
 

ก.ค.ศ. อนุมัติ รองผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาเชี่ยวชาญ  
ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ครเูชี่ยวชาญ และครูชาํนาญการพเิศษ  

 
 

 นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับ 
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทําการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง  
เป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด 
จํานวน  ๒๓  ราย  ได้แก่  อนุ มั ติ ให้ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่ อนเป็นวิทยฐานะ 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๗ ราย 
ครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๑ ราย และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๔ ราย  
 

  หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๕/๒๕๔๘  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๓ ราย ได้แก่ 
  ๑. นางวรอนงค์  ยังเจริญ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร สพม . เขต ๒ (ผลงาน 
ทางวิชาการคือ ๑. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา พ ๔๓๑๐๑ เรื่อง การวางแผนครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนหอวัง  
๒. รายงานการสร้างและพัฒนาหุ่นฝึกทักษะการช่วยชีวิต เพื่อใช้ฝึกทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพในการเรียน 
การสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ ๔๓๑๐๒ เรื่อง การช่วยฟ้ืนคืนชีพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
โรงเรียนหอวัง พร้อมเอกสารประกอบ จํานวน ๒ เล่ม) 
 ๒. นายมาโนช  ริมกาญจนวัฒน์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี สพม. เขต ๘
(ผลงานทางวิชาการคือ ๑. การพัฒนาทักษะท่าทางการเล่นเทเบิลเทนนิส โดยใช้ชุดเสริมสร้างทักษะ 
เทเบิลเทนนิส โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ช่วงชั้นที่ ๓ ปีที่ ๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ พร้อมเอกสารประกอบ 
จํานวน ๒ เล่ม  ๒. การสร้างและพัฒนาเครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิส)  
 ๓. นางสาวดวงกมล  ศรีงาม โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สพม. เขต ๑๐ 
(ผลงานทางวิชาการคือ ๑. รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ในรายวิชา ส ๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย พร้อมเอกสารประกอบ จํานวน ๒ เล่ม  ๒. รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย พร้อมเอกสารประกอบ จํานวน ๒ เล่ม) 
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จํานวน ๖ ราย ดังนี้ 
๑. วิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย  ได้แก่ 
 นายอนันต์  นามทองต้น สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการคือ ๑. รูปแบบ 

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลสําหรับโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  ๒. รายงานการประเมินโครงการผลิตสื่อภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒)  

 
 



-๒- 
 

๒. วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่ 
 นายสุจินต์  สว่างศรี โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

(ผลงานทางวิชาการคือ ๑. รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชีพสู่การพ่ึงพาตนเองของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 
จังหวัดลพบุรี  ๒. แนวทางการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา) 

 ๓. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๔ ราย ได้แก่  
  ๑) นางปัณณาสา  ผลพฤกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต ๑๗ 

(ผลงานทางวิชาการคือ ๑. งานวิจัยเพลงรําสวดจังหวัดจันทบุรี : กรณีศึกษาคณะรําสวดสร้างสุขจากงานเศร้า 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ๒. สื่อมัลติมีเดีย รายวิชา การปฏิบัติเครื่องดนตรีวงป่ีพาทย์ไม้แข็ง ศ ๓๑๒๑๙ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ๓. คู่มือการใช้สื่อมัลติมีเดีย รายวิชา การปฏิบัติเครื่องดนตรีวงป่ีพาทย์ไม้แข็ง  
ศ ๓๑๒๑๙ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ พร้อมเอกสารประกอบ จํานวน ๒ เล่ม  ๑) รายงานการพัฒนาและ 
หาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดีย รายวิชา การปฏิบัติเครื่องดนตรีวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ศ ๓๑๒๑๙ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
๒) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการปฏิบัติเครื่องดนตรีวงป่ีพาทย์ไม้แข็ง ศ ๓๑๒๑๙ ช้ันมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔) 

  ๒) นายสมศักด์ิ  บุญพา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต ๘ 
(ผลงานทางวิชาการคือ ๑. การพัฒนาทักษะกระบวนการการเขียนเส้นนิรมิตศิลป์ ศิลปะไทย สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   
๒ . การพัฒนาเทคนิคสื่อประสม งานศิลปะไทยสู่สากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียน 
กาญจนานุเคราะห์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ๓. การพัฒนาศิลปะไทยสู่สากล  
โดยใช้เทคนิคสื่อประสม (Mixed Media) กระบวนการและขั้นตอนการจัดทําพวงมาลาวันปิยมหาราช   
๔. สื่อนวัตกรรม VCD เส้นนิรมิตศิลป์ ศิลปะไทย พร้อมเอกสารประกอบ จํานวน ๗ เล่ม) 

  ๓) นายสุชาติ  สิมมี วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี (ผลงานทางวิชาการคือ ๑. การพัฒนา 
การสอนด้วยอีเลิร์นนิง วิชาทฤษฎีดนตรีสากล หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  ๒. คีย์บอร์ด รหัส ๑๓๐๖ – ๑๒๐๕ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ จํานวน ๓ เล่ม และซีดีสื่อการสอน จํานวน ๔ เรื่อง) 

  ๔) นายวิชัย  กงพลนันท์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (ผลงานทางวิชาการคือ ๑. การสร้าง
ชุดฝึกสถานการณ์จําลองเบรกรถบรรทุกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องล่างยานยนต์ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๒ . เอกสารประกอบการสอนเรื่องงานเครื่องล่างยานยนต์ 
(๓๑๐๑-๒๐๐๖) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขางานเทคนิคยานยนต์ จํานวน ๓ เล่ม  ๓. รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน ฯ) 

 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ จํานวน ๘ ราย ดังนี้ 
 ๑. วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่ 
  นายณรงค์  หล้าวงศา โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ 

คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจําปี ๒๕๕๒  ๒. รางวัล 
“ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” พ.ศ. ๒๕๕๔ ระดับจังหวัด โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และ 
จิตวิญญาณครู  ๓ .  ผู้ อํานวยการฝึก รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแสดง 
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓)   
 ๒. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  จํานวน ๓ ราย ได้แก่ 

  ๑) นายองอาจ  พรมประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. เขต ๓๙ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูที่ปรึกษานักเรียน เหรียญทองแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
ระดับช้ัน ม.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี ๒๕๕๒  ๒. ครูที่ปรึกษานักเรียน เหรียญทอง 
แข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ปี ๒๕๕๓  ๓. ครูดีในดวงใจ ปี ๒๕๕๑  ๔. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชนกรังปรีย์ รางวัลชนะเลิศ  
ปี ๒๕๕๐)  

  ๒) นายธงชัย  แก้วคําใต้ โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศเหรียญทองอันดับ ๒ การวาดภาพระบายสี (สีไม้) 
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ๒. ครูฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศเหรียญทอง
อันดับ ๑ การวาดภาพระบายสี (สีไม้) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ๓. ครูดีในดวงใจ  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔)  

  ๓) นางสุมิตรา  ชุนรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
๑. รางวัลเกียรติยศ โล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
กิตติมศักด์ิ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ปี ๒๕๕๒  ๒. โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๑  ๓. รางวัลเกียรติยศ โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๑  ๔. ครูดีในดวงใจ ปี ๒๕๕๓)  

 

 ๓. วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  จํานวน ๔ ราย ได้แก่ 
 ๑) นายวุฒิไกร  กิขุนทด โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา สพม. เขต ๓๑

(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันวงเครื่องสาย 
วงเล็ก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓  ๒. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ 
การแข่งขันเดี่ยวระนาด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓)  

 ๒) นางสาวจรรยา  ธนะนิมิตร โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลโล่เกียรติคุณ บุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ 
ประจําปี ๒๕๕๓  ๒. ครูดีในดวงใจ พ.ศ. ๒๕๕๔)  

 



-๔- 
 

 ๓) นางจันทร์พร  ขันตี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สพม. เขต ๓๔ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองประเภท Show Contest Corps Style Class และรางวัล 
เหรียญทองอันดับ  ๓  ของโลก  ในการประกวดดนตรี โลก  ครั้ งที่  ๑๖  ณ  ประเทศเนเธอร์แลนด์  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ๒. ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน Marching Contest เหรียญทองอันดับ ๕ ของโลก 
ในการประกวดดนตรีโลก ครั้งที่ ๑๖ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒) 

 ๔) นางภาวดี  สร่างโสก โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ (ผลงานดีเด่น ฯ 
คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองกิจกรรมสภานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ประเภททีมไม่เกิน ๑๐ คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๓ ระดับชาติ ๒. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร ๒๕๕๔  ๓. คู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตกรรม ๒๕๕๓) 

 

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จํานวน ๖ ราย ดังนี้ 
 ๑. วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๕ ราย ได้แก่ 
  ๑) นายวิจิตร์  จิตร์เครือ โรงเรียนบ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓  ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ๓. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน พ.ศ. ๒๕๕๕) 
  ๒) นายสมหวัง  สุขจิตร วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลชนะเลิศ 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ (ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ) 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ เครื่องเหลาทางมะพร้าว  ๒. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ระดับชาติ (ประเภท ๖ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
เครื่องอัดกะปิ  ๓. รางวัล Honor Award ชุดฝึกและจําลองปัญหาระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
การประกวดสิ่ งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับชาติ (ประเภทที่ ๗ สิ่ งประดิษฐ์ เพื่อการเรียนการสอน )  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔) 
  ๓) นายเจริญ  อินทรารักษ์ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี  
สพม. เขต ๑๘ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลโล่พระราชทานยุวกาชาดดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๔  ๒. รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  
ประจําปี ๒๕๕๕  ๓. เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ประจําปี ๒๕๕๕  ๔. รางวัลเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี ๒๕๕๕) 
  ๔) นายสมบูรณ์  แต่งเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบ่ี (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. โรงเรียนที่รักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง พ.ศ. ๒๕๕๔  ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
พ.ศ. ๒๕๕๕  ๓. สถานศึกษามีการพัฒนารูปแบบวิธีการสอนภาษาไทยที่ประสบความสําเร็จ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
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  ๕) นายจําเนียร  คชประเสริฐ โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท สพม. เขต ๕ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ช้ันที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๑  ๒. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
โครงการประกวด อย.น้อย ประจําปี ๒๕๕๒  ๓. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน 
และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๕๔ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔”   
๔. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางปี ๒๕๕๕) 
 ๒. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่ 
  นายปราโมทย์  สุขสมโสด โรงเรียนบ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต ๕ (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ ๑. ครูผู้ฝึกรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองการแข่งขัน การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับช้ัน ป. ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ๒. ครูผู้ฝึกรางวัลเกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทองการแข่งขัน การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ป. ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ๓. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)   
   

  
 
 

           


