






รายช่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี ก.ค.ศ. พิจารณาวามีคุณสมบัติใหเขารับการประเมินเพ่ือใหมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

ตามหลักเกณฑและวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผูมีผลงานท่ีสวนราชการตนสังกัดเห็นวามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติข้ึนไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน สาขาศิลปะ 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ-นามสกุล/ 

ตําแหนง 

หนวยงานการศึกษา/ 

สังกัด 

ช่ือรางวัลสูงสุดระดับชาติข้ึนไปท่ีไดรับ/ 

ปท่ีไดรับรางวัล/สัดสวนการจัดทํา 

ช่ือผลงานดีเดนฯ ท่ีมีคุณภาพเทียบเคียง/ 

ปท่ีไดรับรางวัล/สัดสวนการจัดทํา 

ขอตกลงในการพัฒนางาน 

(จํานวน ๑ เรื่อง) 

๑ นางเกษร แซเอียบ  

ตําแหนงครู  

วิทยฐานะครูชํานาญการ 

โรงเรียนคุระบุรี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

พังงา 

 

 

 

 

   ๑. รางวัล โครงการ "โรงเรียนเครือขายเชฟรอน 

พลังใจ พลังคน" ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(รอยละ ๑๐๐) 

  ๒. รางวัล “ยอดครูผูมีอุดมการณ”  

พ.ศ. ๒๕๕๕ ระดับจังหวัด โครงการ “ตามรอย

เกียรติยศครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู” 

(รอยละ ๑๐๐) 

 

โครงการพัฒนาการอาน 

บูรณาการศิลปะ – นาฏศิลป 

สําหรับนักเรียนเรียนรวม 

 



 
 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาคณิตศาสตร ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีท่ีได้รับรางวัล/ 
สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

2 นางสายทอง  สีนวล โรงเรียนวิเชียรชม    1. รางวลัครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด พัฒนากิจกรรมการเรียน 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2553 วันที่ 16 มกราคม 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การสอนเพ่ือส่งเสริม 
 วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ร้อยละ 100) ความสามารถการท า 
      2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทางวิชาการระดับ โครงงานคณิตศาสตร์ 
   นานาชาติ  ประจ าปี พ.ศ. 2556 (รอบระดับประเทศ)  (ร้อยละ 100) ของนักเรียน 
      3. ครูผู้สอนนักเรียน รางวลัชนะเลิศการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   ครั้งที่ 6  วันที่ 12-13 กันยายน 2552  (ร้อยละ 70)  
     
     
     
   หมายเหตุ  รางวัลล าดับที่ 3 ผู้เสนอขอได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
     
     

 

 

 

 



 

รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาคณิตศาสตร ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ล าดับ 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีท่ีได้รับรางวัล/ 
สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

3 นางวรรณวิภา  สุทธเกียรติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย    1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
 ต าแหน่งครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา Southeast Mathematics Olympiad 2012 (SMO 2012) สาธารณรัฐ ทางคณิตศาสตร์สู่สากล 
 วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ มัธยมศึกษา เขต 1 ประชาชนจีน (1 เหรียญเงิน)  (ร้อยละ 100)  
      2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ   
   Asia Inter-Cities Teenager's Mathematics Olympiad (AITMO 2011)   
   สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย เนปาล  (1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน    
   1 เหรียญทองแดง)  (ร้อยละ 100)  
      3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  
   International Mathematics Competition 2010 (IMC 2010)   
   ประเทศเกาหลี (2 เหรียญทอง  4 เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง    
   1 ประเภทชมเชย)  (ร้อยละ 100)  
      4. รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการยอดเยี่ยม  
   การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศระดับเหรียญทอง   
   ประจ าปี 2554  (ร้อยละ 100)  
     

 

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานการสอน  สาขาคณิตศาสตร์ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/     

ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน                    

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

4 นางปณัฏฐา  ศรเดช 
ต าแหน่งคร ู
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลระยอง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 

   ๑) ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
ประจ าปี ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒) ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันคณิตศาสตร์ 
ระดับนานาชาติ ระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๓) ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขัน 
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจ าปี ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๔) ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขัน 
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๕) ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
ซูโดกุ  ระดับชั้น ป. ๑ – ป. ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ ๖๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๘๐) 

โครงการพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา  
การคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ชุด “กลยุทธ์การคิด พิชิต 
การแก้ปัญหาสู่ความเป็นเลิศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖” 

 
 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานการสอน     สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีท่ีได้รับรางวัล/ 

สัดส่วนการจัดท า 
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 
5 นางเรวดี บุญแย้ม โรงเรียนเบญจมราชาลัย    1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/    การพกฒนาการสอนแบบโครงงาน 

 ต าแหน่งครู ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชา ง 32121 การงานอาชีพ  
 วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ กรุงเทพมหานคร การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น (ร้อยละ ๑๐๐) ชก้นมกธยมศึกษาปีที่ 5  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    ๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง โรงเรียนเบญจมราชาลกย 
  มกธยมศึกษา เตต 1 รองชนะเลิศอันดับ 5 กิจกรรมโครงงานอาชีพ  ในพระบรมราชูปถกมภ์ 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
   ระดับชาติ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 (ร้อยละ ๑๐๐)  
      3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2555  
   (ร้อยละ ๑๐๐)  
     
     
     
     
     
     

 

 
 
 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานการสอน สาขาการศึกษาพิเศษ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ปีท่ีได้รับรางวัล/
สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

6 นางสุนทร ีสายสุทธ ิ
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลวกดอ่างทอง 
ส านกกงานเตตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 
 

   ๑. รางวกลครูผู้สอนนกกเรียน รางวกลเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมการจกดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก  
ไม่ก าหนดช่วงชก้น งานศิลปหกตถกรรมนกกเรียนระดกบชาติ   
ครก้งที่ ๖๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๑๐๐) 
     ๒. รางวกลครูผู้ฝึกสอนนกกเรียน รางวกลเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมการจกดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่ก าหนด
ช่วงชก้น งานศิลปหกตถกรรมนกกเรียนระดกบชาติ ครก้งที่ ๖๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
     ๓. รางวกลบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  

จากกระทรวงพกฒนาสกงคมและความมก่นคงตองมนุษย์ ปี ๒๕๕๕   

(ร้อยละ ๑๐๐) 

โครงการพกฒนาคุณภาพ 

ด้านการจกดการเรียน 

การสอนส าหรกบเด็กกลุ่ม

บกพร่องทางการเรียนรู้ 

เรียนร่วม  

 

 

 
 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 

สายงานการสอน     สาขาคณิตศาสตร ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับ 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ 

/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพ 

เทียบเคียง/ปีที่ได้รับรางวัล/ 
สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา
งาน 

(จ านวน ๑ เรื่อง) 

7 นางประไพศรี  จันทรกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ    1. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง    รางวัล "ครูดีในดวงใจ"  การพัฒนาชุดกิจกรรม 
 ต าแหน่งครู จังหวัดชัยภูมิ ในการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  พ.ศ. 2554  (ร้อยละ 100) การคิดวิเคราะห์ 
 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่ รอบระดับประเทศ ประจ าปี 2553 จากส านักงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  การศึกษาประถมศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่  คณิตศาสตร์ เรื่องสมการ 
  ชัยภูมิ เขต 1  6 มีนาคม 2553 และได้รับคัดเลือกไปแข่งขันในระดับ  และการแก้สมการ 
   นานาชาติ เดือนกรกฎาคม 2553 (ร้อยละ 100)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
      2. รางวัลพระราชทานประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   ขนาดใหญ ่ประจ าปีการศึกษา 2553 (ร้อยละ 60)   
      3. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง   
   การแข่งขันคณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกฎุ ครั้งที่ 13    
   ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   
   สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2553     
   (ร้อยละ 100)   
      4. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล   
   เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์    
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
   ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553  (ร้อยละ 100)    
      5. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  ปี 2555   
   (ร้อยละ 100)   



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานการสอน     สาขาวิทยาศาสตร์ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ล าดับ 

ที ่

 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

 

 
หน่วยงานการศึกษา/สังกัด 

 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลง                   
ในการพัฒนางาน
(จ านวน ๑ เรื่อง) 

8 นายสุชิน  ศิลธรรม โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกลู"   รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ    1. โล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา    สถานศึกษาสีขาว 
 ต าแหน่งครู  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา "คุรุสดุดี" พ.ศ. 2555 (ร้อยละ 100) ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจ าปี 2555 ปลอดยาเสพติดและ 
 วิทยฐานะ มัธยมศึกษา เขต 3  (ร้อยละ 100) อบายมุข 
 ครูช านาญการพิเศษ     2. รางวัลครูเกียรติยศ พ.ศ. 2545  
    (ร้อยละ 100)  
      
      
      
      
    หมายเหตุ  
        รางวัลล าดับที่ 2 ผู้เสนอขอได้มี  
    การพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์  
    อย่างต่อเนื่อง  
      

 

 

 

 



 
รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว ๕/๒๕๕๔ เดิม) 
สายงานการสอน  สาขาภาษาอังกฤษ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/             
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯ ที่มีคุณภาพเทียบเคียง             
/ปีที่ได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

  (จ านวน ๑ เรื่อง) 

9 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

นางเนตรา   
            ตระกูลราษฎร์ 
ต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ 

  
          
  
  
  
  
  
  
  
  

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 

ส านกกงานเตตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เตต ๔ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

     ๑. รางวกลครูผู้สอนดีเด่น ระดกบเตตพ้ืนที่
การศึกษา/หน่วยงาน ต้นสกงกกด ประจ าปี ๒๕๕๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศดีเด่น 

(ร้อยละ ๑๐๐) 

      ๒. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวกตกรรม ระดกบ

เหรียญทอง ปี ๒๕๕๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 

  
  
  
  
หมายเหตุ : รางวกลล าดกบที่ ๑ เป็นรางวกลที่
เกินระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่มีรายงาน
การพกฒนางานและใช้ประโยชน์  อย่ า ง
ต่อเนื่อง  

        รางวกล "ครูดีในดวงใจ" ปี ๒๕๕๕ 

 (ร้อยละ ๑๐๐) 

  
  
  
  
  
  
  
 

     โครงการส่งเสริม 
การอ่านเพ่ือพกฒนา 
สู่อาเซียน 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 



รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 กรณีผู้มีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติชึ้นไป (ว 5/2554 เดิม) 

สายงานบริหารสถานศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล/ 
ต าแหน่ง 

หน่วยงานการศึกษา/ 
สังกัด 

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปท่ีได้รับ/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ชื่อผลงานดีเด่นฯที่มีคุณภาพเทียบเคียง/ 
ปีท่ีได้รับรางวัล/สัดส่วนการจัดท า 

ข้อตกลงในการพัฒนา 
(จ านวน 1 เรื่อง) 

10 นางสาวฉนัทนา พิพฒันบ์รรณกิจ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา    
ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2554       
(ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. รางวัลชนะเลิศระดบัเหรียญทอง        
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ        
ทักษะการออกแบบตัดเย็บชดุล าลองวัยรุ่น          
14 – 15 ปี ปีการศึกษา 2555 
(ร้อยละ 100) 
 
   2. รางวัลยอดเยี่ยม “ฝ้ายทอใจ”                
ปี 2555  (ร้อยละ 100) 
 
 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ไร้พรมแดน
(ศูนย์อินเตอร์เน็ตและระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต) 
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