.ศ.2553  5. รางวัลนักเรียนชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันยกน้ าหนัก กีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 31 “เมืองช้างเกมส์” พ.ศ.2553  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนานักเรียน
ท่ีมีความสามารถพิเศษในกีฬายกน้ าหนัก เพื่อโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬายกน้ าหนักโรงเรียนบ้านไผ่สู่
มาตรฐานสากล ประจ าปีการศึกษา 2555 และประจ าปีการศึกษา 2556) 
 
                     2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ 
สพป.มหาสารคาม เขต 1  (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลคุรุสภาเข็มทองค า “คุรุสภาสดุดี” ประจ าปี 2554 
ประเภทศึกษานิเทศก์  2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทองศึกษานิเทศก์              
ยอดเย่ียม ประจ าปี 2555 3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2552  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2556)    

 
3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 73 ราย ได้แก่ 
    1) นายสุภาพ แจ่มหม้อ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป.ก าแพงเพชร เขต 2  (ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2553  2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555  3. รางวัล
ชนะเลิศโครงการประกวดคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ ปี 2553  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการพัฒนาองค์กรไร้พุง) 
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    2) นายกิตติศักด์ิ เรือนจันทร์ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555  2. รางวัลโรงเรียนดีศรีต าบลต้นแบบ             
ปีการศึกษา 2556 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2552  4. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ                
“คุรุสดุดี” ปี 2548  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่าง                           
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                     
ปีการศึกษา 2555 เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ)    

3) นายมานิตย์ นาคเมือง โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร สพม. เขต 41  (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555  2. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2555 3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 3 ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง                  
เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4) นายเล็ก ขมิ้นเขียว โรงเรียนนาวังศึกษาวิช จังหวัดหนองบัวล าภู สพม. เขต 19  (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555  2. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 3 ปี 2554  
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2549 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนนาวังศึกษาวิช)       

5) นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555  2. โรงเรียนดีศรีต าบล ปี 2556 3. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2550 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษา
แบบอย่างตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน) 

6) นายเนตร รอดประชา โรงเรียนชุมชนบึงบา สพป.ปทุมธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ             
1. รางวัลเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2554                  
2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 
2549 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร) 

7) นางบุษบา ฤทธิสาร โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) สพป.ราชบุรี เขต 1 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปี 2551                 
2. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2555 3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนาห้องสมุดด้วยนวัตกรรม LIBBRARY)       
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8) นายบรรทม แก้วอาษา โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป.อุดรธานี เขต 4 (ผลงานดีเด่นฯ คือ            
1. โล่พระราชทานบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาอาชีพ ประจ าปี 2555  2. รางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2554  3. โรงเรียนดี ศรีต าบล ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง                   
เรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงของโรงเรียนบ้านสร้างก่อ) 

9) นายเฉลิม เทพสวัสด์ิ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป.ราชบุรี เขต 1 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ปี 2554  2. รางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2552  3. โรงเรียนคุณธรรมช้ันน า ปี 2550 การพัฒนางาน                    
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน) 

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. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 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. รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี 2551  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  สถานศึกษาแบบอย่าง                    
การจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ) 

12) นายบัญชา จันทร์รักษา โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป.ปทุมธานี เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2554  2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2555            
3. โรงเรียนดีศรีต าบล ปี 2556  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การเสริมสร้างคนดี-คนเก่ง และศูนย์การเรียนรู้
ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร) 

13) นายประสงค์ พวงวรินทร์ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2555  2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง               
การจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”              
ปี  2554  3.  รางวัลชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดให ญ่                    
ปีการศึกษา 2554  4. รางวัลชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่                   
ปีการศึกษา 2553  5. รางวัลชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่                      
ปีการศึกษา 2552  6. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 2 ปี  2551  การพัฒนางานตามข้อตกลง                      
เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ)) 
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14) นายยุทธพงษ์ ทองหล้า โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                   
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”  ปี 2555  2. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 3 ปี 2556               
3. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาครู                  
สู่ความเป็นเลิศการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับช้ัน ม.1-3) 

15) นางศรีรัตน์ บัวใหญ่ โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี สพป.สิงห์บุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2554  2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ                
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2556 3. รางวัลผู้ท า
คุณประโยชน์ด้านการศึกษา ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม    
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด ด้วยการนิเทศภายในโรงเรียน) 

16) นายสนิท จินดาวงศ์  โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป.สงขลา เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                  
1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปีการศึกษา 2555  2. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555  3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2548  4. ต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน ปี 2552  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ) 

17) นายมนตรี  จรี ยานุวัฒน์   โรงเรียนบ้านกาเนะ สพป.สตูล (ผลงานดีเด่นฯ คือ                  
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555  2.ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2551            
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553  4. ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ปี 2553     
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียน                  
บ้านกาเนะ (ประจ าปีการศึกษา 2554-2555)) 

18) นางอรวรรณ เรืองหิรัญ  โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) สพป. ยะลา เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2555  2.ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 3 ปี 2554                    
3. ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง ประชาธิปไตยตัวอย่างรักษา
มาตรฐาน) 

19) นางถนอมทรัพย์ นูนน้อย  โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2552                       
2.โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2554 3. รางวัลโรงเรียนท่ีรักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตย
ตัวอย่างต่อเนื่องประจ าปี 2553  4. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2552 การพัฒนางาน               
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพทุกด้านของสถานศึกษา                  
ตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน) 
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20) นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน  โรงเรียนบ้านเขว้า สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                    
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจ าปี 2555  2.รางวัลชนะเลิศ การประกวดคู่หูโรงเรียนส่งเสริม
ทันตสุขภาพ ประจ าปี 2554 3. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 3 ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โรงเรียนในโครงการ อย.น้อย ระดับชาติ) 

21) นายโยธี เชิญขวัญชัย  โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                    
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2554  2.รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม             
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2554                    
3. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 3 ปี 2554  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารจัดการ
โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

22) นายวัฒนา ถนอมศักด์ิ  โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (ผลงานดีเด่นฯ  
คือ 1. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2550  2.รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2554  3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555  การพัฒนางานตามข้อตกลง             
เรื่อง พัฒนาอาชีพอิสระส าหรับเด็กและเยาวชนโรงเรียนระโนดวิทยา) 

23) นายสมศักด์ิ เลิศรัตนพันธุ์  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                    
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2544  2.รางวัล
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2555  3. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเย่ียม ระดับประเทศ ประจ าปี 2554  
4. เหรียญลูกเสือสดุดี ช้ันท่ี 1 ประจ าปี 2553  5. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี  2554              
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา           
ด้วยการจัดการเรียนการสอน คิดวิเคราะห์ข้ันสูง วิธีศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS : Independent Study)) 

24) นายชุมพล จันทร์สายทอง  โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า  สพป. ตาก เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. โล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง” ประจ าปี 2554  2. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2554  3. รางวัล “ต้นแบบโรงเรียนใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน” รุ่นท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
ในโรงเรียน) 

25) นายสุรินทร์ ศิริวิชัย  โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                    
1. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555  2. รางวัลชนะเลิศการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภท
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2553  3. รางวัลรับรองมาตรฐาน อย.น้อยระดับดีเยี่ยม ประจ าปี 
2553  4. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 3 ปี 2555  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหาร
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อให้ก้าวไกลสู่สังคมไทยท่ียั่งยืน) 
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26) นางสาวรัชนีกร พันธ์พัฒนกุล  โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว  สพป.พะเยา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. โรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปี 2552                    
2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจ าปี 2554  3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย) 

27) นายมนตรี พรหมมา  โรงเรียนเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 3 ปี 2555  2. สถานศึกษาดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด 
(QAD) ปี 2555  3. สถานศึกษาดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ปี 2553                   
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนในฝันสู่ความยั่งยืน) 

28) นายศุภชัย เวชกุล  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ              
1. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ประจ าปี 2554  2. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน ปี 2556                    
3. บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการบริหารสถานศึกษาอย่างมีระบบ) 

29) นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์  โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย  สพป.เพชรบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ              
1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2555  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี 2555  3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” ปี 2555  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ) 

30) นายสมชาย ครึกครื้น  โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี   จังหวัดเพชรบุรี  สพม. เขต 10  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2554 
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี 2555  3. สถานศึกษาท่ีมีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
ปี 2552  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา) 

31) นายประทีป สุวรรณาภัย  โรงเรียนสลกบาตรวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร สพม. เขต 41 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี 2554  2. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 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 ประจ าปีการศึกษา 2552  
2. รางวัลชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2553  3. รางวัล
โรงเรียนดีศรีต าบล ปี 2555  4. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจ าปี 2555  การพัฒนางาน                  
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนวัดพระแท่นดงรังสู่ความเป็นเลิศ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา) 
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33) นายพิษณุ ภูมิภาค  ศูนย์ กศน.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ส านักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. คนดีศักด์ิศรี สป. ปี 2555  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี 2555  3. รางวัล
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดมุมหนังสือดีเด่น ประเภทในสถานประกอบการ ปี 2554  การพัฒนางาน                  
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนามุมอ่านหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านให้ครอบคลุมไปทุกหมู่บ้านทุกต าบลของ
อ าเภอเมืองอุบลราชธานีภายใต้โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ) 

34) นายสุรินทร์ อินทุสุต  โรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน สพม.เขต 37 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                   
1. ห้องสมุดโรงเรียน (ขนาดกลาง) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี 2555  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
ประจ าปี 2554  3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี  2550 การพัฒนางานตามข้อตกลง              
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ด้วยกลยุทธ์ MODERN School) 

35) นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ  วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา (ผลงานดีเด่นฯ คือ                   
1. รางวัลสุดยอดส้วมนวัตกรรม ระดับประเทศ ปี 2554  2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา              
ระดับการศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่ ปี 2554 3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี  2553                          
4. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2553  การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการพัฒนานวัตกรรมส้วมสถานศึกษาและอารยะสถาปัตย์สู่ศูนย์การเรียนรู้อย่างยั่งยืน) 

36) นางกัญญา สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                   
1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2552  2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม                   
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”                    
ประจ าปี 2552 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553  การพัฒนางานตามข้อตกลง                
เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและสถานศึกษาพอเพียงท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพ) 

37) นายสิทธิพร นันตาวงค์ โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                   
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี  2552  2. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการ
สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจ าปี 2554  3. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 3 ปี 2555     
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนบ้านม่วงชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา                 
สู่สากล) 

38) นายชูชีพ อรัญวงศ์ โรงเรียนระหานวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร สพม. เขต 41 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ      
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี  2554  2. รางวัล “คุรุสดุดี” ปี 2553  3. รางวัล 
“ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 2” ประจ าปี 2551  การพัฒนางานตามข้อตกลง         
เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน) 
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39) นางจุรีรัตน์ โพธิ์วิ จิตร ศูนย์  กศน.อ าเภอเมืองกระบี่  ส านักงาน กศน. จังหวัดกระบี่  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ  1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี  2555  2. โล่เกียรติคุณ ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐดีเด่น 
(เรือนจ าจังหวัดกระบี่) ประจ าปี 2553  3. คนดีศักด์ิศรีแห่ง สป. ประจ าปี 2555 4. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษาเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการด ารงต าแหน่ง เสียสละ อดทนในการปฏิบัติหน้าท่ี และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้นเป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณชน ประจ าปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญา “คิดเป็น”) 

40) นายสนอง ก้อนสมบัติ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน สพม.37 (ผลงานดีเด่นฯ            
คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี  2554  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ        
“คุรุสดุดี” ปี 2555  3. รางวัล “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” รุ่น 1 ปี 2549  การพัฒนางานตามข้อตกลง   
เรื่อง โครงการพัฒนารูปแบบนิเทศภายในด้วยวิจัยเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร จังหวัดน่าน)  

41) นายธรรมรงค์ศักดิ์  อินกัน โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป.แพร่ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                        
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจ าปี 2555  2. รางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งปี 2553                 
3. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา 2553  4. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา 2554    
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส้วมดีสู่วิถีชุมชน)  

42) นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ ศูนย์ กศน.อ าเภอครบุรี ส านักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555  2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง                    
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
“สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี  2552   3. รางวัลคนดีศักด์ิศรีแห่ง สป. ปี 2555  4. รางวัลห้องสมุด
ประชาชนอ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ห้องสมุดประชาชนดีเด่น ปี 2555  การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง การพัฒนาบ้านหนังสืออัจฉริยะในรูปแบบ ห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต)  

43) นายอาส พ้นเหตุ ศูนย์ ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริ เวณชายแดนอุตรดิตถ์                   
สังกัดส านักงาน กศน. (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศท่ี 1 ระดับประเทศ ประเภทผู้อ านวยการ
สถานศึกษาขึ้นตรงดีเด่น ปี  2554  2. รางวัลท่ี 1 ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษาขึ้นตรง                            
สังกัดส านักงาน กศน. ด้านส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 2555                    
3. รางวัลคุรุสภา “เข็มคุรุสดุดี” ปี 2541  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพครู              
ในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นท่ีตามหลักสูตร IPM (Integrated Pest Management) ภายใน                 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)   

44) นายจเร จันทร์วัฒนเดชากุล โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สพป.ระนอง (ผลงาน                 
ดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนดี ศรีต าบล ปี 2556  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555        
3. รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ประจ าปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง                  
เรื่อง โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ)   
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45) นายสุเทพ เปียกบุตร โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป.กระบี่  (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2555  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน                    
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี  2552               
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
สถานศึกษาท้ังระบบสู่ความเป็นเลิศ)   

46) นายชาติชาย ระวังภัย โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร สพม.เขต 41  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2555  2. เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ
ประเภทนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน เนื่องในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมัธยมศึกษา ระดับประเทศ 
ครั้งท่ี 2 ปี 2553  3. รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการรักษาสภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)   

47) นางสงบ จันทรเสนา โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 2  (ผลงานดีเด่นฯ คือ                 
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี  2555  2. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 1 ปี 2549            
3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจ าปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา                      
ความเข้มแข็งเครือข่ายแกนน าพลังแผ่นดินเอาชนะสารเสพติดในเขตบริการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์)  

48) นายนคร มากมีทรัพย์ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2  (ผลงานดีเด่นฯ คือ                 
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ปี 2555  2. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2552 
3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี  2554  4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2552                       
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม รูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้กระบวนการ 7 ข้ันตอน)   

49) นายสมศักด์ิ ฉันทปราโมทย์  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2                    
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปี
การศึกษา 2552  2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2555 3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” ประจ าปี  2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)   

50) นางประไพ ขว้างไชย โรงเรียนนายางวิทยา สพป. ล าปาง เขต 2  (ผลงานดีเด่นฯ คือ                  
1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2555  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี 2552 
3. สถานศึกษาท่ีมีผลงานการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2552   
4. รางวัลโล่เกียรติยศเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาและหน่วยงานดีเด่น ปี 2554  5. รางวัลโล่เกียรติยศ
เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล ปี 2555  6. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นท่ี 3 พ.ศ.2555 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)   
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51) นายวิชา จุลทรักษ์ โรงเรียนวัดเบญพาด สพป.กาญจนบุรี  เขต 2  (ผลงานดีเด่นฯ คือ                  
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2552  2. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
ประจ าปี 2554  3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555  4. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 3 
ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)   

52) นายเอศรา แสนกันค า โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) สพป.นครปฐม เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2555  2. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
ประจ าปี  2552  3. รางวัลชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ปี 2553   
4. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 3 ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง)   

53) นายส าเร็จ เมฆประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบ่อแสน สพป.พังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553  2. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 3 ปี 2555 3. รางวัลบุคลากรต้นแบบ
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และได้รับรางวัลครูเกียรติยศ ปี 2544 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน)   

54) นายประยูร เรียนปิงวัง โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ล าปาง เขต 1               
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2555 2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2541  3. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2554  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนน าร่องการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ห้องเรียน Tablet 
และห้องเรียน iPad)   

55) นางสุนทรี  เล้าอรุณ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป.นครปฐม เขต 1               
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2547               
2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2553  3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี  2554  
4. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 2 ปี 2551  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย)   

56) นายสาธิต มากมี  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) สพป.สุโขทัย เขต 2               
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2555                        
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี  2554  3. รางวัลชนะเลิศการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภท
โรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2553  4. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 2 ปี 2553                     
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร  
(ไทยธัญญานุกูล) ด้วยกิจกรรม 3 ดี)   
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57) นางกาญจนา ศรีพระนาม โรงเรียนบ้านหนองแสง (หนองแสงราษฎร์วิทยา) สพป.มหาสารคาม 
เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี 2552  2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ        
“คุรุสดุดี” ปี 2555  3. โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า ปี 2554  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
สถานศึกษาพอพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา)  

58) นายชนินทร์ คะอังกุ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ              
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2555                
2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท
ประถมศึกษา ขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจ าปี 2555  3. โรงเรียนดี
ศรีต าบล ปี 2555  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการ
เรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักของเศรษฐกิจพอพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สู่ความยั่งยืน)  

59) นายชูเดช อ าพันทอง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ สพม. เขต 33                 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี 2550  2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น                     
ปี 2550  3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2548  การพัฒนางานตามข้อตกลง                              
เรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาให้ถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน)  

60) นายอุดม ด าริห์ โรงเรียนกระแชงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งท่ี 4 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2556  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553   
3. รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี 2552 4. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 3 ปี 2555   
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” อย่างยั่งยืน) 

61) นายโฆษิต ค าไสย์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี 2553  2. เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ช้ันท่ี 1 
ปี 2555  3. รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเย่ียม ระดับประเทศ “เยาวชน ท าดี ถวายในหลวง”                      
ปีการศึกษา 2551 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน                           
โนนค้อวิทยาคมด้วยนวัตกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

62) นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา                   
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2550 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555  3. รางวัลผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น ปี 2553  4. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการสร้างสรรค์ปรางค์กู่สู่วิถีพอเพียง) 
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63) นายชูชาติ ชัยวงศ์  โรงเรียนบ้านพงสิม  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                   
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2554  2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2554  3. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
ประจ าปี 2552  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา) 

64) นายมนตรี เหมือนมาตย์  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                   
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี 2554  2. โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ) รุ่นท่ี 3 ปี 2554   
3. เกียรติบัตรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2555  4. เกียรติบัตร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

65) นายปัญญาพิพัฒน์ บ ารุง  โรงเรียนบ้านโพนทอง  สพป.อุดรธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                   
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี 2555  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553   
3. รางวัลโรงเรียนดีศรีต าบล ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข) 

66) นายสมควร โมทะจิตร โรงเรียนวัดบ้านประอาง (ประสาชน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี 2555  2. โรงเรียนดีศรีต าบล ปี 2555  
3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 
2555-2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง) 

67) นายสุวิทย์ นิจภูริพันธ์  โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล สพม. เขต 16 (ผลงานดีเด่นฯ          
คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2554                  
2. โครงการประกวดโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเย่ียม ปีการศึกษา 2556  3. โครงการประกวดโรงเรียน อย.น้อย 
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2552  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
โรงเรียนรางวัลพระราชทานเพื่อด ารงรักษาสภาพสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน (ภายในปี 2556)) 

68) นายสมจิต จุลพูล โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จังหวัดพัทลุง สพม. เขต 12 (ผลงานดีเด่นฯ คือ                       
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2555                  
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี  2554  3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 3 ปี 2555                         
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาส่งเสริมการอ่านของนักเรียน) 
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69) นางวรรณี เสือสิงห์ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) สพป.ยะลา เขต 1             
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปี 
การศึกษา 2553  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี 2554  3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา) 

70) นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี  เขต 4             
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปี 
การศึกษา 2555  2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2554  3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ                
“คุรุสดุดี” ปี 2553  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษารางวัลพระราชทาน      
เพื่อเช่ือมโยงสู่การเป็น“สถานศึกษาพอเพียง”) 

71) นายสาวิทย์ ญาณภิรัต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2555  2. รางวัล
ชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ (โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฟันสู่ธุรกิจ) ประเภทผลประกอบการดีเด่น 
แผนธุรกิจ ปี 2554  3. รางวัลชนะเลิศการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 
“เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบหมุน 2009-2”  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร) 

72) นายสาโรจน์ ขอจ่วนเต๋ียว วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ (วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ )                  
ประจ าปีการศึกษา 2554 2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับการศึกษาวิชาชีพ ขนาดใหญ่ 
(วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส) ประจ าปีการศึกษา 2550  3. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาวิชาชีพ ขนาดเล็ก (วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส) ประจ าปีการศึกษา 2547                     
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับ                   
เกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษารางวัลพระราชทานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี) 

73) นายส าเร็จ วงศ์ศักดา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริ สุทโธ (ผลงานดีเด่นฯ คือ                       
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา                       
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจ าปี 2553  2. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2548  3. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา               
ระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2555 4. รางวัลห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานห้องสมุดตามประกาศ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2549 (มาตรฐานห้องสมุดด้านท่ี 7                    
ด้านเทคโนโลยี)) 
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3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย  ได้แก่ 
   1) นายวุฒิพล ฉน ากลาง สพป.นครราชสีมา เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมาย

เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2542  2. รางวัลโครงการด าเนินการคัดเลือกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีการบริหาร
จัดการดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2553-2555  3. ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษา อุทิศตน เสียสละ อดทน      
ในการปฏิบัติหน้าท่ีและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นแบบอย่างท่ีดีเป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะชน พ.ศ.2553             
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

   2) นางงามพิศ ลวากร สพม.เขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายอดเยี่ยม  
ด้านบริหารจัดการ ประจ าปี 2555 2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย (O-NET) 
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ (อันดับ 1) ปีการศึกษา 2554  3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน 
ประจ าปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาความเข้มแข็งโรงเรียนมาตรฐานสากลส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1) 

 
4. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย  ได้แก่นาย

ประวิตร ทับเท่ียง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ผู้สนับสนุนการด าเนินงานยุวกาชาดดีเด่น 
ประจ าปี 2553  2. ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดดีเด่น ประจ าปี 2553  3. ส านักงาน กศน.จังหวัดดีเด่น 
ประจ าปี 2552  4. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดดีเด่นประจ าปี 2552   การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รูปแบบ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ท่ีส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา กศน.อ าเภอ ในสังกัด)  
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