
 
 
 

 

ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

 
 

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 12/๒๕๖5 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ได้มีมติอนุมัติให้
ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่ อนเป็น วิทยฐานะเชี่ ยวชาญ จ านวน 43 ราย ได้แก่  
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 19 ราย วิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย วิทยฐานะ 
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 23 ราย ดังนี้   

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕52 จ านวน 7 ราย ดังนี้   
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ราย ได้แก่  

1) นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  (ผลงานทางวิชาการ คือ  
1. รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการใช้ชุดฝึกเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ รายวิชาโครงการ รหัสวิชา 
3308 - 8501 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  
2. รายงานการวิจัยแนวทางการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ กรณีศึกษา เรือพระจ าลอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พร้อมเอกสารประกอบ)     

2) นางสาวฑิตถิพัชร์ หล่อพันธ์ โรงเรียนพระแสงวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 
(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น (7E) และชุดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L เรื่องอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการพัฒนา 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่องความน่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน 4  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมเอกสารประกอบ) 

3) นายประภาษ สมยาภักดี โรงเรียนค าเพ่ิมพิทยา จังหวัดสกลนคร สพม.เขต 23  
(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภาษาเวียดนามเบื้องต้น (ต22201)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พร้อมเอกสารประกอบ 2. การพัฒนาเกมปริศนาอักษรไขว้เพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
ในการจดจ าค าศัพท์ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 พร้อมเอกสารประกอบ)        

     

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 4 ราย ได้แก ่ 
1) นางสุภาพร พาภักดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี ส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รูปแบบการบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 
ในยุคชีวิตวิถีใหม่ 2. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจ า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2563)          
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2) นายอมร เผ่าเมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของผู้เรียนออทิสติก 
ระดับปฐมวัยโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม พร้อมเอกสารประกอบ 
2. การประเมินโครงการพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
โดยครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม) 

3) นายสุชาติ บรรจงการ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนนักเรียน  
ที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการประเมินโครงการ 
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์)    

4) นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
พร้อมเอกสารประกอบ 2. แนวทางการด าเนินงานการเปลี่ยนผ่านส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
จากศูนย์การศึกษาพิเศษสู่ระบบการศึกษา)   

 
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕56 จ านวน 36 ราย ดังนี้   
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 16 ราย ได้แก่  

1) นายพนารมย์ เกิดทอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดสวนหย่อม สาขาศิลปเกษตร ผ่านมาตรฐานเหรียญทอง  
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 30 ปี พ.ศ. 2552 2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนหย่อม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ปี พ.ศ. 2553  
3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดสวนหย่อม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกร 
ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 34 
ปี พ.ศ. 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการน าพาสวนสวยสู่โรงเรียนน้องตามรายวิชาการจัด 
และดูแลสวน (รหัสวิชา 2501 - 2209))    

2) นางศีตลา สนิทโกศัย โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2557  
2. ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2550 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
การพัฒนาอินโฟกราฟิกแอนิเมชั่น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น)      
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3) นางปรีดา เจือกโว้น โรงเรียนบ้านทุ่งยาง สพป.ตรัง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  

1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2556 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจ าปี 2553 3. รางวัลนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2546, 2547, 2548, และ 2558 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง “การพัฒนาทักษะการแสดงโนราประสมท่าสร้างสรรค์ท่าใหม่โดยใช้ชุดการฝึกปรีดาบูรณา  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”     

4) นางวาสนา ไชยช า โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2553 
2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยดีเด่น 3. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การอ่านและเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
พหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)  

5) นายสุรศักดิ์ จอกส านัก โรงเรียนบ้านซ ามูลนาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจ าปี
การศึกษา 2556 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน 
จัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 64 ประจ าปีการศึกษา 2557 3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม 
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจ าปีการศึกษา 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการสร้างสรรค์สวนถาด
โมเดลส่งเสริมการเรียนรู้สู่งานอาชีพ)    

6) นางจิตติมา จันจู โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป.ตาก เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปีการศึกษา 2547 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2552 
3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจ าปี 2553 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนามรดกเพลงพื้นบ้านสืบสานการแสดงล าตัด)  

7) นางนงค์ลักษณ์ เพชรนิล โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจ าปีการศึกษา 2557 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี” ปีการศึกษา 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะการร้อยมาลัยสู่งานอาชีพ) 
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8) นางทัศนา ฉิมณรงค์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา สพม.เขต 31 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล Certificate of Achievement 5th Place Winner in the 10th World Robot 
Olympiad, Jarkata Indonesia 2013 Category : Open Senior High School (World Heritage)  
2. รางวัล Certificate of Achievement for qualifying and representing his/her Country in the 9th 

World Robot Olympiad, Malaysia, 2012 3. รางวัล Certificate of Excellence Coach PCM  
Robot-Thailand Open Category-High School World Robot Olympiad, Manila Philippines, 2010  
4. รางวัล Certificate of Ranking 6th Place PCM Robot Team Thailand Open Category-High School 
World Robot Manila Philippines, 2010 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและนักเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์)  

9) นายอาทร ธนวัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2541 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่ 64 ประจ าปีการศึกษา 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะการบรรเลงวงมโหรี 
ผ่านบทเพลงไทยจากแบบสอนอ่าน “จินตระกวีนิพนธ์ ดอกสร้อยสุภาษิต”) 

10) นายกิตติรัชต์ วรัญญานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
สพม.เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลัดผสม 4×100 เมตร ชาย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2557 2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลัดฟรีสไตล์ 
4×200 เมตร ชาย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้ งที่  30 พ.ศ. 2557 ศรีสะเกษเกมส์  ระหว่างวันที่  
13-23 มีนาคม 2557 3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร ชาย  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “จันทบูรเกมส์” ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง งานการสอนและฝึกซ้อมกีฬาว่ายน้ า เพ่ือความเป็นเลิศของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)) 

11) นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  
ครั้งที่ 31 ผลงาน “ผู้ฝึกสอนดีเด่น” ยูยิตสู ทีมชาย ประจ าปี 2558  2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 กีฬายูยิตสู ประเภทเนวาซา และประเภทต่อสู้ ประจ าปี 2559 3. รางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 กีฬายูโด ประเภทต่อสู้  ประจ าปี 2557  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ประเภทกีฬายูโด ยูยิตสู และคูราช 
ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล)    
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12) นางขนิตา จันปุ่ม โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป.มุกดาหาร (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1.รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2547 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการเรียนรู้โครงงานสุขภาพ)  

13) นางอมรรัตน์ แสงนาค โรงเรียนชุมชนวดัย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) สพป.พิษณุโลก เขต 3 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2556  2. รางวัลเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556 3. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (เข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ)   
ปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการพัฒนาการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 
ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  

14) นางจงจิตต์ อินทจักร โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป.ยะลา เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ประจ าปี 2558 2. รางวัลนักเรียนดีเด่น 
ด้านคุณธรรมและจริยธรม ระดับประเทศ ปี 2557 3. โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจ าปี 2558 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และศักยภาพ
ผู้เรียน โดยหลักไตรสิกขา “วิถีพุทธสร้างคนดี สู่คนเก่ง”)  

15) นางอุมาพร พิมพ์ภักดี โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ดีเด่น 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจ าปีการศึกษา 2555 3. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2553 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์)  

16) นางมยุรา พรมอ้วน โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม สพม.เขต 26 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดใหญ่ ประจ าปี  
การศึกษา 2555 2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย ย่อ สธ) ประจ าปี
พุทธศักราช 2556 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจ าปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง  
เรื่อง โครงการพัฒนาสาระสื่อประสมการแต่งค าประพันธ์)  
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2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2541 2. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ (Honor Awards) งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยุวชน
อาชีวศึกษาระดับชาติ "สิ่งประดิษฐ์จุกน้ าปลากันเลอะ" ปี พ.ศ. 2557 3. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ (Honor Awards) งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษาระดับชาติ "โถปัสสาวะฉุกเฉินเพ่ือผู้สูงวัย" ประจ าปีการศึกษา 2558 4 . รางวัลเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี พ.ศ. 2541 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
ให้รู้คิด รู้ท า น าเผยแพร่)    

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 19 ราย ได้แก่  
1) นายทรงศักดิ์ เมฆเสนา โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  

1. รางวัลยอดเยี่ยมโครงการนานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจ าปี 2555  
2. รางวัลยอดเยี่ยมโครงการนานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจ าปี 2556  
3. รางวัลยอดเยี่ยมโครงการนานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจ าปี 2558  
4. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2555 "สถานศึกษาพอเพียง 2555" การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ เพื่อสานฝันการอ่านสู่โลกกว้าง)  

2) นายนพดล สุวรรณสุนทร วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก 
ประจ าปีการศึกษา 2555 2. รางวัลการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)  
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจ าปีการศึกษา 2555 3. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการสถานศึกษาคุณธรรม)  

3) นายประเสริฐศักดิ์ ลักติธรรม โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป.ตรัง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2555 2. รางวัล
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2554 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ 
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 "สถานศึกษาพอเพียง 2556"  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ โรงเรียนวัดควนสีนวล)  
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4) นายสุระพล เอ่ียมธนานุรักษ์  โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์ อุปถัมภ์ )  

สพป.ราชบุรี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา ปี 2558 2. รางวัลต้นแบบทรูปลูกปัญญา ระดับดีเยี่ยม จากการประเมินผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2557 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552 "สถานศึกษาพอเพียง 2552" การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการใช้ ICT ของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์)) 

5) นางพนารัตน์ เสนเกตุ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป.สงขลา เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปี 2555 "สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลชนะเลิศโรงเรียนจัดกิจกรรมด้านความสัมพันธ์
ชุมชนดีเด่น (Best Practice) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ จังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปี 2555 
3. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ประจ าปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านคูนายสังข์  
ปีการศึกษา 2559)  

6) นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557  
3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาครู 
โรงเรียนหนองไผ่ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556)  

7) นายพิศณุ ศรีพล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2558  
2. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่  1 ประจ าปี 2554 - 2555 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่  
20 มกราคม 2558 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 "สถานศึกษาพอเพียง 2556" การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการนวัตกรรม AR พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและครู)  

8) นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2555 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 
3. รางวัลยอดเยี่ยมโครงการนานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ  ปี 2558  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาพอเพียงพร้อมให้รับ 
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา)  
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9) ว่าที่ ร.ต.สุกิจ ศรีพรหม โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ จังหวัดสกลนคร สพม.เขต 23  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับประเทศ พ.ศ. 2558 2. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2558 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร 
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาค่านิยม 12 ประการ ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์)  

10) นายเอกชัย บุตรแสนคม โรงเรียนดงมะไฟวิทยา จังหวัดสกลนคร สพม.เขต 23  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร ประจ าปี 2556 2. รางวัลสถานศึกษา 
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 
สถานศึกษาพอเพียง 2555" 3. รางวัลโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ พ.ศ. 2557 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี) 

11) นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเชียงราย สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ  โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจ าปี พ.ศ. 2556 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษด้านวิชาการ  
โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจ าปี  พ.ศ. 2557  
3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน โครงการประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจ าปี พ.ศ. 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ)  

12) นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงาน 
และผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจ าปี พ.ศ. 2558 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง ประจ าปี 2556 
“สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ราชประชานุเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ โครงการ
ประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจ าปี พ.ศ. 2555 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานอาชีพส าหรับนักเรียนประจ า ตามแนวพระราชด าริ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง)   
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13) นายถนอม สุขค า โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2555 2. รางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556  
4. รางวัลโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการส่งเสริมพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง) 

14) นายธนิต ทองอาจ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร สพม.เขต 22  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2558 2. รางวัลพระราชทานประเภท
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2556 3. รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม 
นาโนเทคโนโลยี มัธยมศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 หัวข้อนวัตกรรมจากอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และไททาเนียม
ไดออกไซด์ ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ตามหลักสูตรโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม พุทธศักราช 2557 
โดยใช้ NONGWANG MODEL)  

15) นายศิริพงษ์ ศรีโรจน์ โรงเรียนบ้านชาดฮี (ธรรมทินโนปถัมภ์) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจ าปี 2557 3. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจ าปี 2554 - 2555 ประกาศราชกิจจานุเบกษา  
ณ วันที่ 20 มกราคม 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านชาดฮี (ธรรมทินโนปถัมภ์) สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ)  

16) นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร  
สพม.เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 2. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 
“สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเคมี เพชรยอดมงกุฎ  ครั้ งที่  3 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
พ.ศ. 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การบริหารงานโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ)  

17) นายมนตรี สายพญาศรี โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 สพป.สุรินทร์ เขต 3 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปี 2548  
2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นน าตามมาตรฐานและคุณภาพ
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

 



 
 

-10- 
 

18) นางละมุล ตอพล โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ปี 2555” 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ประจ าปี 2557  
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน)  

19) นายกฤษดา ปรีชาหาญ โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส สพม.เขต 15  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2553 
2. รางวัลพระราชทาน  ประเภทสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา  2557 
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนนราสิกขาลัย ด้วยโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ
อย่างยั่งยืน)  

      
  
                    __________________________ 


