
 
 
 

 

ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

 
 

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 13/๒๕๖5 เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม ๒๕๖5 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 50 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
จ านวน 18 ราย วิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ราย วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
จ านวน 19 ราย วิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 5 ราย และวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 5 ราย ดังนี้     

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕52 จ านวน 9 ราย ดังนี้   
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ราย ได้แก่  

1) นายอร่าม พิทูรปัญญารัตน์  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (ผลงานทางวิชาการ คือ  
1. รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ (2105 - 2101) พร้อมเอกสารประกอบ 
2. รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (3105 - 9001) 
พร้อมเอกสารประกอบ)  

2) นายเอกชัย ไก่แก้ว วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานการวิจัย 
การพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะงานสื่อสารผ่านใยแก้วน าแสงวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 3105 - 9004 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2. รายงานการพัฒนา 
ชุดฝึกสมรรถนะในวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้เครื่องสลัดน้ าผึ้งแบบอัตโนมัติ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)  

3) นายกฤษฎา กาญจนรัชต์  วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี  (ผลงานทางวิชาการ คือ  
1. รายงานผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาพ้ืนฐานการเขียนแบบเพ่ืองานก่อสร้าง 
รหัสวิชา 20106 – 1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมเอกสารประกอบ  
2. รายงานผลการสร้างเอกสารประกอบการสอน วิชา ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (20106 – 2113) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเอกสารประกอบ)  

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางปิยรัตน์ ป้องแสนสี
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รูปแบบการบริหารเครือข่าย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  2. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์)  
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3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 5 ราย ได้แก ่ 
1) นางสาวสุมีนา แดงใจ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา (ผลงานทางวิชาการ คือ  

1. รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ  
ธุรกิจเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 2. การประเมินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ 
สมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนโดยการบริการชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา)  

2) นายสุเทพ สังข์วิเศษ โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง 2. รายงานการประเมินผลการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ   
จังหวัดอ่างทอง)  

3) นายสันติกร รักสองหมื่น โรงเรียนตระพังพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 

(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยการใช้ยุทธศาสตร์  
ที่มีประสิทธิผล โรงเรียนตระพังพิทยาคม 2. รายงานโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน โรงเรียนตระพังพิทยาคม)  

4) นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1  
(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นอุทยานการศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2. การประเมินโครงการส่งเสริมศาสตร์พระราชา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์)  

5) นางสาวประภาภรณ์ ค าโอภาส ศูนย์ กศน.อ าเภอดอยสะเก็ด สังกัดส านักงาน กศน. 
จังหวัดเชียงใหม่ (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะครูเพ่ือเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  (OLIFT Model) 
พร้อมเอกสารประกอบ 2. การประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ  
150 ชั่วโมง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่)   
 

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕56 จ านวน 31 ราย ดังนี้   
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 15 ราย ได้แก่  

1) นางมณีรัตน์ เร็วเรียบ โรงเรียนเมืองพังงา สพป.พังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดประจ าปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 
2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจ าปี 2557 3. รางวัลนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน)  
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2) นางค าพันธุ์ ตุลากัน โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.สระแก้ว เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2555 รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ  
2. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2555 กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจ าปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง อ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ แก้ได้ใน 3 เดือน)  

3) นายสุรพล พลนาคู โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี 2556 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
ประจ าปี 2555 สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น 3. รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง 
ประจ าปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) 

4) นายมังกร พรจ าศิลป์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น 
2. รางวัลนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขนาดกลาง ประจ าปี
การศึกษา 2555 3. รางวัลนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขนาดกลาง 
ประจ าปีการศึกษา 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบ CCTV โดยใช้ 
ชุดฝึกอบรมวิชาระบบโทรทัศน์ CCTV CATV MATV รหัสวชิา 3105 - 2402)    

5) นายปรารถนา ราชสุภา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะไมโครคอลโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. 
การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2554 2. รางวัลพระราชทาน 
ประเภทนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง  (ปวส .) ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2554  
3. รางวัลเหรียญทอง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (World Skill Thailand) ครั้งที่ 24  
ปี 2555 4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีดีเด่น ประจ าปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาชุดสาธิตแขนกลแบบ 5 แกน 
ควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์ ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน วิชาไมโครคอลโทรลเลอร์  (3105-2014) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี) 

6) นายณรงศักดิ์ แสงเงิน วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ  1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ (ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ PLC) ปีการศึกษา 2556 
2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ (ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ PLC) ปีการศึกษา 2557 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ประจ าปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา
ชุดทดลองระบบคัดแยกวัตถุควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 
วิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 
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7) นายประมวล รอนยุทธ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขัน Shell Eco Marathon Asia ปี 2557 2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Shell Eco Marathon Asia  
ปี 2558 3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง  (สถิติสูงสุดการแข่งขันฮอนด้าประหยัด
เชื้อเพลิง) ปี 2557 4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง  (รางวัลเกียรติยศ สถิติสูงสุด   
อันดับ 1 ประเภทรถประดิษฐ์) ปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร “โครงการออกแบบและพัฒนารถประหยัด
เชื้อเพลิง”)  

8) นายไพรัตน์ พรมมา วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะนักศึกษา (T-TEP) T-TEP Student Skill Contest ประเภทช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ปี พ.ศ. 2558  
2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะนักศึกษา (T-TEP) T-TEP Student Skill Contest ประเภทช่างซ่อมตัวถัง
รถยนต์ ปี พ.ศ. 2552 3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะนักศึกษา  (T-TEP) T-TEP Student Skill Contest
ประเภทช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ปี พ.ศ. 2551 4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะนักศึกษา (T-TEP) T-TEP 
Student Skill Contest ประเภทช่างซ่อมสีรถยนต์ ปี พ.ศ. 2551 5. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะงานซ่อมตัวถังรถยนต์)  

9) นายวรสรวง สุทธิสวรรค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ 
ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 2. รางวัล
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61  
ปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
ให้เป็นที่ยอมรับ โดยมีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และการเผยแพร่ 
ในต่างประเทศ)  

10) นายสิทธิชัย จันทร์คลาย โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป.สระแก้ว เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” 
ระดับชั้น ป. 4 – ป. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 2. รางวัล
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป. 1 – ป. 3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจ าปีการศึกษา 2557 3. รางวัลที่ 1 ระดับโลก รุ่นอายุต่ ากว่า 9 ปี 
และรุ่น 9 – 13 ปี การประกวดวาดภาพ โครงการ Prince Mahidol Award Conference 2016 World Art Contest  
ปี พ.ศ. 2559 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะศิลปะ “ศิลปสร้างสรรค์” ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง)  
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11) นายกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
เหรียญทองชนะเลิศ การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ระดับชาติ ปี 2557 2. รางวัลนักเรียน นักศึกษา 
พระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษาปี 2557 3. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบเว็บไซต์           
เชิงสร้างสรรค์โดยใช้สถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา)   

12) นายดุรงค์ฤทธิ์ หุ่นทอง โรงเรียนพัชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ ปี 2558 2. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
ประจ าปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ 
“การบริหารจัดการกิจกรรมการออกก าลังกายของนักเรียนโรงเรียนพัชรพิทยาคม” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40)  

13) นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน์ โรงเรียนผักแพวบ ารุงวิทยา สพป.สกลนคร เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2557 2. รางวัลนักเรียน
รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2556 3. รางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน 
ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์โดยใช้สมาธิเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถดีเด่นในการขอรับรางวัล
พระราชทานของนักเรียนโรงเรียนผักแพวบ ารุงวิทยา)  

14) นางส าราญ แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านทับใต้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจ าปี 2558 (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.)  
2. รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2557 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ประจ าปี 2554 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รายงานแบบฝึกพัฒนาการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานเพ่ือการสื่อสาร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)  

15) นางณษรา  ยินเจริญ โรงเรียนบ้านล าคลอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2556 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น ปี 2555 3. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการประกวด 
โครงงานสุขภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2553  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้โครงงานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  
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2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย ได้แก่ 

1) นางวิไลภรณ์ ค าภิระปาวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับประเทศ (OBEC AWARDS) ประเภทรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการบริหารจัดการ ประจ าปี 2556 2. รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับชาติ (OBEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ประจ าปี 2555 3. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับชาติ 
(OBEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ประจ าปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการพัฒนากระบวนการน าแผนปฏิบัติการ สู่การปฏิบัติ 
ด้วย PDSR)  

2) นายศุภกร ปานแจ่ม วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจ าปี 2558 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2558 3. รางวัลผู้ที่มี 
ผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือสนองโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนกองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ 44 จังหวัดยะลา)   

    

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 14 ราย ได้แก ่ 
1) นายเฉลิม ปล้องมาก โรงเรียนวัดก าแพง สพป.ชัยนาท (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2556 2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2538 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ)    

2) นายประเสริฐ ก าธรเจริญ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับการศึกษาวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2558 2. รางวัล 
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจ าปี 2554 - 2555 3. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม)  

3) สิบเอกฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักดิ์ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.ชัยนาท (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2555 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  
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4) นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม.เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ประจ าปีการศึกษา 2557 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการ “ความสุขสู่คุณภาพ (Happy to Quality)”)  

5) ว่าที่ ร.ต.เสรี สุขกันตะ โรงเรียนบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2558 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
"คุรุสดุดี" ปี 2553 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 "สถานศึกษาพอเพียง 2556" การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม)     

6) นายโดม แผนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดินโส สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก 
ประจ าปีการศึกษา 2556 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ                 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปี 2556 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

7) นายอนุสรณ์ จ าเริญเจือ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 "สถานศึกษาพอเพียง 2554" 2. รางวัลต้นแบบสภานักเรียน 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2557 ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
"คุรุสดุดี" ประจ าปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  

8) นางสาวสายหยุด ห้าวเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งหวาย สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ประจ าปี 2553  
2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประจ าปี 2555 "สถานศึกษาพอเพียง 2555" 3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรม จริยธรรมระดับประเทศ ปี 2556 4. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ได้รับการรับรอง
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายโรงเรียนและชุมชนส่งเสริมสุขภาพอย่างพอเพียง)  
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9) นายวิทยา ประชากุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) สพป.ลพบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ 

คือ 1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2556 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554“สถานศึกษาพอเพียง” 
ปี 2554 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โรงเรียนแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  

10) นายปุณณวิช เทพสุรินทร์ โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป.เชียงราย เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2557  
2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ประจ าปี 2557  
3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2555 "สถานศึกษาพอเพียง 2555” 4. รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย 
ระดับไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารจัดการการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
เพ่ือการเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)   

11) นายโสวัฒน์ เหลาธรรม โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ สพป.ราชบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2556   
2. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรมระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2556 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม)  

12) นายประสาทชัย แสนนา โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ สพป.มุกดาหาร (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2555 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจ าปี 2555 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
โครงการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร “โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์”)  

13) นายปรีชาชาญ อินทรชิต โรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.แพร่ เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555 
3. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  
การพัฒนาคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2)    
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14) นางนภาพร แสงนิล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน สพม.เขต 37 (ผลงาน

ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทบุคคล ผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ปี 2555  
2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี 2555 3. รางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านองค์กรที่ส่งเสริม               
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
“ศูนย์กลางแห่งการรู้ส าหรับทุกคน” (Learning Resource Center for All))   

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 จ านวน 10 ราย ดังนี้   
1. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 5 ราย ได้แก่  

1) นายประเวช เหล่าประเสริฐ สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ (ผลงานทางวิชาการ 
คือ รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดประชาชน ของส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ) 

2) นายทัศน์พล เรืองศิริ สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี (ผลงานทางวิชาการ 
คือ 1. คู่มือการจัดกิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ” ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี 2. รายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาท าความดี
ด้วยหัวใจ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี)  

3) นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดล าปาง (ผลงานทางวิชาการ คือ 
รายงานผลการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและครู กศน. ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Lampang ONIE Online 
สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดล าปาง)  

4) นางสาวนราวรรณ เวชธรรม สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดสตูล (ผลงานทางวิชาการ คือ 
รายงานการบริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA ในการพัฒนาสื่อส่งเสริมการอ่าน Satun UNESCO Global Geopark 
ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล)  

5) นางนัยนา จ าเนียร สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดระนอง (ผลงานทางวิชาการ คือ
รายงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์  
หรือไม่มีสัญญาติไทยของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดระนอง) 

 

2. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 5 ราย ได้แก ่
1) นายเสรี ขามประไพ สพป.นครนายก (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการประเมิน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก)  
2)  นางช่อชะบา ชื่นบาน สพป.ตราด (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการด าเนินงาน

พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 5 ดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19))  
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3) นายวีรพล สารบรรณ สพป.นครพนม เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน 
ผลการด าเนินงานการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยใช้กระบวนการ  5A & P ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2)  

4) นายสุริภาศ สีหะวงษ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2)  

5) นางวรางคณา ไชยเรือน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน 
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4)  

 
 
      
                    __________________________ 


