
 

 

 เกียรติประวัติ / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ / รางวัล นายกิตตน์ หนูสง 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ครั้งที่ ๑  รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕ ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  
           วันที่ ๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๓   ปีที่  ๕๕  ในรัชกาลปัจจุบัน 

 ครั้งที่ ๒  รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔ ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์  
                      วันที่ ๕  ธนัวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ปีที่  ๖๙   ในรัชกาลปัจจุบนั 
๑   เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ กับหน่วยงาน  สถานประกอบการสาขาอาชีพต่าง ๆ 
๒   ครูอาชีวศึกษาดีเด่น จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๓   บุคคลดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จากกระทรวงศึกษาธิการ 
๔   บุคคลดีเด่น นิตยสารการตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๕   นักบริหารการศึกษา จรรยาบรรณดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จาก สมาคมนักบริหารจรรยาบรรณดีเด่น 
๖   คนดีศรีเมืองลุง ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  สาขาบริการสังคม 
๗   เสื้อ blazer ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  จากกรมพลศึกษา 
๘   เสื้อ blazer ปี พ.ศ. ๒๕๔๓  จากการกีฬาแห่งประเทศไทย  
๙   ศิษย์เก่าดีเด่น ปี พ.ศ.   ๒๕๔๓  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๑๐ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕ ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ตั้งแต่ 
          วันที่ ๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๓   ปีที่  ๕๕  ในรัชกาลปัจจุบัน 
๑๑ บุคคลสร้างสรรค์ เสียสละเพ่ือสังคมและประเทศชาติ สาขา นักพัฒนาสถานศึกษาดีเด่น 
          ปี พ.ศ.  ๒๕๔๔  จากนิตยสารกรุงเทพสุดสัปดาห์แลชมรมสตรีนักธุรกิจสร้างสรรค์สังคมไทย 
๑๒ คนดีศรีแผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ประเภท ผู้บริหารคุณธรรมดีเด่น ศูนย์ข่าววิทยุโทรทัศน์   
          กรุงเทพมหานคร 
๑๓ คนดีศรีราชภัฏ ประเภทศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๔ ประกาศเกียรติคุณ  “ผู้มีจิตวิญญาณแน่วแน่เสียสละและมั่นคงในการบริหาร  และปฏิบัติการ 
          สอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน”  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ( รับใบประกาศเกียรติคุณ 
          และเข็มจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ) 
๑๕ เกียรติบัตร “อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ปฏิบัติ 
          หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  เสียสละ  อุทิศตนท าคุณประโยชน์ในการัดการศึกษา  อย่างดียิ่ง” 
 เมื่อ  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  จาก นายจาตุรนต์  ฉายแสง  รมว.กระทรวงศึกษาธิการ 
๑๖ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔ ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ตั้งแต่ 
          วันที่ ๕  ธันวาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๗   ปีที่  ๖๙  ในรัชกาลปัจจุบัน 
๑๗ รับรางวัลเพื่อคนไทยและสังคมไทย  ระฆังทอง (บุคคลแห่งปี)  ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ สาขา 
          นักบริหารการศึกษาดีเด่น  เมื่อ วันที่  ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๘  จากสมัชชานักจดัรายการข่าววิทยุ 
          โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) 
๑๘ รับรางวัล “คนดีแห่งสยาม”  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามโครงการเสริมสร้างคนดีศรีแผ่นดิน   
          วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
 
 

ต าแหน่งทางสังคม 
  สละเวลาในการเข้าร่วมเป็นกรรมการให้หน่วยงานต่าง ๆ  เช่น   

- ประธานคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข (เทศบาล ๒) 



 

 

- คณะกรรมการการปฎิรูปการศึกษาโรงเรียนสตรีพัทลุง 
- คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนอนุบาลพัทลุง 
- คณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในอ าเภอเมืองพัทลุง 
- คณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองพัทลุง 
- คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดพัทลุง (กรอ.) 
- คณะกรรมการส่งเสริมการกีฬาจังหวัดพัทลุง 
- คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง 
- ส่งเสริมการด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา  
- ประธานคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข (เทศบาล 2) 
- คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนสตรีพัทลุง 
- คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนอนุบาลพัทลุง 
- คณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในอ าเภอเมืองพัทลุง 
- คณะกรรมการที่ปรึกษาสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองพัทลุง 
- คณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดพัทลุง 
- คณะกรรมการส่งเสริมการกีฬาจังหวัดพัทลุง 
- คณะกรรมการวัดโคกเนียน 
- อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย  
  กลุ่มภาคใต้  ติดต่อกัน  ๔  สมัย – ปัจจุบัน  ( พ.ศ. ๒๕๕๖ ) 
- นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง สปพ.พัทลุง เขต ๑ – ปัจจุบัน 
- ประธาน ประสานงานการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง (ปส.กช.) จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 
   ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
- อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  
  เขต ๒  พ.ศ. ๒๕๕๗  (ผู้ทรงคุณวุฒิ อก.คศ.) 
- กรรมการส านักงาน สก.สค. จังหวัดพัทลุง  ตั้งแต่ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 


