
 
 

 
 

 
๑. ประวัติส่วนตัว 
 ชื่อ - สกุล  นายสุรพล  เพ็งน้อย 
 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 วัน เดือน ปี เกิด  ๔ พฤษภาคม ๒๕๐๕ 
 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
 ชื่อบิดา  นายเสริม เพ็งน้อย 
 ชื่อมารดา  นางไผ่ เพ็งน้อย 
 

๒. ประวัติการรับราชการ 
 - อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๒๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑) 
 - อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ –  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๑) 
 - อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านวังโขน อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร (๑ กันยายน ๒๕๓๑ –  
๓๐ กันยายน ๒๕๓๗) 
 - อาจารย์ ๒ โรงเรียนบ้านวังโขน อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร (๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ –  
๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๗) 
 - ครูใหญ่โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (๑๖ ธันวาคม 
๒๕๓๙๗ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๙) 
 - ครูใหญ่โรงเรียนวัดสนามชัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดกำแพงเพชร (๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๙ –  
๓1 ธันวาคม ๒๕๔๐) 
 - พ้นจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนไปรับราชการ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการอำเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ (1 มกราคม ๒๕๔๑) 
 - ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ๖) สำนักงานศึกษาธิการอำเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ (๑ มกราคม ๒๕๔๑ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 - ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเก้าเลี้ยว สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  
(๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๗) 
 - เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาชั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ (๑๓ ธันวาคม 
๒๕๔๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙) 
 - รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒) 
 - รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ – 30 กันยายน 2564) 

ประวัติและประสบการณ์ทางการบริหาร 
ของ นายสุรพล  เพ็งน้อย 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 



  - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (1 ตุลาคม 2564 - ปัจจบุัน) 
 
๓. ประวัติการศึกษา 
 - การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) (กศ.ม.) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คบ.) พลศึกษา วิทยาลัยครูนครสวรรค์ จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.) วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จบการศึกษา                     
พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยนาท จบการศึกษา                    
พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 “โรงเรียนวัดนางสือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยนาท จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 

4. ผลงานที่ได้รับการยอมรับ หรือเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
 ๑) ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒) ได้รับรางวัลเหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ ๓ 
 ๓) ได้รับรางวัลเหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ ๒ 
 ๔) ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากคุรุสภาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๓ 
 ๕) ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๖) ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๗) ได้รับเขม็เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร รางวัล "หนึ่งแสนครูดี"ในฐานะเป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา มีความมุ่งม่ันตั้งใจประกอบวิชาชีพ ด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่าง               
ของผู้มีจิตวิญญาณครู 
 8) ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีจัดกิจกรรมลูกเสือได้ดี (รางวัลชมเชย) ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๙) ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีจัดกิจกรรมลูกเสือได้ดี (รางวัลชมเชย) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๑๐) ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ สพฐ. อยู่ในลำดับที่ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเขตพ้ืนที่
การศึกษาท้ังหมด ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 ๑๑) ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองในการปฏิบัติราชการ อยู่ในลำดับที่ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน
เขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งหมดปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 ๑๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ระดับดีมาก 

๑๓) กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตรแสดงว่าได้เสียสละทั้งกำลังกาย และสติปัญญา ร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ตามโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๔) ได้รับการคัดเลือกผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปี ๒๕๕๘                     
ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ประเภทบุคคล สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 


