


ชื่อ – สกุล นายไพฑูรย์   อรุณศรีประดิษฐ์   ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการ
สถำนที่ท ำงำน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม  
ด้ำน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 087 – 9748486 , 034581595



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ตั้งใจ  อดทน  เพียรพยายาม คือ หนทางสู่ความส าเร็จ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

ในสภาพความขาดแคลนของปัจจัยในการบริหารจนเกิดผลส าเร็จ ผู้เรียนมีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ชัดเจน ผลสัมฤทธิ์การเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.86 จากเป้าหมายก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
ท าให้ผลการจัดล าดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสัมฤทธิ์การเรียนจากล าดับที่ 102 ของประเทศ
มาสู่ล าดับที่ 65 ของประเทศและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย สพฐ. ทุกกลุ่มสาระทั้งระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของการรับราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ท าให้เกิดแรงบัลดาลใจในการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่การท างานเพื่อจัดการศึกษาสู่การสร้างอนาคตเด็กและอนาคต
ชาติ



ชื่อ – สกุล นายศักดิ์นิพน  สว่างวงศ์  ต ำแหน่ง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม    ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

เพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE โทรศัพท์ 090-1815559  Id-line : saknipon444



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 

พัฒนางาน  มุ่งคุณภาพ  สู่มาตรฐาน  ยึดหลักธรรมาภบิาล

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ได้บริหารจัดการจนท าให้ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 มีผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ และตาม

แผนการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 (KRS & ARS) เป็นอนัดบัที ่15 ของประเทศ ไดค้ะแนน 4.39680 และ

ไดร้บัรางวลั ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษายอดเยีย่ม ชนะเลศิเหรยีญทอง   ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ี            

เพือ่การเรยีนการสอน คร ัง้ที ่5 ประจ าปี 2558



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้น า ICT ระบบ SP2 Power มาใชบ้รหิารจดัการ สพป.สมทุรปราการ 

เขต 2 โดยใชห้ลกัการมสี่วนร่วม และหลกัธรรมาภบิาล ซึง่ไดร้บัความร่วมมอืจากขา้ราชการครู และบคุลากร

ทางการศึกษา ท ัง้ในส านกังานเขตพื้นทีแ่ละสถานศึกษาในสงักดั จนท าใหไ้ดร้บัรางวลัส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษายอดเยีย่ม ชนะเลศิเหรยีญทอง  ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน 

คร ัง้ที ่5 ประจ าปี 2558 ซึง่เป็นรางวลัทีท่กุคนไดร่้วมชื่นชม และภาคภมูใิจร่วมกนั



ชื่อ – สกุล นายฤทธา  นันทพันธ์ 
ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 081-976-8209



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ผู้ที่ประสบความส าเร็จ คือ ผู้ที่ท าความฝันให้เป็นความจริงได้อยู่เสมอ”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ได้รับโล่รางวัลเพชรแผ่นดิน สาขาผู้บริหารสถานศึกษา “ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ดีเด่น” จากกระทรวงศึกษาธิการ

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รู้สึกว่าเป็นการได้รับเกียรติอันสูงสุดครั้งหนึ่งของชีวิต เพราะเป็นรางวัลที่แสดงถึง
ผลของความทุ่มเท ในการท างาน การบริหารงาน บริหารองค์กร และเป็นรางวัลที่
แสดงถึงผลของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่ทุก
คนที่ทุกคนได้ทุ่มเท ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เอาใจใส่ต่องานในหน้าที่ ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม เพื่อให้เกิดความส าเร็จ
ขององค์กรร่วมกัน...



ชื่อ – สกุล นายประสิทธิ์   ค ากิ่ง
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านยา  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓
ส านักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม  ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 
กำรติดต่อ /โทรศัพท/์ LINE 081- 8719215



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน   
ความพยายามอยู่ที่ไหนความส าเร็จอยู่ที่นั่น บนพื้นฐานคนส าราญ งานส าเร็จ

ผลงานความภาคภูมิใจ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100 % ผลการทดสอบ
ระดับชาติ ( O-NET) ระดับชั้น ป. 6 สูงกว่า ระดับชาติทุกกลุ่มสาระ และ        
เป็นอันดับที่ 1 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS 
คณะครู นักเรียน และชุมชน มีความภาคภูมิใจ และยินดีในการได้รับรางวัลใน

ครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากนักเรียน คณะครูที่ได้อบรมสั่งสอนในรอบ
ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้



ชื่อ – สกุล นายจีรัชญ์  ต๊ะค า  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์  ต.เจริญราษฎร์  อ.แม่ใจ  
จ.พะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก  
ด้านบริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 088-406-7406



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ความมุ่งมั่นและอดทนน ามาซึ่งผลส าเร็จ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1) ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล จาก สพฐ. ปี 2556
2) ได้รับเกียรติบัตร คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี 2556 
“สถานศึกษาพอเพียง 2556” จากกระทรวงศึกษาธิการ
3) ได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรรางวัล จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 
“ได้รับรางวัลระดับโซนภูมิภาค ระดับชมเชย ภาคเหนือ”ในการคัดเลือกโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ. 2557  ระดับภาคเหนือ จาก สพฐ.



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS 
รู้สึกภูมิใจ ดีใจ และเป็นเกียรติประวัติของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่าของ สพฐ. 

(OBEC AWARDS) ระดับชาติ และสามารถพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กเข้ารับรางวัล
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านการบริหารจัดการ ระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2558



สถำนศึกษำ โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
สถำนที่ท ำงำน หมู่ที่ 2 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 081-5468077  (ผอ.ถาวร  ชมภูบุตร)



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ท าวันนี้ให้ดีที่สุด”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 5 ปี 2557
สถานศึกษาพอเพียง ปี 2557
เหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
ประถมศึกษาขนาดเล็ก  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปี 2557
ชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับชาติ ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม
ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
ปี 2558
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

คือความภาคภูมิใจมากที่สุดที่โรงเรียนเราต่อสู้ร่วมกันมาจนประสบความส าเร็จ



โรงเรียนวัดเลียบ  

หมู่ที่ 3  ต าบลคลองหลา  อ าเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  

ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง   

ด้ำน  วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 095-037-6888 / 089-598-7893



คติประจ ำในกำรท ำงำน

ความพยายาม   ความมุ่งมั่น   ความอดทน   อยู่กับปัจจุบัน  ท าวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

ด้ำนนักเรียน

ระดับชำติ

-เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก

ไม่ก าหนดช่วงชั้น เด็กชายสุทธิพงศ์  ตันชนะวงศ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

-เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เด็กชายภูธเนศ   คงปลอด   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ระดับภำค

-เหรียญเงิน  กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

ด.ญ.พรรณพษา รอดสะกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ด.ญ.วณิชยา     สงสุวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4



ด้ำนครูและบุคลำกร

ระดับชำติ

-นายประยูร  จันทวีรัตน์  เหรียญทองลูกจ้างประจ ายอดเยี่ยม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.                     

(OBEC AWARDS) ประจ าปี  2557

-นางวรรณี คภะสุวรรณ  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ Best  Practices ด้านสื่อนวัตกรรมส าหรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จาก สพฐ.

-นางสมศรี  แก้วเพ็ชร รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา

-นางดาเรศ จิตรัตน์  รางวัลคุรุสดุดี   จากคุรุสภา



ด้ำนสถำนศึกษำ

-เกียรติบัตรทดสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)  สูงกว่าระดับประเทศ                       

ปีการศึกษา 2557

-เกียรติบัตรสถานศึกษามีคุณภาพระดับดีเยี่ยม จาก สพป.สงขลา เขต 2

-เกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2556

-เกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง  จากส านักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา

-เกียรติบัตรรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

-ประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีมาก จากส านักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสงขลา

-โล่รางวัลสถานศึกษาการนิเทศภายใน ระดับดีเด่น  จาก สพป.สงขลา เขต 2
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทองระดับชาติ  ปี 2557



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รางวัล คือ ก าลังใจในการท างาน  ดังข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทาน  ปี พ.ศ. 2558                               

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ความว่า “ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์  ปัญญาที่เฉียบแหลม ก าลังกาย
ที่สมบูรณ”์ ความมุ่งมั่น  ความพยายาม ความอดทน ในการท างานจะรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรี 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ใหเ้ป็นรางวลัแห่งความภาคภมูใิจ รางวลัแห่งความส าเร็จ
ตลอดไป



ชื่อ – สกุล นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่า
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านเหล่า เลขที่ 139 หมูท่ี่ 4 ต.บ้านเหลา่ อ.แมใ่จ จ.พะเยา 56130
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษาขนาดกลาง ด้าน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 09-5894-6489



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“จงเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม อย่าอยู่จมเพราะความเคยชิน”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
-รับรางวัลเป็นโรงเรียน “ชนะเลิศการประกวดส้วมสุขสันต์ ปี 2553- ปัจจบุนั ประเภท โรงเรียน
ประถมศกึษาขนาดกลาง จากส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
-รับรางวัลเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจบุนั
-รับรางวัลเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง“สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕”  ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจบุนั
-รับรางวัลเป็นโรงเรียนโครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ตั้งแต่ปี 2557
-รับรางวัลเป็นโรงเรียนแกนน าเครือข่ายเด็กไทยฟันดีระดับประเทศ กรมอนามัยร่วมกับ สพฐ. 
ตั้งแต่ปี 2555- ปัจจบุนั
ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจ าปี 2558 และเข้ารับ
การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ภายในเดือนมกราคม  พ.ศ. 2559



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นความภาคภูมิใจที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาองค์การจนประสบผลส าเร็จและได้รับ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558



ชื่อ – สกุล นายกนก  จ าปามูล ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  สพป.นครราชสีมา เขต 6
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
1. ประเภท  สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง   

ด้าน  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
2.ประเภท   ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง 

ด้าน การบริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 085 6356 881  
e-mail :kanok2030@hotmail.com  / nongkhamnadee@gmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน “มุ่งมั่น  สานฝัน  สร้างโอกาส”
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
“ความภาคภูมิใจในการท าหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีโอกาสในการใช้อ านาจในการตัดสินใจ  

ในการสร้างฝัน สร้างโอกาสดี ๆ ให้กับชนรุ่นหลัง ๆ สามารถพัฒนางานสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบ
และน าร่อง ของ สพฐ. เช่น 



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
“มีความภาคภูมิใจในตัวเอง และชีวิตการรับราชการเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะการ
ท าหน้าที่การบริหารจัดการสถานศึกษาในต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
รางวัล OBEC AWARDS เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิต ที่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งการ
สร้างคุณงามความดี มีมุ่งมั่น สร้างฝัน สร้างโอกาสดี ๆ ให้กับทุกคน ตลอดไป”



ชื่อ – สกุล นายศรัณย์  บัวทองเรือง ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยมประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 082-4374073



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“มุ่งมั่น  พยายาม  น าสู่ความส าเร็จ”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
- รางวัลพระราชทาน ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก  ปีการศึกษา 2554
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาส ปี 2555
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยม 
ด้านวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาส ปี 2556
- รับโล่รางวัล Best  Practice ด้านการพัฒนาการเรียนรู้  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
ปี 2557
- ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้ง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปี 2558



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รางวัล OBEC AWARDS  เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าต่อผู้บริหาร ครูและชุมชน   

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความส าเร็จและความภาคภูมิใจ ในความมุ่งมั่น เสียสละของ
ทุกฝ่าย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย



ชื่อ – สกุล นายชาตรี  ถาวรรักษ์  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์   ตั้งอยู่เลขที่  155 ถนนภิรมย์  ต าบลกาฬสินธุ์
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์   จ.กาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์ 46000
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 043-812850   0818735478



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าวันนี้  ให้ดีที่สุด 

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS ด้านบริหารจัดการ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท

ประถมศึกษาขนาดใหญ่  ประจ าปี 2558
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ มีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ รางวัลทรงคุณค่า             
สพฐ OBEC AWARDS ด้านบริหารจัดการ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่                   
ประจ าปี 2558



ชื่อสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 081-3793691



อัตลักษณ์ของโรงเรียน รักการเรียนรู้  สู่ความเป็นเลิศ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน      มีวินัยในตนเอง
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ

การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเนินมะปรางมีรูปแบบการบริหารจัดการ           
ที่ด าเนินการภายใต้บริบทที่เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นโดยบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาแบบ ก้าวกระโดด ยุทธศาสตร์ “มะปรางเปลี่ยนส”ี ตลอดระยะเวลา 5 ปีการศึกษา ที่
ผ่านมาแนวทางดังกล่าว สร้างความส าเร็จให้กับสถานศึกษา คณะครู นักเรียน อย่างต่อเนื่อง อาทิ 
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน นักเรียนรางวัลพระราชทาน เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม รางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลคุรุสภาสดุดี รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ฯลฯ  ทุกรางวัลมีค่ายิ่งส าหรับ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เพราะเป้าหมายสูงสุด คือ “คุณภาพ
ผู้เรียน” การใช้แนวทางบริหารจัดการดังกล่าว ท าให้ปัจจุบันโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่
จ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากนักเรียน ปีการศึกษา 2553 จ านวน 517 คน จนปัจจุบัน 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1,261 คน จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการรับนักเรียน นับเป็น
ความส าเร็จของโรงเรียนที่มีระบบการบริหารจัดการยอดเยี่ยมส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและจะพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืน



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS.
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มาก เกณฑ์การประกวดยาก             

และมีคณะกรรมการการประเมินล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จึงผ่านได้ยากมากโดยเฉพาะสถานศึกษา
ยากมากที่สุด ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การบริหารจัดการยอดเยี่ยม
ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา มาครั้งหนึ่งและคิดว่าเพียงพอบรรลุเป้าหมายแล้ว หลังจาก
ได้รับรางวัลได้น าโมเดลการบริหารจัดการคุณภาพไปใช้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนเป็นระบบที่ถาวร
มีประสิทธิภาพของโรงเรียนแล้วใช้ตลอด 3 ปีการศึกษา ประสบความส าเร็จทุกด้าน คือ โรงเรียน 
ครู และนักเรียน จึงส่งเข้าแข่งขันอีกครั้ง

ครั้งนี้สร้างความยินดีภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก คือ โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ นับเป็นรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. รายการที่ 3 หลังจากเมื่อปีการศึกษา 2555  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ยอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษามาแล้ว  
ความสุขของผู้บริหารสถานศึกษา คือ ความส าเร็จของโรงเรียน คณะครู และนักเรียน 

บัดนี้ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ท าได้จากเป็นอ าเภอที่มี        
ลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าแทรกแซงเป็นดินแดนสีชมพู จนปัจจุบันโรงเรียนเป็นกลไกหล่อหลอมให้ทุก
คนมีน้ าใจดวงเดียวกันได้อย่างภาคภูมิใจ



โรงเรียนโคกสว่ำงประชำสรรค์
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 092-8027643



ค ำขวัญประจ ำ
“เสียสละ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”
อัตลักษณ์ 

“วิถีพุทธชั้นน า เลิศล้ าผล O-net  Zero waste school 
เพิ่มพูนเวลารู”้

เอกลักษณ์
“โรงเรียนวิถีพุทธ”

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
“ภูมิใจและขอบคุณที่มีเวทีให้คนท างานได้แสดง

ความสามารถ”



ชื่อ – สกุล นางจิตินันท์    ศูนย์กลาง       ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมขนาดกลาง  ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 0982700187



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
การบริหารจัดการด้านงานวิชาการที่ส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนได้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยในการแข่งขันโครงงานในระดับนานาชาติ
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เกิดจากการพัฒนาศักยภาพในการท างานเพื่อ
เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ



ชื่อ – สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท  สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ประเภทมัธยมศึกษำขนำดกลำง  ด้ำนบริหำรจัดกำร
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 075399123 ต่อ 113



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ
โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์นานาชาติ ได้น า

ประสบการณ์และค าชี้แนะกลับมาพัฒนาโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จต่อไป

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
โรงเรียนรู้สึกภูมิใจ ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

เปิดโอกาสให้โรงเรียนได้น าเสนอผลงาน/นวัตกรรมของโรงเรียน ให้สังคมได้รับทราบ
การพัฒนาของโรงเรียนมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง 

และสร้างสรรค์ตามบริบทของโรงเรียน



ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

รำงวัล สถานศึกษายอดเยี่ยม  ประเภท มัธยมศึกษาขนาดกลาง  

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

กำรติดต่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 345 หมู่ 2 ต าบลรอบเวียง 

อ าเภอเมือง เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5374-2502 อีเมล์ : pcc_cr@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://http://school.obec.go.th



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน “รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1.  รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  กระทรวงศึกษาธิการ   

ประจ าปี 2553 และ 2557
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช

ระยะที่ 3 ที่ได้มีการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ในโรงเรียน
ได้อย่างดียิ่ง ประจ าปี 2557
3.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่ ระดับดีเด่น โครงการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้บทเรียน SAS Curriculum Pathways จากองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริ  ประจ าปี 2555
4.  การรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบสาม  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน ประจ าปี 2555



ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
5.  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)) เหรียญทองชนะเลิศ  สถานศึกษายอดเยี่ยม  

ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ด้านบริหารจัดการ ประจ าปี 2556
6. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)) เหรียญทองชนะเลิศ  สถานศึกษายอดเยี่ยม  

ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ด้านวิชาการ ประจ าปี 2557  
7. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)) เหรียญทองชนะเลิศ  สถานศึกษายอดเยี่ยม  

ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจ าปี 
2558  
8.  รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เหรียญทอง จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ประจ าปี 2556
ชื่อนวัตกรรม คือ CSHSCR Social Media Innovative 
9. โรงเรียนวิถีพุทธ (โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า) จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2556



ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
10. โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 

2558
11. รางวัล บุคคลและสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ าปี 

2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รางวัลยอดเยี่ยม  ระดับประเทศ
12. รางวัล บุคคลและสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ าปี 

2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รางวัลดีเด่น  ระดับประเทศ
13. รางวัล บุคคลและสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ าปี 

2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รางวัลดี  ระดับประเทศ
14. รางวัลห้องสมุดโรงเรียนขนาดกลางดีเด่น สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ประจ าปี 2556  
15. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง รักษามาตรฐานและโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ  

ประจ าปี 2557



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ความรู้สึกภาคภูมิใจต่อการได้รับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS สถานศึกษายอดเยี่ยม  
ประเภท มัธยมศึกษาขนาดกลาง  ทั้ง 3 ด้าน  ได้แก่  ด้านการบริหารจัดการ  ประจ าปีการศึกษา 
2556 , ด้านวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา 2557 และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน  ประจ าปีการศึกษา 2558  เป็นผลที่เกิดจากการพัฒนานักเรียน  การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  การปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงาน
บังคับบัญชาตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน  มีการจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและ
พัฒนางานอย่างสม่ าเสมอชัดเจน  และน าผลการประเมินมาพัฒนา จากการประชุมฝ่ายบริหาร  
ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ บรรยากาศในการท างาน
ภายในโรงเรียน เป็นไปอย่างกัลยาณมิตร ให้ค าแนะน า ชี้แนะช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ทั้ง
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันและมุ่งพัฒนาโรงเรียนไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน  การบริหารโดยจัดโครงการ กิจกรรมหลากหลายเพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น/ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ส่งผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมหลากหลาย  และ
บรรลุตามเป้าหมาย



ชื่อ – สกุล นายวิลิศ  สกุลรัตน์ ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
ด้าน วิชาการยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 0923546254



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน : คิดจริง ท าจริง แก้ปัญหาจริง 
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งด้านผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

มีความรู้สึกภาคภูมิใจ และความร่วมมือร่วมใจของคณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียนทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือในการร่วมพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาได้
อย่างเต็มศักยภาพ



ชื่อ – สกุล นายวินัย  กรานมูล   ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อ.เมือง จ.ชุมพร
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
ด้าน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 081-7886577



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
คิดดี  พูดดี  ท าดี
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 2558

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รู้สึกภาคภูมิใจในการทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังสติปัญญา ในการบริหาร

โรงเรียนจนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. ในครั้งนี้



ชื่อ – สกุล นายสุนทรัสส์   เพชรรักษ์ค าด้วง ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  ต าบลนาทราย  อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280
ได้รับรำงวัล ชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558
รำงวัล สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 096-1956536



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
“คิดก่อนท า”

ค่ำนิยมในกำรบริหำรจัดกำร “MEUANG N.S.T. MODEL” 
M : Management by fact การบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
U : Unity : ความรักใคร่กลมเกลียว
E : Excellent : ปฏิบัติให้ดีเยี่ยม
A : Achievement : มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
N : Nature  มีความรักและศรัทธาในคุณค่าความเป็นโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
G : Gently : สุภาพอ่อนโยน
N : Nobility : ยึดมั่นคุณธรรม
S : Skills & System  มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการคิดและการท างานอย่างเป็นระบบ 
T : Team Work : การท างานเป็นทีม



ผลงำนควำมภำคภูมิใจ
1. ผลงำนดีเด่นของสถำนศึกษำ  ปีการศึกษา  2555-2558

1) เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  ปีการศึกษา 2556

2) เกียรติบัตร “สถานศึกษาพอเพียง”  ปีการศึกษา 2557

3) รางวัลชมเชย “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ปีการศึกษา 2557

2. ผลงำนดีเด่นของผู้อ ำนวยกำร ปีการศึกษา  2555-2558
1) เกียรติบัตรท าคุณประโยชน์ให้กับทางราชการและประเทศชาติอย่างดียิ่ง ได้รับเข็ม
เครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จ   
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2555 จากกรมทหารม้ารักษาพระองค์
2) เกียรติบัตรได้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนจนผ่านเป็น”ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” รุ่นที่ 3                   

ปีการศึกษา 2556 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับชาติ  ผู้อ านวยการยอดเยี่ยม ประเภท 
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2556
4) เกียรติบัตรรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ีปีการศึกษา 2557 จากคุรุสภา



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นรางวัลทรงคุณค่าที่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  เพราะได้บริหารจัดการ

และใช้นวัตกรรมในการบริหารส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง



ชื่อ – สกุล นางสุรัญจิต วรรณนวล ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการ
สถำนที่ท ำงำน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้าน วิชาการยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ 081-5686969 / LINE 0918511614



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าวันนี้ให้ดี และวางแผนท าวันต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ได้รับพระราชทานที่ดิน จ านวน 4 ไร่ - งาน 59 ตารางวา พร้อมทั้งอาคาร

พระราชทาน 1 ส าหรับเป็นโรงอาหาร และอาคารพระราชทาน 2 ส าหรับเป็นที่
ฝึกอาชีพผู้ปกครองและเด็กพิการ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ         
สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดอาคารดังกล่าว 
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

เป็นขวัญและก าลังใจของตนเองและผู้ร่วมงานที่ได้ร่วมกันพัฒนางานวิชาการ
จนมีผลต่อผู้เรียนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของทุกคน จนได้รับการยกย่อง
ให้ให้รับรางวัลระดับชาติ



ชื่อ – สกุล นายกมล  ดาระสุวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 089-8454920



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
คนพิการท าได้ ถ้าให้โอกาส

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ
จากการบริหารงานของข้าพเจ้าที่มาบริหารจัดการในโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ปีนี้เป็นปีที่ 5 ข้าพเจ้าได้พัฒนางาน

ต่างๆ ในโรงเรียนแห่งนี้ให้มีระบบการท างานที่คล่องตัว บุคลากรมีความร่วมมืออย่างดียิ่งจนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัล
ต่างๆ เช่น รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ด้านวิชาการ ประเภท บุคคล ปี 2555 และรางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทอง OBEC AWARDS ด้านวิชาการ ประเภท สถานศึกษา ปี 2555 รางวัลครูดีชายขอบ โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” พ.ศ.2557 , 
รางวัลครอบครัวครูดี โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” พ.ศ.2558 ของส านักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 
2558 ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการได้รับความร่วมมือจาก ครู บุคลากร ในการ
รับผิดชอบท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้โรงเรียนมีการพัฒนา และได้รับความชื่นชมจากหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งหน่วยงานในสังกัด และภาคส่วนต่างๆ ด้านกายภาพสถานที่มีความสะอาดสวยงาม ด้านวิชาการมีการส่งเสริมนักเรียนจน
ได้รับรางวัลมากมาย เช่น



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
คนพิการท าได้ ถ้าให้โอกาส

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ทุกปี และ
นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ประเภท
พิการทางสมอง ด้านบุคลากรมีการส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และได้รับรางวัลดีเด่น โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการคัดเลือกผลงานการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน โดยวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประเทศ ปี 2556

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน และให้ก าลังใจ
ท าให้เกิดความส าเร็จต่างๆ ตามมาและพัฒนาต่อไปยิ่งๆ ขึ้น



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นรางวัลที่มีความหมายด้านการพัฒนา ไม่ว่าเป็นตัวบุคคลและสถานศึกษาเนื่องจากเป็นการรวบรวมผลการ

ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงประสิทธิภาพต่างๆ ในการบริหาร
จัดการพัฒนาโรงเรียนที่มีคุณภาพ

ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม
ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ข้าพเจ้ามี
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ อุทิศตนในหน้าที่ เพื่อส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนานักเรียน ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรที่เป็นเครือข่ายในการท างาน เป็นอย่างดีต่อการสนับสนุน
ช่วยเหลือโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถฝึกงานอาชีพได้ และมีร้านจ าหน่ายสินค้าได้เป็นของตนเอง เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้มีความสามารถตามศักยภาพได้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดไป



ชื่อ – สกุล นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดแพร่
สถำนที่ท ำงำน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดแพร่ 444/6  หมู่  9 ต าบลนาจักร 
อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  54000
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท หน่วยงานยอดเยี่ยม (สถานศึกษายอดเยี่ยม สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ) 
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 081 – 6022377 , 054-653280 



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงเท่านั้น ที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จ 

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปี
การศึกษา 2558
สถานศึกษาที่เป็นองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จากประธานกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ ประจ าปี 2556

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ภาคภูมิใจ ว่าตนเองสามารถปฏิบัติหน้าที่บริหาร จัดการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาทด้วยความอุตสาหะ 
ทุ่มเท เสียสละ จนท าให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับการยก
ย่องให้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS



ชื่อ – สกุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม  ด้านวิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 081-7063759



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ Do not wast your time worring about the past and the future”

“อย่าเสียเวลากังวลกับอดีตที่ผ่านไป และอนาคตที่ยังมาไม่ถึง”
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
-ได้รับป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
-รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS  สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
-รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อเรียนการสอน

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รางวัล OBEC AWARDS เป็นรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. การได้รับรางวัลนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งใน

การปฏิบัติอาชีพข้าราชการทางการศึกษา  หวังว่าการได้รับรางวัลครั้งนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้
บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขั้นระดับชาติมากขึ้น  และขอขอบคุณบุคลากรในโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 22 ทุกท่านที่มีส่วนให้ได้รับรางวัลครั้งนี้ 



ชื่อ – สกุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี
สถำนที่ท ำงำน -
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
ด้ำน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 081-7851031



ผลงำนควำมภำคภูมิใจ
1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัด ได้รับการประกาศเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
2. รางวัลรองชนะเลิศ กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ กรมส่งเสริม
การเกษตร

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความภาคภูมิอย่างยิ่ง เป็นขวัญก าลังใจในการพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป



ชื่อ – สกุล นายฉลอง  พูลสุทธิ์ ต ำแหน่ง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1
สถำนที่ท ำงำน สพป.ตรัง เขต 1
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE  086-2938899



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
พัฒนาคน พัฒนางาน บนพื้นฐานหลักธรรมาภบิาล (Good Governance)

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
พัฒนาตน ได้รับรางวัลคุรุสดุดี
พัฒนาคน ทั้งบุคลากรและนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมน าสู่ความส าเร็จสุข

และประโยชน์สุข
พัฒนางาน มุ่งเน้นเป้าหมายของงานตามต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ ที่มุ่ง

ประสงค์ต่อผลที่เกิดกับนักเรียนโดยตรงในฐานะผู้รับบริการ
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีที่ผลการปฏิบัติงานได้รับการยกย่อง       
เชิดชูเกียรติให้ปรากฏต่อสาธารณชนในระดับประเทศ



ชื่อ – สกุล ดร.ครรชิต  วรรณชา  ต ำแหน่ง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สถำนที่ท ำงำน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  46240
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE  0819645997



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน ความพยายามอยู่ที่ไหนความส าเร็จอยู่ที่นั้น
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

เหรียญเงินและเหรียญทอง รางวัล OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2556      
ปีการศึกษา 2557 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นตามล าดับทุกปี
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS.

ภูมิใจในความเข้มแข็งขององค์กรและทีมงาน สพป.กาฬสินธุ์  เขต 3          
ที่ทุกคนท าหน้าของตนเองเต็มที่และดีที่สุด



ชื่อ – สกุล นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์                    
ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม
ด้ำน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE  081-3803619



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ประสิทธิภาพโปร่งใส คือ หัวใจของการท างาน”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้นต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน
2. นวัตกรรมการบริหารจัดการเขตพื้นที่ แบบ 3S หรือ ทริปเปิล S

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
นับว่าเป็นเกียรติสูงสุดของข้าราชการสังกัด สพฐ.ศธ. ที่ได้รับรางวัลนี้ซึ่งจะไม่

สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทีมงาน/ส่วนราชการ/ภาค
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง



ชื่อ – สกุล นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์  
ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
ด้าน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 081 9680595 ไอดีผู้ใช้ panor.tip



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. โล่รางวัล เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2444 และประจ าปี 2545 ส านักงาน

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอดีเด่น จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสวุิทย์ คุณกิตติ  และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสิริกร  มณรีินทร์

2. ประกาศเกียรติคุณบัตรเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เนื่องในวันประถมศึกษา
แห่งชาติ ประจ าปี 2544 และ2545  จากส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร

3. รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”  ในวันครู ปี พ.ศ. 2555  และรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา         
ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี ในวันที่ 5 ตุลาคม 
2555 วันครูโลก ประจ าปี 2555 จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา



ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
4. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น”  ประจ าปี 2554  

ประเภทผู้สนับสนุน จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
5. รับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับเหรียญเงินยอดเยี่ยมระดับประเทศ ในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2555
6. รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี พ.ศ. 2557

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
นับเป็นรางวัลที่มีเกียรติยศและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในชีวิตการรับราชการ 35 ปีเศษ



ชื่อ – สกุล ดร.สมบูรณ์   ธรรมลังกา  
ต ำแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ถนน สนามบิน ต าบลเวียง อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 57000
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม  
ด้ำน บริหารจัดการยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 081-595-1291



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“จริงจังต่อการท างาน   จริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน  ประสานความสามัคคี มีความส าเร็จ
ที่ภาคภูม”ิ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
การบริหารงานงบประมาณสู่ความเป็นเลิศ ตามหลักธรรมาภบิาล รูปแบบ SPEED 

MODEL

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นความภาคภูมิใจกับความส าเร็จในการท างาน ที่ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้โดยการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
และมีความตั้งใจในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่การท างานและทางราชการ
ต่อไป



ชื่อ – สกุล นางสุพร  สามัตถิยะ     
ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม   
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเย่ียม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 081-9777297



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน   
ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS รอง ผอ.สพป.ด้านวิชาการ  

ประจ าปีการศึกษา 2556
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS รอง ผอ.สพป. ด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ประจ าปีการศึกษา 2558

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
- ดีใจและภาคภูมิใจ ถือเป็นเกียรติประวัติในการท างาน



ชื่อ–สกุล นายภัทธศาสน์  มาสกุล  
ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม
ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 086-8738762



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
4 ใจ  ได้แก่ เข้าใจ  รู้ใจ  ประสานใจ  ได้ใจ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ได้รับโล่รางวัล “ครูดี ไม่มีอบายมุข” และรางวัล “ทรงคุณค่า สพฐ.” 

(OBEC AWARDS) 

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตราชการที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 

(OBEC AWARDS) ในครั้งนี้



ชื่อ – สกุล นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม 
ด้ำน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 081-5357173



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ค าว่าดีที่สุดมีไว้ส าหรับงานต่อไปเสมอ  The word “Best” is always  there  for  the  next  start.
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1.การพัฒนางานบริหารการเงินและสินทรัพย์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

2.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ด้วยกันและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ

3.ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้รับผิดชอบงานหลักที่ส าคัญของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เช่น  งานบริหารการเงินและสินทรัพย์  งานบริหารงานบุคคล งานนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู”้
และสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นการได้รับเกียรติอันสูงสุดของชีวิตที่มีโอกาสได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าของ สพฐ.  

OBEC AWARDS รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้าน บริหาร
จัดการ  ซึ่งเกิดจาก ความมุ่งมั่น ความตั้งใจและความเพียรพยายามในการปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จ



ชื่อ – สกุล นายมนูญ ศิลปรัศมี  

ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

สถำนที่ท ำงำน 261/28 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

ถนนอ าเภอ ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม 

ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 0815695304



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 

“คิดดี พูดดี  ท าด”ี

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภบิาล ในหน่วยงานส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นรางวัลสูงสุดที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

ได้รับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป



ชื่อ – สกุล นางผ่องศรี รัตนงาม ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม ด้าน วิชาการยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 0815304128 id : ns4128



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท างานอย่างเต็มท่ี ท าวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยแผนปฏิบัติการ

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ให้โอกาสและรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ปฏิบัติและจะพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป



ชื่อ – สกุล นายชูชัย  ประดับสุข   
ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม   ด้ำน วิชาการยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 08-7877-7472



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
อภัย  ให้โอกาสเพื่อนร่วมงานเพื่อมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ  3  ปีซ้อน
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นเวทีที่มอบให้ครูดี  บุคลากรดีมีที่ยืนอย่างสง่างาม



ชื่อ – สกุล ว่าที่ ร.ต.อนุชาติ จูวัตร์
ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ด้ำน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ 089-7367787 LINE KOB187



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
งานคือชีวิต  ชีวิตคืองาน  บันดาลสุข

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1.มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ และได้ตอบแทนบุญคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ
ทุกๆท่าน
2.การส่งเสริมงานสภานักเรียนของ สพป.สงขลา เขต 2 สู่ความเป็นเลิศ
3.บุคลากร สพฐ. ระดับ 8 ดีเด่น ของจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

มีความภาคภูมิใจในงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเกิดคุณค่า มีคุณภาพ เมื่อได้รับ
รางวัลดังกล่าวแล้ว มีความจ าเป็นจะต้องรักษาคุณภาพ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
และพัฒนาคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้นไป



ชื่อ – สกุล นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ต ำแหน่ง นักจัดงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ
สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 0813878922 id : 0813878922



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั้น ยืดมั่นในหน้าที่ท าให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ  ปฏิบัติงำนหน้ำที่ส่งผลให้หน่วยงำนประสบผลส ำเร็จดังนี้
1. ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (krs) ปี 2545 สูงเป็นล าดับที่ 5 ระดับประเทศ
2. ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (krs+Ars) สูงเป็นล าดับที่ 7 ระดับประเทศ
3. ผลการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ ปี 2555 ดีเยี่ยม ล าดับที่ 3 ระดับประเทศ
4. รางวัลหน่วยน าร่องนวัตกรรมสรรค์สร้างความสุข ปี 2557 

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานความส าเร็จและส่งผลต่อองค์กรในเชิงคุณภาพและขอบคุณหน่วยงาน 

สพฐ. ที่มีกิจกรรมให้ความส าคัญกับผลงานความส าเร็จของหน่วยและบุคลากรทุกระดับและขอบคุณ 
สพป. ล าพูน เขต 2 ที่สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่เพิ่มขวัญก าลังใจให้
บุคคลากรมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง



ชื่อ – สกุล นายเรืองชัย   ตามรภาค 
ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม (สพม.) ด้าน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE. 053-601450-17,0895605858,
อีเมลล์ rc_chai@hotmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“เต็มใจ เต็มก าลัง เต็มความสามารถ”
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1.การศึกษาวิจัยปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารระบบลงทะเบียนและ
รายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36
2.การรายงานการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการรับนักเรียนส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีการศึกษา 2558
3.การศึกษาผลการปฏิบัติงานตามมาตรการประกันความปลอดภัยของนักเรียนตาม
คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา พ.ศ.2556
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ภาคภูมิใจในการน าเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติจริง และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและ
สาธารณชนทั่วไป



ชื่อ – สกุล ดร. ปรียาดา  สุขสวาง ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ
สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเย่ียม ด้าน ด้านบริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 08 3328 9797



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์  พิชิตเป้าหมายอย่างมีพลัง
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1) การพัฒนาการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา(OBEC AWARDS ๒๕๕๘ระดับชาติ)

2) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สพม. 25
3) การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ SMILE Office
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลนี้  มีความสุขที่ท าให้คุณพ่อและครอบครัวภูมิใจ
จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมประกวด เพื่อพัฒนาคุณภาพของ

การปฏิบัติงาน



ชื่อ – สกุล  นายวสันต์ สุทธาวาศ ต ำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สถำนที่ท ำงำน    ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง  OBEC AWARDS ประจ ำปกีำรศึกษำ 2558
ประเภท ข้าราชการพลเรือนสามัญยอดเยี่ยม  ด้ำน วิชาการยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ  กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
โทร. 0 2288 5892, 08 9561 9660                  
Line : armwasan / Email : wasanism@gmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
เป็นข้าราชการ หมายถึง เป็น “ข้ารับใช้ประชาชน”

ไม่ได้เพื่อเป็น “ข้ารับใช้บางคน” ที่เห็นแต่ประโยชน์ตนเอง

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1.การขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอน Arts Education เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.การศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลในส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน”

3.การศึกษา “ความเป็นนวัตกรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาครัฐ : การศึกษาทฤษฎีฐานราก”
4.การขับเคลื่อนและติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
หอมเจ้าดอกช่อนี้ ซาบซ่าน

ทรงค่าวิชาการ กูก่้อง
ปลุกใจใฝ่ผลิบาน ดั่งมวล บุปผา
เพื่อเหล่าประชาพ้อง หอมฟุ้ง ทั่วแดนฯ



ชื่อ-สกุล นายจ ารัส  สอนกล้า ต ำแหนง่ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ
สถำนที่ท ำงำน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ 0819763279 LINE : pijamrat
e-mail : jamrat25@gmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน  
-มุ่งมั่น พัฒนางานที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับชาติ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม 
ด้านนวัตกรรม ปี 2557
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับชาติ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม 
ด้านวิชาการ ปี 2558
- รางวัล “คุรุสดุด”ี ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ประจ าปี  2558
- รางวัลคุรุสภา ระดับประเทศ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทศึกษานิเทศก์ 
ปี 2558
- รางวัลน าเสนองานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ปี 2558
- รางวัลเหรียญเงิน ศึกษานิเทศก์ดีเด่น (Supervisor Awards)  ประเภทพัฒนาการ
นิเทศ สพฐ. ปี 2556



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ปลื้มใจมากที่สุดในชีวิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS 

ระดับชาติ เพราะเป็นรางวัลสูงสุดที่ทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ให้การ
ยอมรับทั่วประเทศ ที่กว่าจะได้มาครอบครองจะต้องเป็นเพียงบุคคลหนึ่งเดียว
ที่ผ่านการกลั่นกรองพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบหลายระดับชั้น ทั้งระดับ
เขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับชาติ จึงเป็นเสมือนเสื้อสามารถที่ สพฐ. การันตี
มอบให้กับบุคคลที่มีความสามารถในทุกด้านทั้งด้านการครองตน ครองคน 
และครองงาน เป็นรางวัลเกียรติประวัติแก่ตนเอง ครอบครัวและวงศ์ตระกูล 
รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานองค์กรต้นสังกัดด้วย



ชื่อ – สกุล นางกวิสรา ชื่นอุรา  ต ำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท บุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน (ศึกษานิเทศก)์ 
ด้ำน บริหารจัดการยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ : 088-0280448  / LINE  : jamsai24092503



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ล้ าเลิศวิชาการ  เชี่ยวชาญวิชาชีพ  มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นผู้น าสู่สากล
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
- การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ  “การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ปีพุทธศักราช  2555”  ผลงานวิจัยระดับดี
- การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการเสนอผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ 

สพฐ. ระดับประเทศ ปี 2558  
- การน าเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) ด้านการนิเทศ  

ประจ าปี  2558  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ระดับชาติ  เงินรางวัล  5,000  บาท
- การน าเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น  (Supervisor  Awards)

ระดับชาติ ปี  2558
- การเข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ประจ าปี  2558  ได้รับรางวัล

ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. เป็นรางวัลที่มีเกียรติ จะมอบให้บุคลากรในสังกัดที่มี

ผลงานยอดเยี่ยม รู้สึก ถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ถือเป็นอีก
หนึ่งก าลังใจที่ช่วยจุดประกายและเป็นแรงขับเคลื่อน สู่การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาต่อไป



ชื่อ – สกุล นายสุทัศน์ สังคะพันธ์  ต ำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สถำนที่ท ำงำน สพป. สุรินทร์เขต 2  เลขที่ 219 ถ.ศรีรัตน์ ต. รัตนบุรี
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
กำรติดต่อโทรศัพท์ 089-9436146  e-mail: bigsuthat@gmail.com
Line ID: 25200514



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
The Show Must Go on Positive Inspiration! 

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
-เรียบเรียงหนังสือ-ต าราภาษาอังกฤษ และหนังสือทั่วไป จ านวน 25  เล่ม
-วิทยากร และพิธีกรทั้งในและต่างประเทศ
-นวัตกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จ านวน 7 ชุด
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

I’m so proud of OBEC AWARDS on the ways to boost up and 
cheer up to learning development that cultivating the new 
generation to support and enhance the new educational 
innovations on education. 



ชื่อ – สกุล นางกุสุมาลย์  ถินอภัย     ต ำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สถำนที่ท ำงำน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม       ด้าน วิชาการยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 08 1769 5888     
E-mail : kusumal2010@gmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ปฏิบัติงานทุกภารกิจ เต็มความรู้ ความสามารถ และเต็มศักยภาพ ด้วยจิตบริการ   

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ
ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ทุก
แห่ง โดยการพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ความรู้สึกของการได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เป็นรางวัลที่ดิฉันใฝ่ฝันมาตลอด 
การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดต่อวงศ์ตระกูลและหน่วยงาน และเป็นรางวัลชีวิต
การท างาน ที่ทรงคุณค่าต่อขวัญก าลังใจ ซึ่งได้มาจากความพยายามมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจ ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ อย่างเต็มศักยภาพ ความภาคภูมิใจในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ ให้มุ่งมั่นพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  อย่างรอบด้าน ให้
เป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และยั่งยืน. 



ชื่อ – สกุล นางอภิศญารัศมิ์ ประราศรี
ต ำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร้อยเอ็ด
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE มือถือ   08-9861-7974 /   LINE : APHISAYARAT101



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน “คิดดี พูดดี ท าดี เป็นศริิมงคลกับชีวิต”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาพอเพียงทั้งระบบภายใต้หลักปฏิบัติ “APIS”
(ส่งผลให้ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัด สพม.27  
สู่สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ครบ 100 %)



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
OBEC AWARDS เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากที่สุด เพราะเป็นรางวัลแรกที่ได้รับจาก 

สพฐ. ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 32 ปี 11 เดือน เป็นขวัญและก าลังใจที่มี
คุณค่ายิ่งในการท าความดีเพื่อชาติ และตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน องค์ประกอบหลักที่
ส่งผลต่อความส าเร็จนี้ เกิดจากขวัญและก าลังใจจากครอบครัวที่ให้การสนับสนุนมาโดย
ตลอด การได้รับโอกาส ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา การให้การสนับสนุนจากพี่ 
เพื่อน น้อง บุคลากรทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ 
สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการประกวดทุกระดับ 
ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ



ชื่อ-สกุล นางสาวศิริ แคนสา ต ำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
เบอรม์ือถือ และ LINE 0846060986



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน : 
The only way to do great work is to love what you do. (Steve Jobs) 

หนทางเดียวในการท างานที่ยิ่งใหญ่ คือ รักในสิ่งที่คุณท า 
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ : 
-โล่รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558 ด้านนวัตกรรมฯ  
-เหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2557 ด้านวิชาการ 
-เหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2556 ด้านนวัตกรรมฯ 



ผลงำนควำมภำคภูมิใจ : 

-ปีการศึกษา 2556  โล่ศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประสบผลส าเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-ปีการศึกษา 2546, 2550, 2552  โล่ผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ และได้รับทุนวิจัยจาก วช.
ผลงำนวิชำกำร 1)  กระบวนการนิเทศที่มีประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2) การพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
OBEC AWARDS เป็นทั้ง Goals และ Means กล่าวคือ เป็นทั้งเป้าหมายของการท างาน และวิธีการ เครื่องมือ

ในการพัฒนาตนเอง เป้าหมายสูงสุดในใจคือ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ โดยตัวดิฉันเองมาด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ใน
เดือนธันวาคม 2552 ดิฉันได้สมัครประกวด OBEC AWARDS ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ไปถึงระดับภาค ที่
มหาสารคาม ได้เหรียญเงิน ด้านนวัตกรรมฯ ไม่ได้ไปต่อระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระดับภาคที่ชัยภูมิ ได้
เหรียญทอง ด้านนวัตกรรมฯ เป็นตัวแทน ไปต่อและได้เข้าร่วมในระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ระดับภาคที่
นครพนม ได้เหรียญทอง ไปต่อและได้รางวัลเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมฯ ในระดับชาติ  ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2557 
ระดับภาคที่สกลนคร ได้เหรียญเงิน เป็นตัวแทนไปต่อและได้รางวัลเหรียญทอง ด้านวิชาการ ในระดับชาติ  และใน
ครั้งนี้ที่ 5 ปีการศึกษา 2558 ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ขณะนี้ดิฉันก าลังรอฟังผลการประเมิน คศ. 4 
(ว 17) โดยดิฉันได้ส่งผลงานที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการแล้ว หลังจากที่ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุงผลงาน
วิชาการภายใน 6 เดือน OBEC AWARDS เป็นเวทีในการ OPEN HEART OPEN MIND OPEN WILL เป็นวิถีทางใน
การพัฒนาตนเอง อย่างยอดเยี่ยม



ชื่อ – สกุล นางสาวเยาวลักษณ์  เที่ยงกระโทก   ต ำแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ
สถำนที่ท ำงำน หมู่ที่ 1  ต าบลลุ่มสุ่ม   อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 71150
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ด้าน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์มือถือ 086-0201-895    LINE : เยาวลักษณ์



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ตั้งใจจริง  ไม่ทิ้งงาน  ประสานคน  มุ่งผลส าเร็จ  เสร็จแบบมีน้ าใจ”

ตั้งใจจริง : การท างานต้องเอาใจมาก่อน ใจจดจ่อเรื่องนั้นๆ งานที่เราท าอะไรก็ต้องมีสติ มี
สมาธิแก้ปัญหาในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ
ไม่ทิ้งงำน : ทุกคนมีต าแหน่งมีหน้าที่ต้องท าตามหน้าที่ให้เต็มที่ไม่ทิ้งงาน บางเรื่องท าเสร็จ
ด้วยตนเองแต่บางเรื่องต้องช่วยกัน ต้องมีส่วนร่วมท าให้ส าเร็จไม่ท้ิงงาน ในทีมงานไม่เก่ง
เพียงคนเดียว ไม่อยู่ยังมีทีมงานที่ช่วยกันท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย สร้างทีมงานให้เกิด
การเรียนรู้ (learning by doing)
ประสำนคน : งานทุกอย่างต้องประสานทุกฝ่าย ประสานคนก่อนค่อยมาท าหนังสือเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  ต้องใช้คนให้ตรงความกับรู้ความสามารถ มีประสบการณ์งานจะส าเร็จ
เรียบร้อย ปัจจุบันการประสานงานสะดวก รวดเร็ว คือ ใช้โทรศัพท์ facebook หรือ LINE



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ตั้งใจจริง  ไม่ทิ้งงาน  ประสานคน  มุ่งผลส าเร็จ  เสร็จแบบมีน้ าใจ”

มุ่งผลส ำเร็จ : การท างานทุกอย่างต้องมีเป้าหมาย  ประสบผลส าเร็จใน 3 ด้าน คือ 
- ปริมาณ  ต้องวัดได้ จ านวนเท่าไหร่ ถ้าต้องการ 100 ต้องตั้งเกินไว้ 110 เผื่อเสียจะได้เต็ม
100 หรือถ้ าไม่เสียจะได้เกิน 100 งานก็จะได้ 100% หรือเกิน 100% จึงจะชนะคนอื่นเขา
- คุณภาพ งานทุกอย่างมีมาตรฐานทั้งหมด สิ่งที่ท าขึ้นมาต้องดีกว่าหรือดีเท่ามาตรฐาน
- เวลา  ต้องเสร็จทันเวลา ท าดีเยี่ยมแต่มาไม่ทันเวลาก็ใช้ไม่ได้ ถ้าส่งก่อนผิดพลาดจะได้
น าไปแก้ไขได้  ส่งตามเวลาก็แก้ไขไม่ทัน
เสร็จแบบมีน้ ำใจ :  เมื่องานส าเร็จแล้วต้องขอบคุณทุกคน ถ้าเสียหายต้องซ่อมแซมให้
เรียบร้อยแล้วจึงจะส่งคืน ท างานทุกอย่างต้องได้ใจคนร่วมงาน  ส่งผลให้ถึงการท างานใน
ครั้งต่อๆไป  คือครั้งต่อไปก็จะประสานงานได้ง่ายได้ต่อเนื่อง ผลงานไม่ใช่ส่วนตัวแต่ทุกคนมี
ส่วนร่วมเป็นทีม เป็นคณะผลงานความภาคภูมิใจ



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รู้สึกตกใจเมื่อได้รับทราบผลการประกวดจากท่านศึกษานิเทศก์ของเขตพื้นที่การศึกษา  

ต้องรีบมาดูที่เว็บไซต์เพื่อให้เห็นกับตาตัวเอง เมื่อได้เปิดดูตั้งแต่หนังสือน าส่ง ประกาศ  
รายชื่อ ตามล าดับ เมื่อเห็นรายชื่อตัวเองได้รับชนะเลิศเหรียญทองก็ยังนั่งงงๆ กับโต๊ะท างาน 
แล้วก็มีน้องๆ เขาได้แชร์ผ่าน facebook มีคนเข้ามาแสดงความยินดี รวมถึงทีมงาน
ประชาสัมพันธ์ OBEC AWARDS หลังจากตั้งสติได้ก็รู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจในผลงานของ
ตนเองที่ได้มุ่งมั่น  ตั้งใจ นึกย้อนถึงวันที่ประกวดมีเพื่อน ๆ 38 ค.(2) เข้ามาซักถามเรื่องการ
ท างานหรือพี่ๆ ที่เป็นผู้อ านวยการกลุ่มทั้งหลาย เนื่องจากบุคลากรบนส านักงานจะไม่มีเวที
ให้แสดงผลงานที่ตนเองท าซึ่งจะแตกต่างจากคุณครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ฯ  
ต้องขอบคุณเวทีนี้ที่ได้เปิดโอกาสให้บุคลากร 38 ค.(2) ได้แสดงผลงานหรือเวทแีลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการท างานกับเจ้าของผลจริงๆ  ซึ่งจะตอบได้ทุกค าถามที่เราสงสัย และมีค าตอบที่
ถูกต้อง เป็นที่ประจักษ์



ชื่อ – สกุล นางสุวรรณี  ก้องสุวรรณคีรี      
ต ำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ยอดเยี่ยม  
ด้ำน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : หมายเลขโทรศัพท์ 089 - 657 - 5010  
ID LINE  0896575010



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน "ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน" จะมุ่งมั่นตั้งใจท าให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ  
การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา "ติดตามสานสัมพันธ์ สู่

ประสิทธิผลการรายงาน"

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS 
รู้สึกดีใจและภูมิใจกับรางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ  ซึ่งเป็นรางวัลทรงคุณค่า 

ทีจ่ะต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความพยายาม ในทุกๆด้าน ทั้งการประพฤติปฏิบัติตน 
และการท างานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย



ชื่อ – สกุล นางสาวดวงกมล ดวงสุภา ต ำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ
สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นทีป่ระถมศึกษาล าพูน เขต 2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท บุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยม 
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 0884789155 id: geng300
E-mail : geng300zaa@gmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
“ love Give Right ”  รักในสิ่งที่ท า สิ่งที่ต้องท ารักตัวเองและคนอื่นให้ในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์และความถูกต้อง
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ

นวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานตามกระบวนการมี
ส่วนร่วม AIC ของส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ล าพูน เขต 2
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ผลงานด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ได้รับการยอมรับและ
ขอขอบคุณผู้ส่วนรวมด าเนินการให้เกิดกิจกรรมดีๆ ดังนั้นจะขอสืบสานการด าเนินงานดีๆ
นี้ต่อไปและท าตัวให้เป็นประโยชน์ต่องานราชการ



ชื่อ – สกุล นางสาวนวพร  จุทอง ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านห้วยลึก อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา  
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE   081-7482160



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
Make the Best (ท าให้ดีที่สุด)

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
- รางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก 

ประจ าปี 2557
- สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบความส าเร็จ   

ระดับยอดเยี่ยม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจ าปี 2557
- สถานศึกษาฝึกประสบการณ์ก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาฯ 

ภาคใต้ ประจ าปี 2558
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจ าปี 2558



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รู้สึกภาคภูมิใจ ไม่คิดฝันว่าผู้อ านวยการโรงเรียนเล็กๆ บ้านๆ ไม่เลิศหรู 

จะได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ ขอกราบขอบพระคุณท่าน
คณะกรรมการเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้



ชื่อ– สกุล นายสมบัติ  ศรีเพ็ชร ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา  ต าบลเสิงสาง  อ าเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 30330
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  
ด้าน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE เบอร์โทร 0854790371  
E-mail   sombut.sripet6@gmail.com     Line  ไอดีผู้ใช้  sombut.sripet



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
อุปสรรค คือ ความแข็งแกร่ง

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1.รางวัลระดับชาติโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Top Ten) 

ปีการศึกษา 2557 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.รางวัลระดับชาติ  รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS ประเภทผู้อ านวยการ

สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 
ประจ าปีการศึกษา 2557

3.รางวัลระดับชาติชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประเภทผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 
ประจ าปีการศึกษา 2558



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รางวัล OBEC AWARDS เป็นรางวัลทรงคุณค่า ที่เกิดจากผลงาน

เชิงประจักษ์ที่แสดงถึง การครองตน  ครองคน  ครองงาน ในการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง  
คนดีและมีความสุข



ชื่อ – สกุล นางนุชสิรินันท์ กุลศรพิจิต   ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค  
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต1
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ 081 – 7745950 LINE bum872510



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ ชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
- ครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา ปี 2545
- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2545
- สถานศึกษาสีขาว ปี 2558
- หนึ่งแสนครูดี ปี 2555

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
“ มีความภาคภูมิใจ เพราะเป็นรางวัลที่มีคุณค่า และเป็นรางวัลที่ดีที่สุด 

ในชีวิตของตนเอง ”



ชื่อ – สกุล นายสุเทพ  แปลงทับ ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว  ต าบลเกาะแก้ว  อ าเภอส าโรงทาบ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง  OBEC  AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  
ด้าน  วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE โทรมือถือ 089-2823949 
เบอร์บ้ำน  044-151837,  LINE สุเทพ  แปลงทับ



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่  เราต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน 

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1.  Best  Practice  เรื่อง  การพัฒนางานวิชาการโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว   

โดยใช้รูปแบบการประเมินเสริมพลัง  (Empowerment  Evaluation)
2.  Best  Practice  เรื่อง  การบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสร้างซีท  

(SEAT)  โดยใช้รูปแบบ การประเมินเสริมพลัง  (Empowerment  
Evaluation)

3.  งานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียน
บ้านเกาะแก้ว  อ าเภอส าโรงทาบ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์  เขต  1



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล  OBEC  AWARDS
มีความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต เพราะทุกลมหายใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น

เพื่อถวายในหลวง เป็นที่ตั้งมาโดยตลอด  จึงไม่เคยหวั่นไหวเรื่อง ทุกข์ สุข ลาภ 
ยศ สรรเสริญ นินทา คิดเพียงอย่างเดียวว่า เราจะท าหน้าที่ของเราในแต่ละวันให้ดี
งามได้อย่างไร ไม่เคยนึกเลยว่าสิ่งที่ท าจะเดินทางกลับมาตอบแทนเรามากมาย
เช่นนี้  ขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มองเห็นสิ่งดีงาม
ที่ผู้อ านวยการคนหนึ่งได้ทุ่มเท เสียสละในการท างาน และได้มอบรางวัล
อันทรงคุณค่านี้ให้กับพวกเราชาวเกาะแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 1 และพี่น้องเพื่อน
ครูชาวอิสานทุกคน  เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2559 ที่ควรค่าแก่การจดจ ามิรู้ลืม



ชื่อ – สกุล นายกนก  จ าปามูล  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
สถานที่ท างาน   โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  สพป.นครราชสีมา เขต 6
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

1. ประเภท  สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง 
ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

2. ประเภท  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง
ด้าน การบริหารจัดการ

กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 085 6356 881  
e-mail :kanok2030@hotmail.com  / nongkhamnadee@gmail.com.



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
“มุ่งมัน  สานฝัน  สร้างโอกาส”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
“ความภาคภูมิใจในการท าหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีโอกาสในการใช้อ านาจใน
การตัดสินใจ ในการสร้างฝัน สร้างโอกาสดี ๆ ให้กับชนรุ่นหลัง ๆ สามารถพัฒนา
งานสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบและน าร่อง ของ สพฐ. เช่น 



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
“มีความภาคภูมิใจในตัวเอง และชีวิตการรับราชการเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะการ

ท าหน้าที่การบริหารจัดการสถานศึกษาในต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  รางวัล 
OBEC AWARDS เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิต ที่จะเป็นสัญญลักษณ์แห่งการสร้าง
คุณงามความดี มีมุ่งมั่น สร้างฝัน สร้างโอกาสดี ๆ ให้กับทุกคน ตลอดไป”



ชื่อ – สกุล : นายนัฐณรงค์  ฐิติวรรธนะ   ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน : โรงเรียนวัดทัพหลวง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ : โทรศัพท์ : 089 961 6972  / 084 989 3669   
E-mail : nat_dhiti@hotmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
อดทน มุ่งมั่น กตัญญูรู้คุณ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1.รางวัล 10ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ผู้อ านวยการ

สถานศึกษายอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  ด้านวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา 2556
2. สุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(TOPTEN) ระดับประเทศ ประจ าปี 2557 



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อันเกิดจากความมุ่งมั่น ความอดทน และบากบั่น

ตลอดระยะเวลาอย่างยาวนาน



ชื่อ – สกุล ดร.สยาม สุ่มงาม 
ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป.ชัยนาท
สถำนที่ท ำงำน ต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
ด้ำน วิชาการ 
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ 086-8954751 / LINE, id line dr.sism99ss



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ตั้งเป้าหมายไว้ให้สูง พยามยาม มุ่งมั่น อดทน ไม่ย่อท้อ เพื่อก้าวสู่ความส าเร็จ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับ

ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2558
2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับ

ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2558
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

เป็นรางวัลที่ได้มาด้วยการท างานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มุ่งมั่นเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  อย่างแท้จริง สมกับค าว่า รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.



ชื่อ – สกุล  นางสาวละเอียด แซ่คู  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหินโคน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ต าบลสระว่านพระยา อ าเภอครบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา 30250
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
ด้ำน : การบริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์มือถือ / LINE : 0898455015



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ใจในการท างาน ท างานด้วยใจ ท า ให้ดีที่สุด
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
โรงเรียนเริ่มมาจากขนาดเล็ก นักเรียน 54 คน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นักเรียน 346 คน
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC   AWARDS
เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจ



ชื่อ-สกุล ดร.ปาลีวรรณ สิทธิการ ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน.
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 
ปาลีวรรณ สิทธิการ  089-2049746 E-mail parlewan2510@hotmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
ท างานทุกอย่าง สานสร้างเพื่อเด็กนักเรียน

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. รางวัลห้องสมุดดีเด่นขนาดกลาง ระดับประเทศ ประจ าปี 2557 จากสมาคมห้องสมุด

แห่งประเทศไทย
2. รางวัลสถานศึกษาที่พัฒนาได้มาตรฐานและประสบผลส าเร็จด้านการพัฒนาห้องสมุด

และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจ าปี 2558 จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจกับการมีส่วนร่วมเล็กๆ ในการพัฒนาการศึกษา

ของไทยให้พัฒนาขึ้น  จนได้รับ OBEC AWARDS



ชื่อ – สกุล นายชิตเมธา  ทาสมบูรณ์  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านม่วง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ด้ำน วิชาการ 
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 089-4223392



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“คิดจะให้แล้วเบา  คิดจะเอาแล้วหนัก”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรในการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ 10-13  กรกฎาคม 2558 จ านวน 4 รุ่น
2. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรม
โฆษะจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2557
3. ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจ าปี 2558



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
มีความภาคภูมิใจที่สุดที่ได้รับรางวัลสูงสุดในครั้งนี้ เพราะมีความ

มุ่งมั่น ตั้งใจเข้าร่วมประกวดมาแล้ว 3 ครั้งไม่ประสบผลส าเร็จ 
เมื่อได้รับรางวัล OBEC AWARDS ครั้งนี้จึงส่งผลให้มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเพิ่มมากขึ้น 



ชื่อ – สกุล นางมณลักษณ์ ภักดีชน ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ต.ห้วยแก้ว   อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ด้ำน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 093-3207604



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ฝันให้ไกลไปให้ถึง”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  จริยธรรมระดับประเทศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ดีใจ , ภาคภูมิใจ



ชื่อ – สกุล  : นายสุบัน  พรเวียง ต ำแหน่ง  : ผู้อ านวยการโรงเรียน

สถำนที่ท ำงำน : โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท : ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ด้ำน : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน



กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา)

ต าบลหนองแม่แตง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ๖๒๑๕๐ 

โทรศัพท/์โทรสำร ๐๕๕-๘๕๙๐๙๐   มือถือ ๐๘๖-๙๒๕๑๘๒๑ 

E-mail Sbwiang@hotmail.com ไลน์ : id.suban

mailto: Sbwiang@hotmail.com


คติประจ ำใจในกำรท ำงำน

ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุดและเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ

การได้ท าวิจัยเรื่อง “การน้อมน าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้

ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS 

เป็นรางวัลที่เป็นเกียรติยศ เป็นศักดิ์ศรีของวิชาชีพครูและส่งเสริมการท างานแบบครูมืออาชีพ



ชื่อ – สกุล นางชุติมา  ก้อนสมบัติ  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน 55160
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการยอดเยี่ยม 
กำรติดต่อ E-mail  chu1993@hotmail.co.th โทรศัพท์ 085-705-9209 
LINE chutima konsombat

mailto:chu1993@hotmail.co.th


คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
“งานได้ผล  คนเป็นสุข” 

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. น าเสนองานวิจัย (สกว.) สนองงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

การศึกษาพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองชนเผ่าม้ง กรณีศึกษาบ้านห้วยหยวก จ.น่าน ปี 2550 – 2551” 
ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน

2. โล่รางวัลยอดเยี่ยม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2558 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษา ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา 
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ดีใจ และภาคภูมิใจ ขอบคุณในโอกาสที่ได้รับ 



ชื่อ – สกุล นายสมศักดิ์    เจริญค า  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 (แพร่ – น่าน) 
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ด้าน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 091 - 8596577



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ใส่ใจทีมงาน   สรรสร้างเครือข่าย   ใฝ่หาความเป็นเลิศ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2557 

ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ด้าน วิชาการยอดเยี่ยม
- โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ได้รับป้ายสนองพระราชด าริในงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2558 



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รางวัล OBEC AWARDS เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า เปรียบได้กับก าลังใจ

อันยิ่งใหญ่ที่จะส่งเสริมให้ข้าพเจ้ามีแรงขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาให้
ประสบความส าเร็จ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมสืบต่อไป



ชื่อ – สกุล ดร.นิยม        ไผ่โสภา   
ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม.22 (นครพนม-มุกดาหาร)
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก และ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 092-8027643



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ยึดประโยชน์ราชการ ปณิธานสร้างศิษย์เป็นคนด”ี

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
“ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ชนะเลิศเหรียญทอง 2 รายการในปีเดียวกัน”
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
“ภูมิใจและขอบคุณที่มีเวทีให้คนท างานได้แสดงความสามารถ”



ชื่อ – สกุล นายพงษ์พิศักดิ์  เก้าเอี้ยน    ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ 086-267-4234 ID LINE: pongpisak2499



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ : นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ O-Net และสามารถศึกษาต่อใน
คณะและสถาบันที่ดี  สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS : ภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนใน
การสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน (โรงเรียน) โดยการได้รับรางวัลจากการน าเสนอ
ประสบการณ์ วิธีการท่ีเป็นวิธีปฏิบัติที่ดี



ชื่อ – สกุล นางสาวจงกล เดชปั้น 
ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษามัธยมศึกษา ขนาดกลาง ด้าน บริหารจัดการยอดเยี่ยม 
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 089-5654859 ; namjongkon@gmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
“  ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ” 

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ “นวัตกรรมการบริหารคุณภาพ 5 Steps Model”
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

เวทีสร้างคุณค่า ความภาคภูมิใจ จากผลงาน ความมุ่งมั่น พยายาม การมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากร ทางการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา



ชื่อ – สกุล นายหาญ  หงษ์ยนต์   ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 084-822-0421



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
- รางวัลผู้มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ประจ าปี 2557 ด้านพัฒนาการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงารสอนึกษาขนาดกลางจากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
- รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2557 จากส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS 
รู้สึกเป็นเกียรติอันสูงสุดครั้งหนึ่งของชีวิต เพราะเป็นงานในอาชีพที่เรารักและมี
ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  ผลงานได้รับรางวัลในครั้งนี้ประสบความส าเร็จได้
เพราะความร่วมมือและความตั้งใจของบุคลากรในโรงเรียน  นักเรียน  และร่วมไป
ถึงชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง



ชื่อ – สกุล ดร.รัชชัยย์    ศรสุวรรณ  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง   อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่   
ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 086-3341202



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ใจเขา  ใจเรา

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
คุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ภูมิใจในความส าเร็จท่ีเกิดจากการท างานเป็นทีม



ชื่อ – สกุล นายโสภณ กลม ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยา
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบางปะกอกวิทยา
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ด้ำน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 086-0595529



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
หากเราหยุดอยู่กับที่ เราจะก้าวไม่ทันโลก

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นปีที่  1 ประจ าปี   2554-2555 จากส านักงาน

ลูกเสือแห่งชาติ
2. รางวัลดารา AWARDS “รางวัลปลูกหัวใจโพธิสัตว”์ ปีที่ 3 ประจ าปี 2557

จากเสถียรธรรมสถาน
3. โล่รางวัล“เสบา ป.ป.ส.”ระดับดีเด่น ประจ าปี 2556 จากระทรวงศึกษาธิการ

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นรางวัลทรงคุณค่าและเป็นเกียรติแก่ผู้รับรางวัลอย่างยิ่ง ซึ่งเกิดจากการ

บริหารที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ ครู นักเรียน 
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน



ชื่อ – สกุล นายพิศณุ ศรีพล                    
ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ 081-9152517 LINE phisanu_skt



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
เกิดมาทั้งที ท าความดี ทดแทนแผ่นดิน

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
-ชนะเลิศ OBEC AWARDS ระดับภูมิภาค ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน 2 ปีซ้อน
-เหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน 3 ปีซ้อน
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ภาคภูมิใจที่คนตั้งใจท างาน ตั้งใจท าดี ได้รับรางวัลยกย่องชมเชย



ชื่อ – สกุล นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา
สถำนที่ท ำงำน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 12  จังหวัดชลบุรี
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE โทร.  089-834-1477



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
คนต้องพัฒนา

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
งานศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ภาคภูมิใจ



ชื่อ – สกุล นายจรุงเวทย์ ชูสกุล ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 680 ม.14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้าน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 089-8412261



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท างานใหญ่ต้องรู้จักไว้ใจคน

เราเปลี่ยนเมื่อวานไม่ได้ แต่เราท าพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นได้
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

- รางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2555

- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจ าปี 2556

- รางวัลเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ

- รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี  2557



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นการได้รับเกียรติอันสูงสุดครั้งหนึ่งของชีวิตการท างาน เพราะเป็น

สายงานในอาชีพที่รัก และต้องขอขอบคุณ คณะครู บุคลากร ของ
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างาน 
จนน ามาสู่ความส าเร็จในครั้งนี้



ชื่อ – สกุล นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการ
สถำนที่ท ำงำน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเชียงราย
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม         
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 081-4730828



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ท าอะไรต้องท าให้ดี ท าไม่ดีไม่ต้องท าดีกว่า”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
“ธาราบ าบัด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย”์

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
“รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัล OBEC 

AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558 นับว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ได้สร้าง
ความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตให้แก่ตนเอง และหน่วยงาน และจะพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ต่อไป” 



ชื่อ – สกุล นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 24
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ. พะเยา
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้ำน วิชาการ 
กำรติดต่อ 0817848895



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
คุณธรรมน าการเปลี่ยนแปลง

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. รางวัลอันทรงคุณค่า OBEC AWARDS ด้านการบริหารยอดเยี่ยม 2556
2. รางวัลอันทรงคุณค่า OBEC AWARDS ด้านวิชาการ 2558

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ความภาคภูมิใจมากที่สุดที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) 

ด้านวิชาการยอดเยี่ยม



ชื่อ – สกุล นายสุมนต์   มอนไข่    ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้าน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE โทรศัพท์ 081-9502147



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ความพยามอยู่ที่ไหนความส าเร็จอยู่ที่นั่น

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
การบริการจัดการ โดยใช้ SUMON Model

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ดีใจและมีความภาคภูมิใจ ในผลงานที่ท าให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ



ชื่อ – สกุล นายประพันธ์    โพธิ์หย่า ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 081-7063759



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ Do not wast your time worring about the past and the future”

“อย่าเสียเวลากังวลกับอดีตที่ผ่านไป และอนาคตที่ยังมาไม่ถึง”
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

- ได้รับป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS  สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเรียนการสอน



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รางวัล OBEC AWARDS เป็นรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. การได้รับรางวัลนี้

ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการปฏิบัติอาชีพข้าราชการทางการศึกษา หวังว่า
การได้รับรางวัลครั้งนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขั้นระดับชาติมากขึ้น  และขอขอบคุณบุคลากรในโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 22 ทุกท่านที่มีส่วนให้ได้รับรางวัลครั้งนี้ 



ชื่อ – สกุล นางสารพี  ศรีทัน ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ : 089-5880369 LINE : sarapheesrithan



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ท าวันนี้ให้ดีที่สุด”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
การได้รับรางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ 2 ปีติดต่อ (ปี 2557 – 2558)

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ภาคภูมิใจ  สุดยอด



ชื่อ – สกุล นางนันทนัช   ศิริแก้ว     ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอนุบาลกระบี่  จังหวัดกระบี่
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา  ด้ำน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE  
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ เลขที่ 1 ถนนอุตรกิจ ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร  : 075-620844  โทร : 086-0585305 LINE : jangjung.123 



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัล โรงเรียนที่มี

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เข้มแข็งและมีผลการจัด
การศึกษายอดเยี่ยม ในรอบ 1 ทศวรรษ ของ สพฐ. ปี 2557
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

มีความภาคภูมิใจในงานที่ท า เป็นเกียรติแก่ตนเอง ครอบครัวและสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน



ชื่อ-นำมสกุล นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์  ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา  ด้ำน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถำนที่กำรติดต่อ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  
โทร : 077272541  มือถือ : 0840640844 0858880300. 
E-mail : Chang383838@hotmail.com 



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
การตั้งเป้าหมาย (Goals) คือ สิ่งแรกที่ส าคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
- ได้รับการคัดเลือกพิจารณาเป็นบุคคลดีเด่นของ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะรองผู้อ านวยการโรงเรียนดีเด่น
ประจ าปี 2557

- รางวัลระดับเหรียญทอง รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDSระดับชาติ  
ประจ าปี 2556

- รางวัลระดับเหรียญทอง รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา  
ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ  ประจ าปี 2557



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
3 ปีที่รอคอย...มีความเชื่อว่าต้อง"ท าได้". 
2556 เหรียญทอง ระดับชาติ ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม
2557 เหรียญทอง ระดับชาติ ด้านวิชาการ
2558 เข้าประกวดอีกหนึ่งด้านด้วยความเชื่อในนวัตกรรมที่ด าเนิน 2 ปี 2 ด้าน. 

ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้และตั้งใจ.....I  can do. กับ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง. 
ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กับความภาคภูมิใจใน 
" LOTUS MODEL "

ขอบคุณนักเรียน คณะครู ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านของโรงเรียนอนุบาล
สุราษฎร์ธานี กับความส าเร็จและความภาคภูมิใจในรางวัลทรงคุณค่านี้ร่วมกัน



ชื่อ – สกุล นางรติยาภรณ์   ทองเนียม   ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประเภท โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 084-8117723
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ความส าเร็จในชีวิต   พิชิตได้ด้วยความพยายาม

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ คือการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียน 

ที่สามารถเป็นโรงเรียนด้านผู้น าทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน เป็นแหล่งศึกษา ดูงานให้กับ
สถานศึกษาทั้งในเขตพื้นที่ฯ นอกเขตพื้นที่ฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. OBEC AWARDS  เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติ ที่ใครๆ

ก็ใฝ่ฝัน อยากได้ นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้าได้มี
โอกาสได้รับรางวัลนี้ นั้นก็แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ย่อมเป็นผู้ที่ทรงคุณค่า
แห่งรางวัล  ข้าพเจ้าจะรักษาคุณความดี และคุณค่านี้ไว้ตลอดชีวิตของการท างาน
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป



ชื่อ – สกุล นายทรงพล  อารมณ์เย็น     
ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ หมู่ที่  2 ต าบลคลองหอยโข่ง  

อ าเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการโรงเรียนขยายโอกาส   ด้านการบริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 089-8787766



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าปัจจุบันให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
พัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รู้สึกภาคภูมิใจในรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS



ชื่อ – สกุล นางณัทนิษฐ์    นามสกุล  ไชยค า  
ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนด่านขุนทด 
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนด่านขุนทด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต  5
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขนาดใหญ่                          
ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE โทรศัพท์ : 044- 389438  
โทรสำร : 044- 389438  โทรศัพท์มือถือ : 081 - 2034234



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
รักและรับผิดชอบในสิ่งที่ท า

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
 รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีการศึกษา 2540 ถึงปัจจุบันโครงการห้องเรียนพิเศษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทองระดับประเทศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARD )
ประจ าปีการศึกษา 2554  
 โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน โรงเรียนได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียน
หน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน และในปีการศึกษา 2556 ได้รับการรับรองความ
ยั่งยืนโรงเรียนในฝัน



ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
 โครงการห้องเรียนแห่งความสุขด าเนินการระหว่างช่วงปี 2554 ถึงปัจจุบันเป็น
โครงการที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณภาพได้รับรางวัล
เหรียญทอง วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ( best practice ) ระดับเขตพื้นที่ ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญเงินระดับภาค รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARD )
ประจ าปีการศึกษา 2556
 ปีการศึกษา2556ถึงปัจจุบันโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน
โดยใช้ The virtues  projectได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับภาค รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARD )ประจ าปีการศึกษา 2557
 ปี 2557  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ของจังหวัด



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
มีความภูมิใจอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นรางวัลที่มีขั้นตอนในการพิจารณา

ที่ชัดเจนและผลงานต้องเกิดจากการสั่งสมการท างานที่มีคุณภาพ



ชื่อ – สกุล นายสมทรง   ฝั่งชลจิตร  
ต ำแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง   
ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 0810911631   075399123 ต่อ 117



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
ท าให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของครูประจ าวิชาและครูที่ปรึกษา 

บูรณาการ 3 ระบบ (ระบบเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรม)
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ภาคภูมิใจที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดโอกาสให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้สื่อสารการน าเสนอผลงาน/นวัตกรรม ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานจริง และสร้างสรรค์ตามบริบทของโรงเรียนที่ตนสังกัดและรับผิดชอบ



ชื่อ – สกุล นายจักร   พิชัย     ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เลขที่ 153 หมู่ที่ 2 ต าบลท่าเดื่อ 
อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ด้าน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ 096-8083207 / LINE jugpichai



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ความพยายามอยู่ที่ใหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้ารับการประเมิน

เพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับภาค
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

เป็นรางวัลอันทรงเกียรติทรงคุณค่ายิ่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการประเมิน
เชิงประจักษ์จากผลของการปฏิบัติหน้าที่จนประสบความส าเร็จแก่นักเรียนและ
โรงเรียนตลอดจนชุมชน เป็นรางวัลที่สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าพเจ้าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคม อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป    



ชื่อ – สกุล นางชนานันท์  อุ่นเป็ง ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง   
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 080-6751019 , 080-4993075



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2557

ด้านบริหารจัดการ
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

- เป็นการเพิ่มพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ของประเทศไทยต่อไป



ชื่อ – สกุล นายทรงเกียรติ  เทพประเสน  
ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  
ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ 081-644-6906  
LINE e-mail songthep@gmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด และ ตั้งใจท าเรื่องที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ท าหน้าที่ใน ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

และด าเนินโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาจนประสบความส าเร็จ
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

รู้สึกภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับ และเป็นเกียรติ แก่ตนเองโรงเรียน 
และขอบพระคุณคณะกรรมการฯและผู้จัดที่ให้โอกาสในการแสดง
ความสามารถในการน าเสนอผลงาน



ชื่อ – สกุล นายสมพงษ์ พิมพ์มาศ
ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนสตรีศรีน่าน     อ าเภอเมือง     จังหวัดน่าน
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558
ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  
ด้ำน บริหารจัดการยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 081-2891193



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
การตรงต่อเวลาจะพัฒนาได้ทุกเรื่อง

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  

ประจ าปี  พ.ศ. 2555 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไท
2.  โรงเรียนสตรีศรีน่านได้รับการคัดเลือกจาก  ส านักทดสอบทางการศึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการให้เป็น
สถานศึกษาที่มีรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เข้มแข็ง
ของสถานศึกษาที่มีผลการจัดการศึกษายอดเยี่ยมใน  6 ภูมิภาค  



ผลงำนควำมภำคภูมิใจ
3.  โรงเรียนสตรีศรีน่านได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
เพื่อพัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School) และได้ผ่านเกณฑ์การประเมินจาก
คณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับรางวัลระดับ OBECQA 

4.  โรงเรียนสตรีศรีน่านได้รับรางวัลเหรียญทอง  ระดับประเทศ  ด้านบริหาร
จัดการสถานศึกษายอดเยี่ยม  (OBEC AWARDS)   ครั้งที่ 64 ประจ าปี 2557 
รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่  
ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ระดับชาติ



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล  OBEC AWARDS
รู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่าแห่ง สพฐ. ซึ่งเป็นรางวัล

เกียรติยศที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากบุคลากร หน่วยงานต่างๆ 
เป็นพลังใจให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังความสามารถเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาของประเทศชาติ



ชื่อ – สกุล นายภูมิภัทร   ลอยเจริญ
ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนหนองบัว 79 หมู่ 1 ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่   
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ 
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 09-8750-5992 , 0-5625-1281 



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน คือ การสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนใน

เขตชนบท ให้ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ เป็นประจ า
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศกว่า 80 รายการ 
ตลอดระยะเวลา 6 ปี พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
อย่างรอบด้าน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองบัวให้ประสบความส าเร็จจน
เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลท่ีได้รับ  ตลอดระยะเวลาด ารงต าแหน่งรอง

ผู้อ านวยการสถานศึกษามา 6 ปี ก็มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามา
ตลอด เข้าร่วมการประกวดรางวัล OBEC AWARDS มา 3 ปี ทั้งในด้านวิชาการ
และด้านนวัตกรรม สองปีแรกได้รับรางวัลเหรียญทอง ปีนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทองต้องขอขอบใจนักเรียน ขอบคุณผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและทุกภาคส่วนที่มีส่วน
ร่วมท าให้เกิดภาพความส าเร็จในวันนี้ อนาคตก็ยังคงต้องพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ความเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้นและจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต



ชื่อ – สกุล นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ 
ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
สถำนที่ท ำงำน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 12  จังหวัดชลบุรี
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 089-2480566  LINE ID : babbird12



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ความพยายามอยู่ท่ีไหน  ความส าเร็จอยู่ที่นั่น

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ภูมิใจ  ดีใจ  มีความสุข  และเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.

OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558 ในครั้งนี้  และต้องขอชื่นชมและ  
ขอขอบคุณคณะท างานฯ  คณะกรรมการฯ ทุกท่านที่มอบโอกาส ประสบการณ์ที่ดี  
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการท างาน น้ าใจ และมิตรภาพที่งดงามให้กับ
ผู้เข้าประกวดทุกคน  ตลอดจนการสนับสนุน ช่วยเหลือ และก าลังใจจาก 
ผอ.สรวีย์ ดอกกุหลาบ , ทีมงานชาวศูนย์ฯเขต 12 , ครอบครัว และเพื่อนพ้องน้อง 
พี่ทุกๆ คน มา ณ โอกาสนี้



ชื่อ – สกุล นางสาวพนารัตน์  มาลีลัย   
ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
สถำนที่ท ำงำน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสกลนคร  
อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 47000
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม   ด้ำน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 08-4789-6100



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
คิด  ฝัน  ลงมือท าจึงจะส าเร็จ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
นักเรียนพิการมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  ปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเองตามแต่

ศักยภาพของแต่ละคน การพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยความร่วมมือกับ
โรงพยาบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสกลนคร  มีผลการประเมินคุณภาพภายใน

จากต้นสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ระดับ
คุณภาพ  ดีมาก  
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

เป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจในการบริหารงานให้ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดสกลนครประสบความส าเร็จและเป็นเกียรติอย่างมากที่
ได้รับรางวัล



ชื่อ – สกุล นางกัลยารัตน์      ภูงามทอง 
ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล   จังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอนยอดเยี่ยม
การติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE   kanyarat 719@gmail.com
โทรศัพท์ : 083 - 4670899

mailto:719@gmail.com


คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
การเริ่มต้นเป็นเรื่องยาก แต่การก้าวต่อไปเป็นเรื่องยากยิ่งกว่า

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. โล่รางวัลระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.  (OBEC AWARDS) รางวัล

ชนะเลิศ เหรียญทอง โครงการประกวด หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์  พ.ศ. 2558

2. โล่รางวัลระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.  (OBEC AWARDS) รางวัล
ชนะเลิศ เหรียญทอง โครงการประกวด หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์  พ.ศ. 2557

3. รับประทานเข็มที่ระลึกในงาน “ ร้อยดวงใจแม่ถวายแด่พ่อของแผ่นดิน” 
ครั้งที่ 8 จัดโดยสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาต                                                     



ผลงำนควำมภำคภูมิใจ
4. โล่สนับสนุน กิจกรรมของมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อบุคคลออทิสติก จากท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี                                                          
5. โล่และเข็มเชิดชูเกียรติรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของสมาคมศึกษา
สงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ประจ าปี พ.ศ. 2556                                                                                                                         
6. เกียรติบัตรรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
รางวัลเหรียญทอง  โครงการประกวด หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ 
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  พ.ศ. 2555                                                                   
7. โล่เป็นผู้ท าคุณประโยชน์เพ่ือการศึกษาให้กับทางราชการดีเด่น                                                                    
8. โล่เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนส าหรับเด็กพิการ จังหวัดอุบลราชธานี                                                                
9. เข็มเชิดชูเกียรติรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”
10. เกียรติบัตรรางวัลแม่ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2557



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.  

(OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สองปีซ้อนใน ปี 2557       
และปี 2558 เพราะถือเป็นรางวัลที่ควรค่าแก่การนับถือและยกย่อง เพราะเป็น
รางวัลที่มีความส าคัญยิ่งต่อครูทุกคน 



ชื่อ – สกุล นางพูนสุข     โมกสิริ 
ต ำแหน่ง รองอ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ. พะเยา 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้ำน วิชาการ 
กำรติดต่อ 0861975604



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
การท างานหนักเป็นดอกไม้ของชีวิต

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1.รางวัลเข็มขัดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2542

2.รางวัลครูต้นแบบรางวัลเกียรติยศ ปี 2545
3.รางวัลครูดีเด่นในดวงใจ ปี 2547
4.รางวัลครูผู้สอยยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม OBEC AWARDS ปี 2554
5.รางวัลรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการ OBEC AWARDS

ปี 2558



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ความภาคภูมิใจมากที่สุดที่ได้ปฏิบัติงานด้านวิชาการที่ประสบ

ความส าเร็จจนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) 
ชนะเลิศเหรียญทองประจ าปี 2558



ชื่อ – สกุล นางภัทรอร  อินพรม   ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการ

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558

ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม  (รองผู้อ านวยการยอดเยี่ยม)  ด้ำน บริหารจัดการยอดเยี่ยม

การติดต่อ/ โทรศัพท์ / LINE   092 - 6973639



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน โอกาสมีส าหรับนักแสวงเสมอ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ผลงาน : การพัฒนาบุคลากรโดยใช้หลัก   4  ร  
ความภาคภูมิใจ : บุคลากรได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคและระดับชาติ อย่างต่อเนื่องทุกปี

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
มีความสุขและมีก าลังใจในการพัฒนางานต่อไป  



ชื่อ – สกุล นางนิตยวรรณ เอนกแสน ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28  จังหวัดยโสธร  ต าบลย่อ  
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์  35110
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเย่ียม
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 085-097-4942



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ความพยายามไม่เคยท าให้บุคลใดๆ ต้องผิดหวัง

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
การได้เป็นครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  รับผิดชอบดูแลนักเรียนด้อย

โอกาสทางการศึกษา  ทั้งด้านครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นทั้ง
แม่และครู  ตลอดระยะเวลาในการท างาน  32  ปี  รักนักเรียนเสมือนลูก 
ให้ความรัก ความอบอุ่น สนใจ ใส่ใจ ดูแลในทุกเรื่อง  ให้นักเรียนที่ด้อย
โอกาสเหล่านั้นมีพลังต่อสู้ชีวิต  เป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติตลอดมา  
โดยมิได้ย่อท้อแต่อย่างใด  และจะปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปจนกระทั่ง
เกษียณอายุราชการ



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  เป็นรางวัลซึ่งมีคุณค่าต่อจิตใจ ต่อก าลังใจ
ของข้าพเจ้าในฐานะครูที่ทุ่มเทการท างาน แก่ลูกๆนักเรียนผู้ด้อยโอกาส  
สามารถท าโรงเรียนให้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2  ที่ให้ความรู้ ความรัก 
ลูก ๆ ได้คิดสร้างสรรค์ส่ิงดีๆเป็นพื้นฐานของการด ารงชีวิตต่อไป 



ชื่อ – สกุล นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์  ต ำแหน่ง ครู
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้าน วิชาการ
E-mail : niramon_@hotmail.com , niramon.507@gmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ขอเป็นครูดีของลูกศิษย์ เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงาน ประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 

อนาคตมองไกล ให้รากฐานเด็กด”ี
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
-รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ด้านบริหารยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2557
-รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ด้านบริหารยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2558
-รางวัล “คุรุสดุดี”
-รางวัล “ครูดีเด่น สารปฐมวัย”
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

เป็นรางวัลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ และเกิดผลดีต่อเด็ก และ
ได้ผลกับเด็กทุกคน ผลเกิดกับเด็กและเกิดผลมาถึงครู ถือว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่าจาก
การท างานเพื่อเด็กจริงๆ 



ชื่อ – สกุล นางปัทมา ดวงศรี  ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้าน การบริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE โทร 0872025370      ID line 0872025370



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ครูดีในดวงใจปี 2558 ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระปฐมวัยปี 2558 

ชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ปี 2558
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ที่สุดของความภูมิใจในอาชีพครู คือ รางวัลเกี่ยวกับครู ชนะเลิศเหรียญ
ทอง OBEC AWARDS ครูทุกคนอยากได้แต่ไม่ใช่ครูทุกคนที่จะท าได้ และ
หนึ่งในนั้นที่ท าได้ คือเราคนนี้ ภูมิใจในความเป็นครูที่ทุ่มเทมาตลอดชีวิต
ดีใจที่สุดที่เลือกอาชีพนี้ ครูผู้ทรงคุณค่า รักอาชีพครู ผู้ให้ชีวิตค่ะ  



ชื่อ – สกุล นางสาวพุทธรักษา  ก้อนแก้ว  ต ำแหน่ง ครู
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนวัดแจ้ง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา   ด้าน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE มือถือ : 085-2494458 
E-mail nush_sonrisa@hotmail.com /

คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น

mailto:nush_sonrisa@hotmail.com /มือ


ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
- รางวัลระดับดีเด่นอับดับ 1 การประกวด คัดเลือก การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต1 ปี 2558

- ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยคุณภาพระดับกลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 
ในโครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา ในการขับเคลื่อน
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา พื้นที่ด าเนินการที่ 13 ภาคใต้ตอนบน ปี 2558

- รางวัลอันดับท่ี 5 ผลงานวิจัยดีเด่นโครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมเครือข่าย
การวิจัยทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา พื้นที่ด าเนินการ
ที่ 13 ภาคใต้ตอนบน ปี 2558

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ดีใจ ภาคภูมิใจมาก และถือเป็นขวัญก าลังใจในการพัฒนางานที่ดีเพื่อนักเรียนต่อไป

ในอนาคต 



ชื่อ – สกุล นางนงเยาว์  นาพิมพ์ ต ำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ ๔๗
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ ๔๗
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้ำน วิชาการ  
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE nongyaochabu โทร ๐๘๙-๖๔๐๖๕๘๔



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
การพัฒนากิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน จนท าให้มีผลงาน  ได้รับรางวัลทรงคุณค่า 

OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

เป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของความเป็นครู ท าให้เกิดขวัญและก าลังใจใน
การพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียนและการศึกษาต่อไป



ช่ือ – สกุล นางขนิษฐา  ภูชมศรี ต ำแหน่ง ครู
สถำนที่ท ำงำน  โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเย่ียม  ระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ด้ำน บริหารจัดการชั้นเรียน  
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 081 – 0593915



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
การท างานจะประสบความส าเร็จได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง  

การครองตน  การครองคน  การครองงาน
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

๑.รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น  เพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกอักษรย่อพระนามาภิไธย สธ.
๒.รางวัล “ครูขวัญศิษย์” รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ภาคภูมิใจในสิ่งที่สะท้อนผลการท างาน สะท้อนการบริหารจัดการชั้นเรียน  สะท้อนการจัดการเรียน การสอน  

ไม่เสียแรงที่ทุ่มเททั้งแรงกาย  แรงใจ และเป็นก าลังใจ เป็นพลัง  ที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ  



ชื่อ–สกุล นายชาญศักดิ์  ลาหาญ    ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านนาผาง (วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา       

จ.อ านาจเจริญ

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

กำรติดต่อ/โทรศัพท/์LINE 085 – 7392402,098-1054142



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างน าทางศิษย์ เติมความคิดเสริมความรู้ที่หลากหลาย
เอื้ออาทรอบรมย์ศิษย์ทั้งหญิงชาย         สู่จุดหมายเด็กเก่งดีมีสุขใจ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ                     
- โล่รางวัลครูเกียรติยศสาขาภาษาไทย จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
- รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ของคุรุสภา รับโล่รางวัลละเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระ

นามาภิไธยย่อ สธ
- รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยดีเด่น ของคุรุสภา
- รางวัลคุรุสดุดี 
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558 ประเภท  

ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

รู้สึกดีใจภาคภูมิใจถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเป็นรางวัลสูงสุดรางวัลหนึ่งใน
ชีวิตราชการเพราะกว่าจะชนะเลิศเหรียญทองไดน้ั้นต้องผ่านผู้เข้าร่วมประกวดล้วนแล้ว
เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคและ
ระดับประเทศที่ส าคัญต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการหลายคณะซึ่ง
คณะกรรมการแต่ละท่านล้วนแล้วเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญจริงๆ ซึ่ง
วิธีการคัดเลือกก็เข้มข้นโดยวิธีประเมินจากเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน



ชื่อ – สกุล นางสุดใจ  รอดพึ่งครุฑ   ต ำแหน่ง ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 089-703-1200



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ขยันประหยัด ซื่อสัตย์อดทน นอบน้อมถ่อมตน 

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ฝึกสอนนักเรียนได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทย แข่งขันคณิตศาสตร์ระดับ

นานาชาติ และได้รับรางวัลจากเวทีการแข่งขันจากประเทศต่างๆได้แก่  IMC2005,
INAEMIC2006, IMSO2006, IMC2008, WIZMIC2009, IMC2009, PEMIC2009, 
IMC2010, IMSO2015 
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

มีความภาคภูมิใจ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในรางวัลทรงคุณค่าที่ได้รับ 
จะรักษาเกียรติยศและเผยแพร่สิ่งดีงามนี้ตลอดไป



ชื่อ – สกุล นายชัยนันท์ ยิ่งอ านวยรัตน์ ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 081-3637222



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความส าเร็จอยู่ที่นั่น

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ภูมิใจ  ประทับใจ  ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ และจะท าหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน

นักเรียนให้มีความรู้และคุณธรรมอย่างดีที่สุด



ชื่อ–สกุล นางสมฤดี  คะโยธา  ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช านาญการพิเศษ

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว  อ าเภอกุฉนิารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 0862358976



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ ได้รับรางวัล  
1.ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปี 2558
2.เครื่องหมายชิดชูเกียรติคุรุสดุดีจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจ าปี 2558
3.ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาบูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน ปี  2557
4.ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประจ าปี2557

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นเวทีอันทรงเกียรติที่ให้ครูได้น าเสนอผลงานที่ปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง

กันและกัน ขอให้มีโครงการนี้ตลอดไป



ชื่อ – สกุล นายพิชิต ลิอินทร์ ต ำแหน่ง ครู 
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 50 หมู1่ ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย  

จ.นนทบุรี
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             

ด้านวิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ : 0909574303 LINE ID : P090 9574303 



ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1.ครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญทอง ล าดับที่ ๔ ระดับชาติ การแข่งขันโครงงาน

สุขภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

2.ครูที่ปรึกษารางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับภาค การแข่งขันโครงงานสุขภาพ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดเพชรบุรี 

3.ครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ป.๔-๖ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดเพชรบุรี

4.ครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันภาพยนตร์สั้น คลายร้อนให้โลก 
ระดับชั้นประถมศึกษา ๑-๖เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดเพชรบุรี 



5.ครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานสุขภาพ ระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ ป.๑-๖ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ จังหวัดระยอง  

6.ครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ป.๔-๖ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ จังหวัดระยอง

7. ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานสุขภาพ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งที่ ๖๑ จังหวัดกาญจนบุรี

8.ครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานสุขภาพ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งที่ ๖๐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



9.ครูฝึกและเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าแข่งขันความเป็นเลิศทางด้าน
วิทยาศาสตร์ส่งผลให้เด็กหญิงตริตาภรณ์ ปรีชานุวัฒน์ ได้รับรางวัลคัดเลือกเข้า
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.

10.ครูฝึกและเตรียมความพร้อมนักเรียนประกวดส่งผลให้เด็กหญิงตริตาภรณ์
ปรีชานุวัฒน์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชา
วิทยาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

11.ครูที่ปรึกษาได้รับ โล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา สาขาชีวภาพ    เนื่องในงานมหกรรมวิชาการ “เปิดบ้านจุฬาภรณราช
วิทยาลัยปทุมธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จัดโดยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)



12.ครูที่ปรึกษาได้รับ ถ้วยคะแนนรวมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จาก 
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เนื่องในงานมหกรรมวิชาการ 
“เปิดบ้านจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗” จัดโดย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
13.ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รางวัลหนึ่งแสนครูด”ี ประจ าปี ๒๕๕๗ 

จากคุรุสภา
14.ได้รับโล่เกียรติยศ “ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร”์

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดนนทบุรี
15.ได้รับรางวัลเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภา กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2558



16.ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ด้าน
วิชาการ ประจ าปี 2557

17.ครูที่ปรึกษาได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากนายสุนชัย ค านูญเศรษฐ์ 
ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับประถมศึกษา EGAT Science Project Contest ครั้งที่ 
1 จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ส านักงานไทรน้อย) ประจ าปี 
2558

18.คะแนนทดสอบระดับชาติ O-NET หลังจากจัดกิจกรรมเวที
นักวิทยาศาสตร์น้อยและเวทีนักวิทยาศาสตร์น้อยสัญจร ชั้น ป.6 สูงขึ้นติด 
TOP 2 ของเขตพื้นที่การศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2557  4 ปีซ้อน 



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นรางวัลอันทรงคุณค่า ที่น่าภาคภูมิใจ ด้วยสิ่งที่ท าให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้นั้น 

มาจากความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ได้ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างความสุข
และเต็มศักยภาพด้วยกิจกรรมเวทีนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ที่มากกว่าได้ยิน หรือได้เห็นแต่ที่นี่ได้ลงมือท าและผู้เรียนสามารถออกถ่ายทอดความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้อื่นตามโรงเรียนต่างๆได้ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ถึง 95 % รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS จึงเป็นเครื่องการันตีว่าสิ่งที่ทุ่มเทท าไป
เพื่อผู้เรียนนั้นไม่สูญเปล่า สิ่งส าคัญนอกจากนี้คือการมีโอกาสได้น าความรู
ประสบการณ์ มาแลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนครู เพื่อที่จะได้น าไปปรับใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนซึ่งนับประโยชน์ต่อคุณครูและการศึกษาของไทยเป็นอย่างมาก รางวัลจะ
มีคุณค่าหากว่าผู้เรียน มีคุณภาพด้วยผู้สอนมีคุณสมบัติที่ดี ความภาคภูมิใจทั้งหมดจะ
กลับไปเป็นแรงบันดาลใจเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวไกลไปด้วย
วิทยาศาสตร์ เพื่ออนาคตของชาติสืบต่อไป...ขอบคุณครับ



ชื่อ – สกุล นายพรชัย  มีทอง   ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

ชัยภูมิ เขต 1
รำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลทรงคุณค่ำสพฐ.(OBEC AWARDS)ระดับชำติ
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ด้านบริหารจัดการ    
กำรติดต่อ/ โทรศัพท์มือถือ : 097-1511567  , LINE : paemee16



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
“ความเพียรพยายาม น าพาสู่ความส าเร็จ”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
- ชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS)ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอด

เยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 
2558

- เหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม           
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2557

- รางวัล “ครูดีในดวงใจ”จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2556
- รางวัล “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจ าปี พ.ศ. 2555
- เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม 

ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน ประจ าปีการศึกษา 2554



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS)
ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 

AWARDS) ในครั้งนี้ซึ่งตลอดระยะเวลาของชีวิตการรับราชการครูได้ทุ่มเททั้งแรงกายและใจใน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจนบรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรคือผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข อันส่งผลให้ข้าพเจ้ามีการ
พัฒนาตนเองจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในวิชาชีพครูด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมทั้งท าให้
สถานศึกษาที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับ
สากลและอีกประการหนึ่งที่ส าคัญข้าพเจ้าเห็นว่าการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) เป็นการเปิดโอกาสให้ครูผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านต่างๆ มีโอกาสได้มาน าเสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง



ชื่อ – สกุล นายประหยัด   โมกศรี  ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านเม็กด า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

มหาสารคาม เขต 2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ :  089 - 8462077  Line Id :   prayadmogsria



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ครูเป็นผู้ชี้น าทางความคิด  ชีวิต  อนาคต  ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้แก่ศิษย์
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดย
ใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

มีความภาคภูมิใจกับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ที่คัดเลือกบุคคล
เข้ารับรางวัลได้อย่างมีคุณภาพแท้จริง



ชื่อ–สกุล นางภิญโญ  จิตต์รัตน์ ต ำแหน่ง ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนล าไพลราษฎร์อุทิศ  หมู่ที่ 2 ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สาระสังคมศึกษา  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ 081-3285969



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-3

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ามาก  มีความภาคภูมิใจ ถือว่าเป็นเกียรติประวัติส าหรับอาชีพรับ

ราชการและจะตั้งใจท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด



ชื่อ – สกุล  นางวรลักษณ์ วงษ์สาธุภาพ   ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  

เขต2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลฮ

ศึกษา ด้านวิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ : 087 -2055298 ,LINE : Woralak Wongsathupha



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
เพราะชีวิตต้องไปต่อ จงท าวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยความตั้งใจ ขยัน อดทน 

พากเพียร รู้หน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น ผลที่ได้รับ
คุ้มค่า เป็นศักดิ์ศรี เป็นเกียรติยศภาคภูมิใจ
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS เป็นรางวัลที่สร้างครูดี ครูเก่ง ครูเกียรติยศ ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาวงการวิชาชีพครู สร้างผลงานเกิดการยอมรับและยกระดับคุณค่าของความ
เป็นครูให้สูงขึ้น 



ชื่อ – สกุล นางร าพึง  ขุนจันทร์  ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ  
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม ต าบลคลองท่อมใต้ อ าเภอคลองท่อม 

จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ 81120 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากระบี่

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา ด้าน บริหารจัดการ กลุ่มสาระการ  

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / : 089- 6489933 ,  line: rumpeungk



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความส าเร็จอยู่ที่นั่น
ความส าเร็จของนักเรียน คือ ความภาคภูมิใจของครู

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ  
ไม่มีนักเรียนป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกที่ระบาดในชุมชน จากการจัด

โครงการสนองตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้รับรางวัลครูดีใน
ดวงใจระดับ สพฐ. ปี ๒๕๕๘
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS.

เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ และทรงคุณค่าที่ภาคภูมิใจมาก  เพราะต้องรวบรวมเอกสารทาง
วิชาการที่ใช้ทั้งความรู้ ความสามารถ ความเป็นกัลยาณมิตรกับคณะครู นักเรียน  ผู้ปกครอง 
ชุมชนและพหุพาคใีนการท างานร่วมกันโดยยึดหลักว่า  ข้าราชการ ข้าของแผ่นดิน ต้องเป็น
คนดี  คนเก่ง  ดังนั้นจึงได้ปฏิบัติตนคือเป็นครูที่ดีของศิษย์และเป็นคนเก่งที่ต้องพัฒนาทั้ง
ทางด้านวิชาการ การบริหารจัดการและนวัตกรรมการเรียนรู้



ชื่อ – สกุล นางสาวนิภาลัย   แรกข้าว ต ำแหน่ง ครู   วิทยฐำนะ ช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านแฮะ  หมู่ที่11 ต าบลงิม อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 08-1883-5272



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ
2. รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถม กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
3. รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถม กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
4. รางวัลครูดีในดวงใจ 5. รางวัลคุรุคุณธรรมเข็มทอง ระดับประเทศ 6. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

OBEC AWARDS ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา  
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่ายิ่ง เป็นรางวัลที่
ปรารถนาสูงสุดในชีวิต



ชื่อ – สกุล ดร.สมัชชา  เจียรณัย ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านบิง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  

ดนตรีนาฏศิลป์ ด้าน วิชาการ
กำรติดต่อ/โทรศัพท/์LINE : 081-593-9737,อีเมลs์amutcha007@gmail.com,

dr.tum_007



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน  
“ทุ่มเท มุ่งมั่น พัฒนา  เพื่องานการศึกษาไทย”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันดนตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  

รางวัลเหรียญทองระดับชาติ
2. ได้รับรางวัล  “ครูต้นแบบ”  ระดับประถมศึกษา ประจ าปี  2557
3. ได้รับรางวัล  “ครูดีในดวงใจ”   ประจ าปี  2558
4. ได้รับรางวัล  “ครูผู้สอนดีเด่น”  ประจ าปี  2558
5. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจ าปี 2558
6. ได้รับรางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประเภท  บุคคลยอด

เยี่ยม ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปี  2558 



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ข้าพเจ้ามีความภูมิใจอย่างยิ่งกับการที่ได้รับรางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 

OBEC AWARDS ด้านวิชาการ  ด้วยความ มุ่งมั่น  ทุ่มเท  พัฒนางานการเรียนการ
สอนเพื่อผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 11 ปี ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น เรียนอย่างมีความสุข เป็นคนดีของสังคม การได้รับรางวัลนี้ 
อนึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูผู้ร่วมวิชาชีพ ให้มีความมานะอดทน เพียร
พยายามในการท างานเพื่องานการศึกษาต่อไป



ชื่อ – สกุล นางพัฒนาวารนิทร์ บุญทาต ำแหน่ง ครู
สถำนที่ท ำงำน   โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 093 – 2174513



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
การท างานจะประสบความส าเร็จได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง  ได้แก่  การครองตน  การ

ครองคน การครองงาน
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

1. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้น 
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ

2. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น   
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดมุกดาหาร

3. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น 
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร

4. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี 2557
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ภาคภูมิใจในสิ่งที่ตั้งใจ ที่ได้เสียสละ อุทิศตนเพื่อลูกศิษย์ ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นผลการท างาน 
สะท้อนการบริหารจัดการชั้นเรียน  สะท้อนการจัดการเรียน การสอน  ไม่เสียแรงที่ทุ่มเททั้งแรงกาย  
แรงใจ และเป็นก าลังใจ ที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนต่อไปอย่างต่อเนื่องและไม่ย่อท้อ  



ชื่อ – สกุล ดร.กิจชัย  ส่องเนตร ต ำแหน่ง ครูช านาญการ  

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนราชานุบาล

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา  ด้านนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยี สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์

กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 081-8849830 , Line ID : kitchai8849830



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 

ความอดทนมันขมขืน  แต่ผลออกมามันชื่นใจ.

ท่ามกลางความส าเร็จ  ย่อมมีอุปสรรคแฝงอยู่.

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

ได้รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพื้นบ้านแบบครบวงจร ได้ผลิตเครื่อง

ดนตรี ได้ถอดโน้ตเพลง ได้ถ่ายทอด ได้สร้างศิลปินน้อย ได้เสนอผลงานนักเรียนและ

ครูแสดงในโรงเรียน  ชุมชน ระดับประเทศและทั่วโลก

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

รางวัล OBEC AWARDS เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า มีความภาคภูมิใจ ที่ได้รับ

รางวัลนี้ข้าพเจ้าจะรักษาคุณค่าของรางวัล  น าไปสร้างงานให้เกิดประโยชน์ต่อ

นักเรียน  เพื่อนครูและประชาชนทั่วไป



ชื่อ – สกุล นางพนิดา ยิ่งกล้า ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านแจรน (ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ด้านวิชาการ

กำรติดต่อ / โทรศัพท์ 086-2581150 , LINE : pania428



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
ศักดิ์ศรีของครูอยู่ที่คุณภาพของการสอน หากสอนโดยปราศจากคุณภาพ

ย่อมไร้ซึ่งศักดิ์ศรี 
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

1.รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น ภาคบรรยาย (Oral 
Presentation) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินตามสภาพจริง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วันที่ 5 สิงหาคม 
2557

2. ผลงานการสาธิตผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนที่มีคุณภาพ  ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  ณ  ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

3. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองโครงงานอาชีพ ชั้น ป.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
OBEC AWARDS รางวัลชนะเลิศระดับชาติ ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาง่ายๆ เป็นผล

จากการพัฒนาการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน จากการท างานด้วยความมุ่งมั่น 
ทุ่มเทเพื่อศิษย์ ผลที่ได้รับจึงทรงคุณค่ามากส าหรับชีวิตราชการของครูคนหนึ่ง  



ชื่อ – สกุล นางเกสร  บานชล   ต ำแหน่ง ครวูิทยฐานะช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านดงส าราญ  สพป.ยโสธร เขต 2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้ำน บริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE    087-867-3599



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท างานด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู พัฒนาผู้เรียนให้ได้เต็มศักยภาพตามความ

ถนัดความสามารถสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นคนดี อยูร่่วมสังคมอย่างเป็นสุข
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “ผลิตภัณฑ์เสื่อกกลำยขิด”
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต ที่มีโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ 
OBEC AWARDS ตามที่ได้ตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทและเสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อน า
ความรู้ สูเ่ด็กนักเรียน สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง



ชื่อ – สกุล นางมนัส  แสงขันต ำแหน่ง ครวูิทยฐานะช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย เขต 2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี            
ด้ำน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 082-1201997



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ความพยายามอยู่ที่ไหนความส าเร็จอยู่ที่นั่น

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
- ปี 2546 ได้รับรางวัล Teacher Awards
- ปี 2555 ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น , ครูผู้ท าคุณประโยชน์
- ปี 2556 ได้รับรางวัล คุรุสดุดี , ครูดีในดวงใจ
- ปี 2557 ได้รับรางวัล ครูดีชายขอบ
- ปี 2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศ OBEC AWARDS
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ตื่นเต้น ดีใจ ภาคภูมิใจ



ชื่อ – สกุล นางณัฐยา  อนุพันธ์   ต ำแหน่ง ครู     วิทยฐำนะ ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา               

ศรีสะเกษ เขต 1
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ด้านวิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE โทร 081-2664945

Email : nongungkrit@hotmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
“ก้าวไปข้างหน้า เพื่อน าชัยมาอวดอดีต”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม Impromptu Speech ช่วงชั้น

ที่ 2  ปีการศึกษา 2556 และรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 ปีการศึกษา 2557 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2. รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม Impromptu 
Speech  ช่วงชั้นที่ 2  ระดับประเทศ โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556

3. นักเรียนมีผลการสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100  รายวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 2 คน และปีการศึกษา 2557 จ านวน 4 คน และส่งผลให้ได้รับรางวัลโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษที่มีคะแนน O-Net รวม 8 วิชาสูงสุด และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2554 – 2556 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จาก สทศ.
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจ เป็นรางวัลสูงสุดอันมีเกียรติอย่างยิ่งในฐานะผู้ด ารงวิชาชีพครู อีกทั้ง
เป็นแรงบันดาลใจให้ท าหน้าที่ของความเป็นครูเพื่อนักเรียนและเพื่อประเทศสืบไป



ชื่อ – สกุล นางนันทนา ยะวิญชาญ  ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ  
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ  ด้านบริหารจัดการ
กำรติดต่อ/โทรศัพท์ : 081-4954917  LINE : nuntana.j



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
เคล็ดลับของความส าเร็จคือการมีความมุ่งมั่นสม่ าเสมอ
The secret of success is constancy of purpose.

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ผลงานชนะเลิศ จากการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study : IS)  ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมโลกในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนและน าความรู้ไป
ใช้บริการสังคมเพื่อก้าวเข้าสู่ AEC อย่างมีประสิทธิภาพ
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความ
พยายาม  ความมุ่งมั่นอย่างสูงสุดในการท างานจนประสบผลส าเร็จ  มีความประทับใจใน
ท่านคณะกรรมการตัดสินรางวัลที่ให้ความเมตตากรุณาให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะใน
การน าเสนองานด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 



ชื่อ – สกุล นางดวงมณี  ส าลีด่านกลาง     ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนดอนน้ าใสวิทยา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา                                             

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE โทร. 081-5483673  E-mail : Puynoon74@gmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“สอนดี มีวิธีที่เป็นเลิศ เกิดผล คนยกย่อง”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ
“สามารถสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น น ามาเสนอขอรางวัล และได้รับโล่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ระดับชาติ”
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป



ชื่อ – สกุล ดร.มณีวรรณ ฤทธิ์น้ าค า     ต ำแหน่ง  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ ต าบลศรีสว่าง  อ าเภอโพนทราย 

จังหวัดร้อยเอ็ด  45240
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา สาระการเรียนรู้บูรณาการ ด้านวิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 089-9481677



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
มุ่งมั่น ขยัน อดทน

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
การส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และการได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลอัน

ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ภาคภูมิใจมากเพราะเป็นรางวัลรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เป็นรางวัลที่
ยิ่งใหญ่ ระดับชาติ 



ชื่อ – สกุล นางสุชิราวรรณ  คงวัฒนะ ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 082 1451408 / IDLINE  Tu 8945



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน  ค่าของงานอยู่ที่การกระท า

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2556 ประเภท

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาบูรณาการ  ด้านบริหารจัดการ
- รางวัลระดับเหรียญเงิน OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2557 ประเภท

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาบูรณาการ ด้านวิชาการ
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและทรงคุณค่ายิ่ง ต่อผู้ที่ได้รับ



ชื่อ – สกุล นายธนาสันต์   จ านงค์ ต ำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านดอนข่า ต าบลพราน อ าเภอขุนหาญ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท กิจกรรมแนะแนว  ด้าน วิชาการยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ 063-0153112 ,ID LINE : 3330800030178



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
คตปิระจ าใจ มุ่งมั่น อดทน ทุ่มเท จนกว่าจะชนะทุกอย่าง

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียนประถมขนาดเล็ก และโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา สุดท้ายภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกครูและได้เป็น
ครูเหมือนพ่อแม่
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลจากการทุ่มเทท างานตลอดปีที่ผ่านมา  การได้ท างานที่รัก
และตามความฝันที่ปีที่แล้วผมไม่ผ่านระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการประกวด 
รางวัล OBEC AWARDS



ชื่อ – สกุล นางโอสา  โรบินสัน   ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนค าม่วงจรัสวิทย์ สพป.กส.3
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม. ด้าน บริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE   โทรศัพท์ 093- 5434322



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
มีความรักความเมตตาต่อศิษย์เสมอภาคกัน

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ชนะเลิศครูผู้สอนยอดเยี่ยม  กิจกรรมแนะแนว  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตรับราชการครู



ชื่อ – สกุล ว่าที่พันตรีจ าเริญ   นครไทย     ต ำแหน่ง ครู
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านนาหว้า  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม   ด้ำน วิชาการยอดเยี่ยม   ระดับประถมศึกษา  กิจกรรม
นักเรียน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE   08 – 9575 - 4753



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
เรียนรู้พัฒนาตน พัฒนาคน   พัฒนาชาติ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก  ร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก  นักเรียน

ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  รองชนะเลิศอันดับ 1  
กิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน  เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับ ชั้น ป.1 – ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ รวม 3  ครั้ง ปี 2552, 2556  และ 2557 ครูได้รับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC  AWARDS   เหรียญทอง  ชนะเลิศเหรียญทอง  ระดับชาติ 
4 ครั้ง  ปี 2555 – 2558  และโรงเรียนบ้านนาหว้าเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของ สพฐ. 
ปี 2555
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของการรับราชการครู 



ชื่อ – สกุล นางระพีพร  ถิ่นปรุ   ต ำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง ต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  

จังหวัดบึงกาฬ
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  กิจกรรมนักเรียน    ด้าน บริหารจัดการชั้นเรียน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 089 - 8425916



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
คิดดี  พูดดี  ท าดี  คบคนดี  จะน าไปสู่ชีวิตที่ดี

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
- ครูที่ปรึกษานักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2557
- เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ปี 2558
- ชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS
- ครูดีในดวงใจ ปี  2558
- ชนะเลิศการแข่งขันค าคมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (รุ่นประถมต้น)ปี 2555และปี2557
- รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมค าคม ระดับชั้น ป.1–ป.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  64  ปี  2557
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ในครั้งนี้ เพราะเป็นขวัญก าลังใจให้หายเหนื่อยกับการทุ่มเทแรงกายแรงใจอบรมสั่งสอนนักเรียน
อย่างเต็มที่ เต็มเวลาและเต็มความสามารถ



ชื่อ – สกุล นายบัณฑิต  แก้วเกิด   ต ำแหน่ง ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า  อ าเภอบ้านเขว้า   ส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิเขต 1

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน(ลูกเสือ) ด้าน   

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

กำรติดต่อ / โทรศัพท์ : 0878717607 LINE : 0897202985



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 

ไดด้ีเพราะกีฬา  เจริญก้าวหน้าด้วยกิจการลูกเสือ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

- เหรียญลูกเสือสดุดี  ชั้นที่  1 และชั้นที่  2

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นระดับชาติ  ประจ าปี 2551 และ ประจ าปี  2555

- ปฏิบัติหน้าที่งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 “ฝ่ายบริหาร”

- OBEC AWARDS เหรียญทอง ประจ าปี 2558และประจ าปี 2557 ประเภท  

ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ) ด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าหินสุดๆ  ท าให้มีความสุขทั้งครอบครัว



ชื่อ–สกุล นางอาภรณ์   บุญมาก  ต ำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ

สถำนทีท่ ำงำน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ด้านวิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 089–7188271  



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
ความพยายามไม่เคยท าให้ใคร “พ่ายแพ”้

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
การสร้างสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ประเภทหนังสือ

ส่งเสริมการอ่านชุด “ออนซอนศรีสะเกษ” จ านวน 28 เรื่อง  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัด
ศรีสะเกษ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  สิ่งศักดิ์สิทธิ์  บุคคลส าคัญ 
สถานที่ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 4 เผ่า ที่อาศัยปะปน
กันอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ คือ เผ่าลาว  เผ่าเขมร  เผ่าส่วย และเผ่าเยอ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความสุข พึงพอใจในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีนิสัยรักการอ่าน และภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ดีใจและภาคภูมิใจ  ที่ผลงานอันเกิดจากการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาประสบ

ความส าเร็จเป็นที่ยอมรับท าให้มีขวัญก าลังใจในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนานักเรียนให้
เป็นคนดี เก่ง และมีคุณลักษณะตามจุดหมายของหลักสูตรต่อไป



ชื่อ–สกุล นางอรุณี จิรมหาศาล ต ำแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนถ้ าปลาวิทยายน ต าบลสหัสขันธ์ อ าเภอสหัสขันธ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้าน บริหารจัดการยอดเยี่ยม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 081 - 2637246



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“มุ่งมั่นพัฒนาตนสู่การเป็นครูมืออาชีพ ยึดมั่นในอุดมการณ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพครู”
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

(1) รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกอักษรย่อพระนามาภิไธย สธ. และโล่เกียรติคุณ ครู
ภาษาไทยดีเด่น ประจ าปี 2556

(2) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ. 2556
(3) รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 11 ประจ าปี พ.ศ. 2557
(4) รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองค า) ประจ าปี 2557
(5) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญ

ทอง ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจ าปี 2558
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

“ภาคภูมิใจ เป็นรางวัลในฝันที่ทรงคุณค่ายิ่งส าหรับข้าราชการครู จะมุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งความ
ดีงาม”



ชื่อ–สกุล  นายอดุลย์   เทศสาย   ต ำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ 
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 089 -9373105 , 055 – 560106 
คติประจ ำใจในกำรท ำงำน  

การให้ความรู้เป็นกุศลทานอันยิ่งใหญ่ 



ผลงำนควำมภำคภูมิใจ  
1. ได้รับรางวัล“ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”รุ่นที่ 6 จากโครงการพระเมตตา

สมเด็จย่า 
2. สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O–NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา2553–2556) และปีการศึกษา2557 สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS 

ข้าพเจ้ามีความรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. ( OBEC 
AWARDS ) ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ปี 2558 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติ ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพครู จากการที่
ได้เสียสละ ทุ่มเท อุทิศตน  ทั้งทุนทรัพย์ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตทั้งตนเอง ผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชน                                              



ชื่อ–สกุล  นายพิทักษ์  ทวีแสง ต ำแหน่ง ครู     
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์  สพม.เขต 33
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ด้านวิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 089-8451332



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“เพียงแค่หยุดก้าว  ก็เท่ากับเราเริ่มถอยหลังแล้ว”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างในการได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards)

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นรางวัลอันทรงคุณค่า มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี เหมาะสมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา



ชื่อ–สกุล นายนริันดร์ บุญศรี ต ำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ                    

สถำนที่ท ำงำน  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  อ าเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี                                     

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้  

คณิตศาสตร์  ด้านบริหารจัดการ

กำรติดต่อ / โทรศัพท์ : 086-3652568  ID LINE : jackoctober



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ความส าเร็จของผู้เรียน  คือความภูมิใจของครู”                                                                         

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ
รางวัลที่ 1 การประกวดสื่อการเรียนรู้ ประเภทหนังสือประกอบการเรียนการ

สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จากส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และได้
พิมพ์เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนใหน้ักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งและเป็นก าลังใจที่ดีเยี่ยมในการปฏิบัติงานในฐานะ
ครูผู้สอนที่จะท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ



ชื่อ–สกุล  ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

กำรติดต่อ / LINE  : 346 หมู่ 9 ถนนมุขมนตรี หมู่บ้านมารวย2 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 081-8735619



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
- ทูลเกล้าถวายงานวิจัยระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

และงานวิจัยทุน Recsam SRAMEOแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- ครูรางวัลคุรุสภาระดับประเทศ
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ
- สุดยอดครูดีเหรียญพฤหัสบดีทองค า
- ตาราอวอร์ด ของเสถียรธรรมสถาน
- รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 4 สมัย
- ศิษยเ์ก่าเกียรติยศคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ศิษยเ์ก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศิษยเ์ก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- ศิษยเ์ก่าดีเด่นโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา



- ศิษย์เก่าดีเด่นชมรมราชสีห์70 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง
จ.นครราชสีมา ตัวแทนประเทศไทยน าเสนอผลงานวิจัยที่ประเทศมาเลเซีย การ
ประชุมสภาครูอาเซียน 11ประเทศ

- ตัวแทนประเทศไทยน าเสนอผลงานวิจัยที่งานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์
โอลิมปิกระดับประถมศึกษาของนักเรียน20ประเทศ ที่โรงแรมดแีอรพ์อร์ต ศูนย์ค้า
เซียร์รังสิต ประเทศไทย
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ภาคภูมิใจมากเพราะเป็นรางวัลที่ผ่านการคัดเลือกจากท่านคณะกรรมการที่
ทรงภูมิและมีประสบการณ์สูงหลายระดับจากเขตพื้นที่ ภาค และประเทศ ได้รางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศ3ปีซ้อน ป2ี556 ด้านวิชาการ ปี2557 ด้านบริหารจัดการ ปี
2558 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้น าค าแนะน า วิพากษ์
จากคณะกรรมการไปปรับปรุงแก้ไขจนได้นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและน าประกวด
ได้รางวัลจากการพัฒนานวัตกรรม รู้สึกขอบพระคุณท่านคณะกรรมการมากครับที่
ช่วยชี้แนะให้งานเกิดความสมบูรณ์มากขึ้น



ชื่อ – สกุล  นางปิยนาฎ มาคิน ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนผดุงนารี อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น   

มัธยมศึกษาตอนต้น  ด้านวิชาการ

กำรติดต่อ tel : 0818714753  Facebook : ปิยนาฎ มาคิน ID line : Piyanard_kung



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
เกิดมาทั้งที ท าดีเพื่อส่วนรวม

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
- รองชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ ตามโครงการ 

“ยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ า” ของสมาคมส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และบริษัทน้ าประปาไทย ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท ปีการศึกษา 2555

- เหรียญเงินและเหรียญทองแดง โครงการ Thailand Go Green ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ บริษัทบางจากปิโตรเลียม ปี 
2554 และปี 2556

- เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ ปี 
2556



- เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 
ปี 2557

- ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ด้านวิชาการ ปี 2558 ผลงานระดับนานาชาติ

- เป็นวิทยากรแกนน าของสถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน



ชื่อ–สกุล  นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ   ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ
สถานทีท่ างาน  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  อ าเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่ม  

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ : 081 – 972 – 9947   E-mail : thasanee0524@ gmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“เรามีหน้าที่ในการสร้างผลงานให้ดี    แล้วผลงานนั้นจะพูดแทนเรา”  

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี 2558              
2. รางวัล OBEC AWARDS ประจ าปี 2558
3. รางวัลครูดีในดวงใจ ประจ าปี 2557                      
4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี
5.รางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่ดีที่สุด ประจ าปี  2015
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ภาคภูมิใจและดีใจที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS อย่างมาก



ชื่อ – สกุล  นายวิธิวัติ  รักษาภักดี   ต ำแหน่ง ครูช านาญการ
สถำนทีท่ ำงำน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 33
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 0862524777



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“มุ่งม่ันในหน้าท่ี ท าความดีเพ่ือสังคม”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ครูผู้สอนนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการน าเสนอผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม(ESS) ระดับ

นักเรียน จ านวน 5 ครั้งดังนี้ ที่ประเทศอินเดีย ปี 2555,2557,2558 ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2558 และ
ประเทศไทย ปี 2557, รางวัลระดับประเทศ “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม” ครุสภา ดังนี้ ; ระดับเหรียญทอง ปี 
2556 , ระดับเหรียญทองแดง ปี 2555 และ 2558, รางวัลวิจัยระดับดี ของสพฐ. ปี 2557, รางวัลวิจัยระดับ
ชมเชยของคุรุสภา ปี 2557, รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสพฐ.ปี 2558, รางวัล Obec awards ระดับชาต;ิ
ชนะเลิศ เหรียญทอง ปี 2558 และ เหรียญทอง ปี 2557, ครูที่ปรึกษานักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2557
ความรู้สึกต่อการได้รับรางวัล OBEC AWARDS ยินดแีละภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นรางวัลจากการทุ่มเท 
เสียสละในหน้าที่ของครูผู้สอนโดยแท้จริง 



ชื่อ – สกุล  นางสาวกฤษณา สุวรรณเจริญ ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน  โรงเรียนบ้านมอเจริญ (สพป.ก าแพงเพชร เขต2) ต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง 

จังหวัดก าแพงเพชร  62120
ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม  สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2

ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กำรติดต่อ/โทรศัพท์ : 089-640-5111 / ID LINE :krid8495  Facebook : กฤษณา สุวรรณเจริญ



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ กยริาเจ กยิราเถนัง”  “จะท าสิ่งใด ควรท าจริง” กระท าด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น ลงมือท า อย่างสุจริต และ
เพื่อชาติ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภท ผู้สอน  จากส านักงานคณะกรรมการ

ลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี 2555 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
2. ได้เป็นวิทยากรต้นแบบสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา ของ

กระทรวงศึกษาธิการ (ครู ก) 



3. ได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น “โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่นประจ าปี 
2556” (กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 12 ตุลาคม 2558 ) 

4. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557 (สพฐ. / 
กระทรวงศึกษาธิการ) 

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
มีความรู้สึกที่ภาคภูมิใจกับรางวัล OBEC AWARDS เป็นเกียรติและเป็นศักดิ์ศรีในการเป็นครูและ

ภูมิใจในเบื้องหลังของความส าเร็จ เพราะเกิดจากการท างานอย่างจริงจังและท างานหนักมาตลอด สิ่ง
ส าคัญคือการสอนแบบบูรณาการ นักเรียนเก่งและเป็นคนดี  จนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และรู้สึก
ขอบคุณ 



ชื่อ–สกุล  นายวัฒนา  สุวรรณคุณ ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนร่มเกล้า  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ : บ้านเลขที่  923 ถนนเสรีไทย  ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   47000

โทรศัพท์ : 0847435121 ID LINE  : 0847435121



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
สติที่ด.ี..ย่อมน าพาสู่ความส าเร็จ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อระดับภาค  รางวัลครูคุรุสภาดีเด่น  รางวัลครูสอนดี  หนึ่งแสนครูดี  ครู

พละดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่นวิชาพลานามัย จังหวัดลพบุรี  ผู้ฝึกสอนโครงงานพละศึกษา ม.ต้น ชนะเลิศ
ระดับประเทศ

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รู้สึกภาคภูมิใจ ดีใจที่ได้รางวัลนี้   



ชื่อ–สกุล  นายพิษณุย์ ดาทอง ต ำแหน่ง ครู ค.ศ.1
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญ ทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ด้าน วิชาการยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 084-5167132
คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 

การงานจะส าเร็จหรือล้มเหลว ไม่ใช่เพราะคนอื่น แต่เพราะตัวของเราเองเท่านั้น



ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1.รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2556
2.รางวัลรองชนะเลิศล าด าที่ 1 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภท (ก) งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2557
3.รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวงสตริง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

ปีการศึกษา 2557
4.รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งยามาฮา คอนเทสต์ ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2557
5.รางวัลชนะเลิศแชมป์ออฟเดอะแชมป์ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง รายการชิงช้าสวรรค์ปี
ที่ 8 ประจ าปี 2557 ฯลฯ



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นรางวัลที่มีความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติยศของกระผม ครอบครัว 

โรงเรียน เพราะเป็นการแข่งขันครั้งแรก แต่ด้วยความตั้งใจในการท างาน จึงท าให้
ประสบผลส าเร็จ 

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียน
เมืองคงทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและ อ านวยความสะดวกให้ข้าพเจ้าเสมอมา 
ขอขอบคุณพระคุณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้จัดกิจกรรม 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  OBEC AWARDS เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงผลงานดีเด่นที่
ประสบความส าเร็จและเป็นที่ประจักษ์



ชื่อ – สกุล  นางพรทิพย์  สินธนันชัย     ต ำแหน่ง ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนสว่างแดนดิน  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  
ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม  
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 08-2106-9088



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ตัวอย่างที่ดี  ย่อมมีค่ากว่าค าสอน”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  ด้านบริหารจัดการ  
2.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2555  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
3.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2556  
4. รางวัลครูดี มีทุกวันระดับภาค ประเภทสุดยอดครูดี ปี 2558



5.รางวัลครูผู้สอนนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 กิจกรรมร าวง
มาตรฐาน และนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

6.รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จากการประกวดวง
ดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกัน

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
การได้รับรางวัลเปรียบประดุจพลังงานอันยิ่งใหญ่  เป็นสิ่งที่แสดงถึงความรู้ความสามารถ  และ

เป็นก าลังใจที่จะเสริมสร้างและพัฒนาตนเอง  พัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป



ชื่อ – สกุล  นางนิตยา   หงษข์ุนทด   ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน  โรงเรียนด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  30210

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ : โรงเรียนด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  30210

โทร: 089-7225766  ID LINE : 089-7225766



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ฝันให้ไกล ไปให้ถึง , ท าวันนี้ให้ดีที่สุด , รักโรงเรียนให้เหมือนบ้าน รักลูกศิษย์ให้

เหมือนลูก  
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

- รางวัล “หนึ่งแสนครูด”ี ระดับประเทศ, รางวัล “ครูคุณภาพสายผู้สอน” 
ระดับประเทศ

- รางวัล “ครูสอนดี”  ระดับ จังหวัดนครราชสีมา, รางวัล  “ครูดีเด่น สาขา 
ศิลปะ” จาก สพป.นม. เขต 5

- รางวัล “Teacher award  สาขา ดนตรี ” จากสพป.นม.เขต 5
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ครูดีเด่น สาขา ศิลปะ” จาก สพป. นม.เขต5
- รางวัลเหรียญทองการประกวด วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Beat Practice) ระดับเขต

พื้นที่
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec awards) ระดับชาติ



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รู้สึกภูมิใจและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้รับรางวัลทรงคุณค่านี้ และจะ
น าความรู้สึกที่ดีในครั้งนี้เป็นแรงผลักดันในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นอย่างเต็ม
ศักยภาพส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ
ต่อไป



ชื่อ – สกุล  นางสวุีร์ดา   ปะนิทานะโต ต ำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  ต. บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การ   

งานอาชีพและเทคโนโลยี  ด้านวิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 089-4369592 , krulookmoonoy



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
จ าใจท า (Ram+Heart+Do)  (จดจ า+ใส่ใจ+ลงมือท า)

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
เป็นครูผู้สอนนักเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนส่วนมากเป็น

เด็กด้อยโอกาส ฐานะ ทางบ้านค่อนข้างยากจน ที่เรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา นักเรียนส่วนมากไม่ได้มีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมือน
นักเรียนในเมืองทั่วไป แต่ข้าพเจ้าได้สั่งสอนและฝึกฝนนักเรียนให้สามารถแข่งขัน
กับนักเรียนทั่วไปได้รับรางวัลสูงสุดในตอนนี้ คือ เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 
รายการ การสร้าง Webpage ประเภท Web CMS ระดับชั้น ม. 1 – ม. 3 ในงาน
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ประจ าปี  2558
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อน จนได้แรง
บันดาลใจ จากการที่ได้เป็น ผู้ช่วยกรรมการ มีหน้าที่ชู้ป้ายบอกเวลา ในคราวที่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันในปี 2556



ชื่อ – สกุล  น.ส.กัลยาณี  รจิตรังสรรค์   ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนจ่านกร้อง อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 39
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE   73/5  ถนนราเมศวร อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000
โทรศัพท์ : 0953077014  ID line  :  kalayanira



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก  ภูมิรู้  ภูมิธรรม  ภูมิฐาน

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
จัดการเรียนการสอนรายวิชา ง20222  การสร้างภาพเคลื่อนไหว  และ

รายวิชา ง 23103  คอมพิวเตอร์ 3  ให้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะวาดการ์ตูนและเกม  
นักเรียนสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดจนสามารถประกวดแข่งขันด้านการ์ตูนและเกมได้รับ
รางวัลระดับชาติ  เช่น  ชนะเลิศการแข่งขันเกม  ระดับม.ต้นงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 
และชนะเลิศการแข่งขันการ์ตูนระดับม.ต้นงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

เป็นการเปิดเวทีให้ครูได้มีโอกาสน าเสนองาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
ครูที่ท างานเหมือนกัน  มีโอกาสได้พบกับกรรมการผู้ทรงความรู้  ได้น าแนวคิดต่างๆ  ไป
พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งการได้รับรางวัลชนะเลิศจะเป็นความภาคภูมิใจและเป็นก าลังใจ
ในการพัฒนางานต่อไป



ชื่อ–สกุล นางสาริพร  ช่วยแท่น    ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ 
สอนยอดเยี่ยม

กำรติดต่อ/โทรศัพท์ : 0954399494   LINE ID :  pornsariporn



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
คนทุกคนสามารถพัฒนาได้

ผลงำน
แกะสลักอนุรักษ์ไทย..สู่..การพัฒนาทักษะอาชีพ การพัฒนาทักษะแกะสลัก 

เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ด้าน
วิชาชีพ ตามความสนใจและความถนัด ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มี

ทักษะในการท างาน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง 
ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างจิตส านึกของความเป็นไทย  และ

สามารถสร้างสรรค์งานแกะสลักรูปแบบต่างๆ  ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน  
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะอาชีพอย่างเต็มศักยภาพ  



ควำมภำคภูมิใจ
- รางวัลคุรุสดุดี จากคุรุสภา
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี เพื่อเชิดชูเกียรติ จาก คุรุสภา     
- รางวัลครูดีในดวงใจ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติครูผู้สอน

ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทองระดับชาติ ครูผู้สอนยอด
เยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันแกะสลัก
ผักผลไม้ (ม.1-3)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคใต้



- รางวัลครูดีศรีสงขลา (ประเภทภูมิปัญญาไทย) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา

- รางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครู จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่แสดง
ถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของความเป็นครู ที่ปฏิบัติงานสอนด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท 
เสียสละ จนมีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติในการครองตน ครองคน  
ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมประกอบวิชาชีพ



ชื่อ–สกุล  นางสาวสัณฐติา  ชิณวงศ์    ต ำแหน่ง ครูวิทยฐานะช านาญการ
สถำนที่ท ำงำน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 0817872615  075399123 ต่อ 221



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน  
ท าให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ไดน้ าความรู้มาพัฒนานักเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไดรับรางวัลชนะเลิศผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET สูงสุดระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ ต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม



ชื่อ – สกุล  นางอัจฉราพร  พุทธพรหม ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน   โรงเรียนบ้านนาโส่ อ.กุดชุม  จ.ยโสธร  35140  
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน
กำรติดต่อ/โทรศัพท์ : 088-3771162 , LINE : kunkrubo



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน      
“พิมพ์ตน    พิมพ์คน    พิมพ์งาน”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. เกียรติบัตรครูสอนดี  ของคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ปี

พ.ศ. 2555
2. เกียรติบัตรครูสาระภาษาต่างประเทศดีเด่น (อังกฤษ )ของคุรุสภา ปีพ.ศ. 2555
3. เกียรติบัตรครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2556
4. เกียรติบัตรเหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ ปีพ.ศ. 2556และพ.ศ. 2557



5. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั้นม.ต้น 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62,63 และครั้งที่ 64

6.  เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม ละครสั้น (SKIT)ระดับชั้นม.ต้น 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62,63 และครั้งที่ 64

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.OBEC AWARDSเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าและทรงเกียรติ ซึ่งกว่าจะได้มา

ต้องใช้ความมานะ พากเพียร พยายายามและความอดทน รางวัลอันทรงคุณค่านี้เป็นเกียรติประวัติ
แก่ตัวข้าพเจ้า วงศ์ตระกูลและที่ส าคัญที่สุดเป็นพลังให้ข้าพเจ้าพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมี
ความสุข



ชื่อ – สกุล นางสาววลัยลักษณ์  มณีวรรณ์ ต ำแหน่ง ครูช านาญการ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนหนองหอยปังบ าเหน็จวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ : 091-8276338 Line ID:  krumimi2527 
Facebook :  Princess  Miamy’zz



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน     
จงท าตัวเป็นครูมืออาชีพ  ไม่ใช่เพียงแค่เป็นคนที่มีอาชีพครู

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรม Story Telling ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เนื่องในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับชาติ
2. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี ประจ าปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตาม

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา” จากคุรสุภา
3.ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นวิชาภาษาอังกฤษ “วิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice” ระดับเขตพื้นที่ 

น าเสนองานบนเวที “เสวนาวิชาการ” 



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รางวัล Obec Awards เป็นรางวัลอันทรงคุณค่า ทรงเกียรติ ที่ข้าพเจ้ารู้สึก

ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะข้าพเจ้าทุ่มเทพลังแรงกายแรงใจในการอบรมสั่งสอน
ศิษย์ ให้เป็นคนดี เก่ง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข รางวัล
นี้เป็นส่วนหนึ่งของขวัญและก าลังใจให้ข้าพเจ้าตั้งมั่นในการท างานต่อไป 



ชื่อ – สกุล นางนันทิยา พิทักษ์รัตนชนม์  ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านปะโค  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี   
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ   

ด้านวิชาการ 
กำรติดต่อ : ที่อยู่ 492/4 ซอยมหามิตร  ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง

จังหวัดอุดรธานี 41000  โทรศัพท์ :0985849532, 08334429914
ID line : nanya 2509  



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. OBEC AWARDS 

ครุผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ 
ด้านวิชาการ 

2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. OBEC AWARDS 
ครุผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ 
ด้านบริหารจัดการ

3.เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

มีความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นการได้รับเกียรติอันสูงสุดครั้งหนึ่งของชีวิต        
ในอาชีพที่เรารัก



ชื่อ–สกุล นายทวิทย์ ประริเตสังข์  ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนสระขุดดงส าราญวิทยา ต าบลสระขุด  อ าเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ 32190
ชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลทรงคุณค่ำสพฐ.(OBEC AWARDS) ประจ ำปกีำรศึกษำ 2558
ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น  ด้าน บูรณาการ
กำรติดต่อ : ที่อยู่ 111 หมู่ 11 บ้านหัวฝาย ต าบลช้างเผือก อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัด 

ร้อยเอ็ด 45130, โทรศัพท์ : 083 – 3755846 , ID LINE : 0833755846



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ ผลงานแสดงถึงคุณค่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับเวลาและความพยายาม ”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 

AWARDS) ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการ สาระบูรณาการ  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

- รางวัลเข็มพฤหัสบดีเงิน รายการ ครอบครัวครูดี ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโครงการครูดีมทีุกวันของส านักงาน สกสค. ปีการศึกษา 
2558

- รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทองการแปรรูปอาหาร ม. 1-3 ปีการศึกษา 2557 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ



- ครูผู้สอนรางวัลเหรียญชนะเลิศ เหรียญทองการท าอาหารคาวหวาน 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

- ร่างกายไม่ก าหนดช่วงชั้น  ปีการศึกษา 2556 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ

- ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแปรรูปอาหาร ม. 1-3 
ปีการศึกษา 2554 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าสมกับชื่อของรางวัล เป็นแรงบันดาลใจให้ครูได้

พัฒนาตนเองอีกทั้งเป็นขวัญก าลังใจให้ครูที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของชาติให้มีคุณภาพ อนึ่งข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองในด้านอื่น ๆ ต่อไป



ชื่อ – สกุล  นางสมใจ   วาพัดไทย  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว 

ด้านวิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ : 089-527-1029 ,LINE  : somjai_ting



ผลงำนควำมภำคภูมิใจ
- ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทครูผู้สอนยอด

เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว  ด้าน วิชาการ ปีการศึกษา 2558
- ครูที่ปรึกษาเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558   ปี
การศึกษา 2558

- รางวัล “คุรุสามัญสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ” ประเภทส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปีการศึกษา 2558

- ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การ
แข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
4 ปีซ้อน (ปี 2554-2557)

- ครูผู้สอนได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด”ี จากคุรุสภา ปีการศึกษา 
2555



- นักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขัน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)  ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  3 ปี  (ปี 2554 ,2556,2557)

- ครูที่ปรึกษาโครงงานรักนวลสงวนตัวฯ โครงงานคุณธรรม ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2550 โล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดครูแนะ
แนวดีเด่น จากส านักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2550

- Master Teacher (ครูแนะแนว) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- โล่เกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านแนะแนว ประเภทบุคคล ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2547

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจ เห็นคุณค่าของตนเอง  ดีใจที่ได้มีโอกาสรับรางวัลทรงคุณค่า

นี้ เป็นพลังให้ข้าพเจ้ามุ่งมั่น ตั้งใจเป็นข้าราชการที่ดี  เพื่อพัฒนานักเรียน โรงเรียน 
ชุมชนและประเทศชาติต่อไป 



ชื่อ – สกุล นางเครือวัลย์   พนมหิรัญ    ต ำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน :  โรงเรียนนครขอนแกน 228 หมู่ที่ 2  ถนนมะลิวัลย์  ต าบลบ้านทุ่ม  
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  40000  โทรศัพท์ 043-382338  
โทรสาร 043-382339 สังกัด สพม.เขต 25
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม : ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 083-3368217,089-9420521 
LINE : ooylly 093-4988417
Facebook : เครือวัลย์ พนมหิรัญ/krueawan Panomhiran
E-mail : ooylly@yahoo.com หรือ ooylly03@gmail.com 



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน :“มุ่งมั่น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รู้จักครองตน ได้ทั้งคน ได้ทั้งงาน”
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1.การพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor สู่ความเป็นเลิศ : กรณีศึกษา
โรงเรียนนครขอนแก่น 

2.การส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนนครขอนแก่น โดยใช้โครงสร้าง SEAT
3.การพัฒนานักเรียนสู่เส้นทางการเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน/รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ฯลฯ
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งในชีวิตความเป็นครูแนะแนว 32 ปี ที่ได้สร้างความส าเร็จใน

วิชาชีพครูให้กับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม การที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS จะเป็นก าลังใจในการพัฒนางานและพลังส าคัญในการท าความดี การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป และได้น้อมน าพระราชด ารัสแนวทางด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็นหลักในการ
ด าเนินชีวิต



ชื่อ – สกุล นางลมัย สังขนิตย์ ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปกีำรศึกษำ 2558 
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 0815357687 



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน ความส าเร็จคือพลังของชีวิต 
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษาโดย
ด าเนินการกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลงโดยการสร้างและ
พัฒนาเครือข่าย 35 สถาบัน 15 ชุมชน ส่งผลให้ชมรม TO BE NUMBER ONE สมาชิกแกนนา และครูแกน
น า ได้รับรางวัลระดับประเทศ จ านวน 19 รางวัล ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS 2 ปี
ติดต่อกัน คือ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 และประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว 
ด้านวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS 
ภาคภูมิใจเพราะเป็นรางวัลที่แสดงถึงผลงานเชิงประจักษ์ได้เป็นอย่างดี



ชื่อ – สกุล นายวศิน   มังคลาด ต ำแหน่ง ครู

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กิจกรรมนักเรียน
ด้ำน บริหารจัดการยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE โทร. 091 – 8524158   
LINE: wasin_phy@hotmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
๑. ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน

เครื่องบินจ าลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ประเภท ยุทธวิธี   ประจ าปี ๒๕๕๗ 
๒. ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน

เครื่องบินจ าลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ประเภท ยุทธวิธี   ประจ าปี ๒๕๕๘
๓. ถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศ   

อันดับหนึ่ง การแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุ ประเภท ๔ ช่องสัญญาณ ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๔. ถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทอากาศยานบังคับวิทยุความคิดสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๕. ถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รางวัลชนะเลิศ ประเภท ล าเลียง 
ในการแข่งขันเครื่องบินจ าลองและวิทยุบังคับ "หนูน้อยจ้าวเวหา นัดพิเศษ" ประจ าปี ๒๕๕๘



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งเป็นรางวัลแรก

ของอาชีพรับราชการครู ข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นและ  
จะรักษาคุณงามความดีนี้ตลอดไป

ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้จัดเวทีการประกวด
นี้ที่เปิดโอกาสให้ครูได้น าความรู้ ประสบการณ์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป 

ขอขอบคุณครับ



ชื่อ – สกุล ว่าที่ ร.ต.ภิเษก ดอยแก้วขาว ต ำแหน่ง คร.ูอันดับ คศ.2
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.กิจกรรมนักเรียน 
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยี.เพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 082-164-0448 หรือ sekscout



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
เรียนรูจ้ากผลของการท างานทุกๆครั้งหากพลาดพลั้งชีวิตยังมีความหวังจากการเรียนรู้

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
รางวัลพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 3 ช้ันที่ 2 รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ OBEC AWARDS ด้านวิชาการ ปี 2555  รางวัลเหรียญทอง OBEC 
AWARDS ด้านบริหารชั้นเรียนยอดเยี่ยม ปี 2556 รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการสอน ปี 2557 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการสอน ปี 2558
รำงวัลควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เป็นครั้งที่ 2
ของชีวิตรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ข้าพเจ้ายินดีที่จะน าความรู้และรางวัล
ที่ได้รับไปขยายผลเพื่อให้เกิดผลส าเร็จต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เรียนต่อไป



ชื่อ – สกุล นายภรูินท์ ชนิลกุล     ต ำแหน่ง คร.ู.ค.ศ.1
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง   ต.แม่สอง  อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE โทร 089-5535976    line phurin2016



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์   แล้วอย่าบอกว่าเวลาไม่เคยพอ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. ชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS  ปี 2558
2. ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ปี 2557
3. ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ปี 2557
4. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2556
5. รางวัลครูดีศรีท่าสองยาง ปี 2556

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รางวัล OBEC AWARDS เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ายิ่ง เพราะกว่าจะได้รับรางวัลนี้มาข้าพเจ้า ได้

เสียสละเวลา อุทิศตน เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาสถานศึกษา จนประสบความความส าเร็จเป็นที่
ยอมรับในวงการศึกษา ตลอดจนสามารถเป็นตนแบบให้กับบุคคลอื่นได้ จึงท าให้ข้าพเจ้ารู้สึก
ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า รางวัลนี้



ชื่อ – สกุล นายทวี ขาวผ่อง ต ำแหน่ง คร/ูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนนามนราษฎรส์งเคราะห์ อ าเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ ด้ำน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 081-7178006 / ID Line= 0817178006



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
คนเรามีอายุไม่ถึง 100 ปี มีสิ่งดีให้รีบท า

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
รางวัลคุรุสดุดี , รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น , รางวัล OBEC AWARDS

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ท าตามความตั้งใจที่คิดว่าถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ผลการกระท าจะส่งผล

ถึงตัวครูรางวัลทุกรางวัลเป็นเกียรติยศอันสูงสุดส าหรับคนท างาน



ชื่อ – สกุล นางจารุณี น้อยนรินทร์ ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนนครพนมวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับม.ปลาย วิชาภาษาไทย ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE  : 0898417894



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด อย่าหยุดนิ่งทุกสิ่งส าเร็จได้ มุ่งตั้งใจท าจริงไม่ทิ้งครอบครัว รักษาสุขภาพตัวให้

แข็งแรง แบ่งเวลาให้ถูก ลูก ลูกศิษย์ คือ ดวงใจ ให้ความรักความอบอุ่นจุนเจือเด็กที่ด้อยโอกาส
ท างานตามก าลังสามารถศรัทธาในอาชีพครู
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ืองบทกลอนเด็กอีสานในท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ด้วยกิจกรรม    

การเรียนรู้แบบบูรณาการตามทฤษฎีอภิปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนเชิงสร้างสรรค์
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ด้วยอายุ 59 ปี ต้องการให้ก าลังใจและรางวัลแก่ตนเอง จึงมุ่งหวังที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่   
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รางวัล OBEC AWARDS เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะช่วยให้ก้าวถึงฝัน ดิฉัน
ได้รับรางวัลชนะเลิศปี 56 ด้านนวัตกรรมฯ ปี 57 ด้านบริหารจัดการ และปี 58 ด้านวิชาการ ขณะนี้
ก าลังน าเสนอรางวัล OBEC เพื่อเลื่อนขั้นวิทยฐานะ ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์ถึงคุณภาพ
ของงาน ขอให้รางวัลทรงคุณค่านี้คงอยู่เพื่อจะได้เป็นขวัญและก าลังใจให้ผู้ท างาน ทั้งแผ่นดิน



ชื่อ-สกุล นางจินตนา  วงษ์สุนทร  ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ต าบลชุมพลบุรี  อ าเภอชุมพลบุรี  

จังหวัดสุรินทร์ สพม.เขต 33

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ด้ำน บริหารจัดการ 
กำรติดต่อ โทรศัพท์ 08-7056-8612     LINE  jintana218



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน

มุ่งมั่นและสร้างสรรค์ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณของความเป็น “ครู” 

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ

การได้รับรางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจ าปี 2553 (สกสค.) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี 2553 (คุรุสภา), รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย จังหวัดสุรินทร์ 

ประจ าปี 2554 (กระทรวงวัฒนธรรม), รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2555 (สพฐ.), รางวัลหนึ่งแสน

ครูดี ประจ าปี 2555 (คุรุสภา), รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นและเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ

ประจ าปี 2557 (คุรุสภา), รางวัล OBEC AWARDS ประจ าปี 2558 (สพฐ.) และรางวัลเครื่องหมายเชิดชู

เกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 (คุรุสภา)



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

รู้สึกภาคภูมิใจและมีก าลังใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

เพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข  มีความรักและตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย ในฐานะที่เป็น

ภาษาประจ าชาติ สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  ภาพความส าเร็จของลูกศิษย์ที่จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาแล้วน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบสัมมาอาชีพ เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของ

แผ่นดินไทยนั้น นับเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตของความเป็นครูของข้าพเจ้า ส่วนรางวัลที่ครูได้รับจากหน่วยงาน

ต่างๆ นั้นเป็นเพียงผลพลอยได้ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติด้วยความทุ่มเท เสียสละ อดทน 

พากเพียรพยายามและยึดมั่นในอุดมการณ์ของความเป็นครู



ชื่อ – สกุล นายสมพร  ศรวีิพัฒน์ ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนด่านขุนทด  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  5
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 294/12 ซ.3  ม.5  ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด  
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  30210
โทร 0801637998
E-MAIL : krootuy1@hotmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ความพยายามอยู่ท่ีไหน  ความส าเร็จอยู่ที่นั่น”  “ซื่อกินได้ไม่หมด  คดกินได้

ไม่นาน”
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

เป็นครูผู้สอนที่ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด  และส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทย (ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน การเขียน และการน าเสนอ)  บนเวที
การแข่งขันต่าง ๆ  ได้รับรางวัลต่อยอดถึงระดับชาติ
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การจัดการ
ประกวดรางวัล OBEC AWARDS ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองในด้านสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนใหม้ีความรอบรู้ สามารถน าประสบการณ์ที่พัฒนาไปใช้
ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต่อไป



ชื่อ – สกุล นายบุญเสริฐ จันทร์ทิน   ต ำแหน่ง ครวูิทยฐานะช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 0918264667  075399123 ต่อ 332 
ID LINE BIRD0880



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน ท าทุกสิ่งอย่างด้วยความสุข
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

การได้น าความรู้ในการพัฒนาตนเองไปพัฒนาตนเอง ไปพัฒนาบุคคลและหน่วยงาน
ต่างๆท าให้ได้ประสบการณ์น ากลับมาพัฒนา “นักเรียน” ให้ประสบความส าเร็จ
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ภาคภูมิใจกับรางวัลอันทรงเกียรติ สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครู
ให้มีมาตรฐานและยกระดับให้สมฐานะในอาชีพ “คร”ู



ชื่อ-สกุล นางสาวสุนิสา  ชูอิฐจีน ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนเสิงสาง  อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC  AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ด้ำน บริหารจัดการ

กำรติดต่อ/โทรศัพท์/LINE ทีอ่ยู่  เลขที่ 6 หมู่ 3 บ้านบัวหลวง  โรงเรียนเสิงสาง  อ าเภอเสิงสาง  

จังหวัดนครราชสีมา 30330 โทรศัพท์ที่ท างาน  044-447127   โทรศัพท์ส่วนตัว  084-4299142  

LINE  ไอดี sunisa_choo



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน

“เรียนรู้  สู้งาน  มุ่งมั่น  พัฒนา”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ

1. ครูผู้ฝึกสอนรางวัล เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1–3 ประเภททีม 3 คน  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ประจ าปี 2552 วันที่  18 – 20 เมษายน  2553  ณ  เมืองทองธานี  

2. ครูผู้ฝึกสอนรางวัล เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4–6 ประเภททีม 3 คน  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ประจ าปี 2552 วันที่  18 – 20  เมษายน 2553  ณ  เมืองทองธานี 

3. ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่  2  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้น ม.1 – 3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ประจ าปี 2553  วันที่  26 – 28  มกราคม  2554 

ณ  เมืองทองธานี  นนทบุรี



ผลงำนควำมภำคภูมิใจ

4. ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ประจ าปี 2555  วันที่ 12–15  กุมภาพันธ์  2556 ณ  เมืองทองธานี  

5. ครูผู้ฝึกสอนรางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ของนักเรียน ในการแสดงผลงานทาง

วิชาการ Lab School Symposium  2013  ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียน

ศรีปทุมพิทยาคาร อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จาก สพฐ.

6. รางวัลเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์”จากคุรุสภาปี พ.ศ. 2556

7. รางวัลเกียรติบัตร “ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice” ในการแสดงผลงานทางวิชาการ Lab

School Symposium 2013 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนศรีปทุม

พิทยาคาร อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ผลงำนควำมภำคภูมิใจ

8.  รางวัลเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูด”ี  ปีการศึกษา  2554  จากคุรุสภา

9. โล่รางวัล“เพชรสามัญ” ปีการศึกษา 2555 จาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 31

10. โล่รางวัล“ครูผู้สอนยอดเยี่ยม” ปีการศึกษา 2558 จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 31

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
“รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ  และขอบพระคุณคณะกรรมการ  บิดา  มารดา  

ตลอดจนครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในความส าเร็จนี้”



ชื่อ – สกุล นายปรีชากร ภาชนะ ต ำแหน่ง ครู คศ. 2
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนภูเขียว อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท:์ 0861781030 E – mail: krusaeb@gmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ความหมั่นเพียรในการเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการเรื่องราวและแผนภาพ (SDM) ส่งผลให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะการคิดขั้นสูง กระตุ้นและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และมีผลงาน/ ชิ้นงานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่
เป็นแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาและการพิสูจน์สูตรใหม่ วิธีการสอนนี้เป็นนวัตกรรม
ต้นแบบได้รับคัดเลือกให้เผยแพร่ในรายการโทรทัศน์ครูและเป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best practices) การสอนคณิตศาสตร์ระดับประเทศและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูและ
องค์กรวิชาชีพ โดยการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการและเอกสารการประชุมทาง
วิชาการ
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ประทับใจและยินดีที่องค์กรวิชาชีพให้ความส าคัญและตระหนักถึงงานการเรียนการ
สอนของครู



ชื่อ – สกุล นายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร ต ำแหน่ง ครูช านาญการ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ด้ำน วิชาการยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ ถนน อุตรกิจ ต าบลเวียง 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 053-711450



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
Live like you will die tomorrow, learn like you will forever. 
“ใช้ชีวิตเหมือนจะสิ้นสุดวันพรุ่งนี้แต่เรียนรู้ให้เหมือนจะไม่มีวันจบลง”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
-การเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนตัวแทนประเทศไทย 2 ทีม ซึ่งได้รางวัล Best 
of Category in Animal Sciences และ Fourth Place Grand Awards in Plant Sciences 
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel Iself 2015 ณ สหรัฐอเมริกา

-การเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโล่รางวัลพระราชทานฯ สาขาชีวภาพ ทั้ง 
ม.ต้น และ ม.ปลาย ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปี 2557 
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ถือเป็นเกียรติประวัติแด่ความตั้งใจและทุ่มเทในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตลอด
ระยะเวลากว่า 7 ปี สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัวและสถานศึกษา เป็นแรงผลักดัน
ให้กระผมได้เดินทางตามความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนต่อไป



ชื่อ – สกุล นายขุนทอง  คล้ายทอง ต ำแหน่ง ครู
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้ำน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ 51 หมู่ 6 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี / โทรศัพท์ 
0894542198
LINE khunthongkrub



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ครูคือผู้สร้างแรงบันดาลใจ  และ ถ้าคิดจะเริ่มต้น ไม่ต้องมีค าว่ารอ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ได้รับการประเมินการด าเนินการวิจัยในระดับดีมาก อันดับที่ 1 จากโครงการอบรมกระบวนการวิจัย
ส าหรับครู ในโรงเรียนโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช และได้รับเชิญให้น าเสนอผลงานวิจัยในงาน
จุฬาวิชาการ 2555 และเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ ประเภทครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ โครงการ
ประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจ าปี พ.ศ. 2556      
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รางวัลโล่เกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร รางวัลบุคคล
ผู้กระท าประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2557



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ภูมิใจที่มีโอกาสได้พัฒนางานผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมี

ผลลัพธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นๆ น ามาซึ่งความ
ภูมิใจในตนเอง หน่วยงาน รวมถึงครอบครัวของผมด้วย 



ชื่อ – สกุล นางปิยพร   ณ ล าปาง  ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
สพม. 36
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ด้าน  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ/ โทรศัพท/์ LINE 089-9989560 (line KruAim54)



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
- ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูช านาญการพิเศษ 
- ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศนิวซีแลนด์ 

เป็นระยะเวลา 1 เดือนโดยไปเรียนภาษาและไปสังเกตการสอนวิชาเคมี
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รู้สึกภาคภูมิใจและท าให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปให้ดียิ่งขึ้น



ชื่อ – สกุล นายประชา  วงคศ์รีดา ต ำแหนง่ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 
345 หมู่ 2 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ด้าน วิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 0910789445



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท างานด้วยใจรัก

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1.ครูผู้สอนดีเด่น สาขาสังคมศึกษา มูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจ าปี 2553
2.ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านบริหารจัดการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปี 
2555

3.รับพระราชทานเข็มพระนาม สธ. ครูที่มีผลงานเด่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้บทเรียน SAS 
Curriculum Pathways ในประเทศไทย ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2555



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจ แสดงถึงศักยภาพของครูผู้สอนด้านวิชาการ ที่สามารถส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นที่ประจักษ์ ส่งผลต่อครูผู้สอนให้ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติ 
รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครู และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 



ชื่อ – สกุล นางสายพิน วงษารัตน์   ต ำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

กำรติดต่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 345 หมู่ 2 ต าบลรอบเวียง 

อ าเภอเมือง เชียงราย 57000

โทรศัพท์ 08-9191-6321 LINE wongsarat@yahoo.com 

และหรือ 08-9191-6321



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน “ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรง เสียสละ อดทน ฝึกตนมีระเบียบวินัย”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

1.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเข็มพระปรมาภิไธย สธ. 

การใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways และทรงพระราชทานโล่ โรงเรียนส่งเสริมการ

ใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways ดีเด่น  วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556 

ณ วังสระปทุม  กรุงเทพมหานคร  

2.  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558  ประเภท ครูผู้สอน      

ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

3.  รางวัล/ผลงาน “ครูดีในดวงใจ” ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 

พ.ศ. 2558

4. รางวัล/ผลงาน ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ส านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา  
5. ผู้พัฒนาและผู้น าเสนอ“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” รางวัลเหรียญทอง ส านักงานเลขาธิการ

คุรุสภา



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ความรู้สึกภาคภูมิใจต่อการได้รับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ผลเกิดจาก

การพัฒนานักเรียน การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ท าให้มีความเจริญก้าวหน้าใน
วิชาชีพ  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนการสอน ใหก้้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
เพื่อเป็นครูที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เป็นที่ศรัทธายกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม เป็นแบบอย่าง
ของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและได้ทุ่มเท เสียสละเพื่อช่วยเหลือ ดูแล
นักเรียนจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผลส าเร็จได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
จากทุกฝ่าย ทั้งระดับโรงเรียน  ระดับเขตพื้นที่  ระดับภาคเหนือ  และระดับประเทศ   
ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ



ชื่อ – สกุล ดร.หงษ์ทอง  ประนัดศรี  ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนวาปีปทุม
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 0817690860



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
ความรู้ คือ อ านาจ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
การจัดการแข่งขัน NO SMOKING DANCING CONTEST เพื่อต่อต้านยาเสพติด

จัดมาแล้ว 20 ปี ต่อเนื่อง
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าจริงๆ



ชื่อ – สกุล นายดุรงค์ฤทธิ์  หุ่นทอง 
ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม.40
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้ำน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ โทร. 0899602565 LINE. Coachbasoak
e–mail caoch_aok@hotmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
การท างานที่ทุ่มเท ย่อมน าพาสู่ความส าเร็จ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

ระดับประเทศ
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
OBEC AWARDS รู้สึกว่าเป็นการได้รับเกียรติอันสูงสุดครั้งหนึ่งของชีวิต และเป็น
ก าลังใจให้ข้าพเจ้าในการที่จะพัฒนานักเรียนต่อไป



ชื่อ – สกุล นายสัมฤทธิ์  แก้วตา  ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 081-062-8749



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
การท าความดีไม่ต้องรอให้ผู้อื่นชี้น า

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ผูฝ้ึกสอนกีฬาฟุตบอล ชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นเกียรติและมีคุณค่ากับผลงานที่ได้ท าการปฏิบัติแล้วเกิดผลดีกับนักเรียน



ชื่อ – สกุล นางนุจจรี  เหมะธุลิน ต ำแหน่ง ครวูิทยฐานะช านาญกาพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนปลาปากวิทยา อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สพม. 22
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558   
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้ำน วิชาการยอดเยี่ยม 
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE โทรศัพท์ 089-7114902  
ID LINE Plypha 1234



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ได้รับรางวัลรับรางวัลทรงคุณค่าจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      

ขั้นพื้นฐาน ( OBEC AWARDS )

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า เป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอัน   

ทรงเกียรตินี้



ชื่อ – สกุล นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนชุมแพศึกษา ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ด้ำน บริหารจัดการยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทรศัพท์ 
089-9602465
LINE : กิจวัฒน์ แสนศรีระ



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“คิดดี พูดดี ท าดี สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแก่เรา”
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

- ชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปี 2558

- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการสอนมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 
2558

- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดย ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา
- การจัดกิจกรรมค่ายศิลปะ ART CAMP เพาะพันธุ์ศิลป์ ครั้งที่ 1-6 สามารถสร้างเครือข่ายครู

ศิลปะอีสาน และท า MOU ความร่วมมือ กับ ม.ขอนแก่น ในการพัฒนาครู และนักเรียนด้านศิลปะ

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
“รางวัล OBEC AWARDS” ภูมิใจมากที่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรม ผมไม่ขอเรียกว่าการ

ประกวด เพราะสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่ารางวัล มีมิตรภาพดีๆ ได้เรียนรู้ 
แลกเปลี่ยน ความคิดและอุดมการณ์ เดียวกันกับเพื่อนๆพี่ๆ ร่วมอาชีพ ขอบคุณมากๆครับ



ชื่อ – สกุล นายสมมาตร  ค าเพิ่มพูล ต ำแหน่ง ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอุดรพิทยานกุูล อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE / 084 554 5062  / สมมาตร ค าเพิ่มพูล



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
เรามีเวลาเหลือน้อยลงเต็มที  ที่จะท าให้ความฝันหลาย ๆ อย่างที่คิดไว้เป็นจริงได้ ถ้าเราเสียเวลา

ไปกับสิ่งมัวเมาที่ไร้ประโยชน์  ความฝันที่อยากให้เป็นจริงคงไปไม่ถึง  ลงมือท าได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้  นี้ไม่ใช่
ความฝัน
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

การจัดท าโครงการ “ร่วมแบ่งปันการเรียนรู้  เปิดประตูสู่โลกกว้าง  สร้างจิตส านึกสาธารณะ 
น าศิลปะจากโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง” ได้จัดท าโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ครั้งหนึ่งได้จัดท า
โครงการนี้ ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง และมีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในการเสด็จเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านเมืองทอง  อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี  

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  เพราะกว่าจะได้รางวัลนี้มาต้องมีผลงานที่ปรากฏ

ชัดเจน  และผลงานนั้นต้องผ่านการประเมินในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นการศึกษา  
ระดับภาค จนถึงระดับชาติ มีคณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิประเมินตามตัวชี้วัด  ผลงานต้อง
เกิดจากการน าไปใช้จริงและเกิดประโยชน์ต่อวงการการศึกษา  จึงเป็นความภาคภูมิใจเป็น
อย่างมากที่ได้รับรางวัลนี้



ชื่อ – สกุล นางอารีลักษณ์   ปุ๊กน้อย ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ 089 – 409 4508 / LINE : krudang-arree



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ยากเพราะคิด สัมฤทธิ์เพราะท า

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
การได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards เป็นความ

ภาคภูมิใจเป็นที่สุด เนื่องด้วยข้าพเจ้าได้เข้าร่วมส่งผลงานตลอดระยะเวลา 3 ปี ด้วยความมุ่งมั่น 
ตั้งใจ และพัฒนาผลงานตลอดมา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ปีนี้
ประสพความส าเร็จถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นที่สุด
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

รางวัล OBEC AWARDS ถือเป็นรางวัลทรงคุณค่าที่สุด เนื่องด้วยได้มาด้วยความภาคภูมิใจ 
มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง และผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเข้าร่วมประกวด
รางวัล OBEC AWARDS เป็นการประกวดที่ได้มาซึ่งความยุติธรรม พิจารณาจากผลของงาน มี
คณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ เป็นความภาคภูมิใจ และเป็นก าลังในการด าเนินงานต่อไปค่ะ 
ขอบคุณ สพฐ. และคณะท างานทุกท่านที่เล็งเห็นความส าคัญ และค านึงถึงก าลังใจในการท างาน
ของบุคลากร ขอขอบพระคุณค่ะ



ชื่อ – สกุล นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์ 
ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ อ าเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ด้ำน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 0895784422



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
เต็มรู้ เต็มใจ  เต็มเวลา เต็มคน  เต็มพลัง

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
การได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ด้าน บริหารจัดการ

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
มีความดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้



ชื่อ – สกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร   หาญสนามยุทธ
ต ำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  อ าเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  
สังกัด สพม. เขต 34
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 0918523480 , 0812897511 
ID ผู้ใช้  0918523480



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความส าเร็จย่อมอยู่ที่นั่น และตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าค าสอน

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”และเกียรติบัตร ประจ าปี 2558
2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา  2554  
3.  จัดท าหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรียนรู้สู่งานอาชีพธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้าทอดอยเต่า  จ านวน 8 เล่ม

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ตลอดในระยะเวลา 22 ปี ที่ได้รับราชการครู ได้ทุ่มเท  อดทน  มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เต็มที่  โดยพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ เพื่อ ให้ลูกศิษย์เป็นคนดี มีความสุขและอยู่ร่วมในสังคมได้  
ด้วยอานิสงส์ของการท าความดีดังกล่าว ท าให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (0BEC AWARDS) 
ในครั้งนี้  ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและมีความภาคภูมิใจ เป็นอย่างมาก  ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นความส าคัญ และสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ได้มีโอกาส
แสดงศักยภาพ น าเสนอผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นรูปธรรมและพัฒนาเด็กให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป



ชื่อ – สกุล นายวิเศษ   น้อยพึ่ง ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ถนนแจ้งสนิท  ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE โทร. 089 284 1563



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1.รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2555
2.รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้าน บริหารจัดการ
ประจ าปีการศึกษา 2557
3.รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้าน วิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 2556

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตของการประกอบอาชีพครู



ชื่อ – สกุล นางมยุรี  เวียงค า ต ำแหน่ง ครูช านาญการ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม (ครูผู้สอนยอดเยี่ยม)  ด้าน บริหารจัดการยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : Tel. 086-1165092 
(Line ID : mayureewiangkham)



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
1.ท าวันนี้ให้ดีที่สุดและเรียนรู้จากความผิดพลาด 
2.หลักในการท างาน 3 ต. เต็มที่ เต็มใจ เต็มความสามารถ
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1.ทุน Fulbright Thailand ฝึกประสบการณ์ด้านการสอน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
ระยะเวลา 6 สัปดาห์

2.รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2557  
ด้านวิชาการยอดเยี่ยม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปีการศึกษา 
2558 ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รางวัลที่ข้าพเจ้าได้รับในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นความภูมิใจที่สุดของข้าพเจ้าแล้ว ยังจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะเป็นพลังให้ข้าพเจ้ามีก าลังกาย ก าลังใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุดในการร่วมพัฒนาด้าน
การศึกษาของชาติต่อไป



ชื่อ – สกุล นางอาโนมา   ไตรยขันธ์  
ต ำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150  
สพม. เขต 23
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 
397 ม. 1 ถ. ผดุงวารีย์ อ.วาริชภูมิ  จ. สกลนคร 47150 
Tel. 0819755724      Line : anoma.bt



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ครูที่ดีควรให้โอกาสนักเรียนในการเรียนรู้ ไม่ดูถูกความสามารถของนักเรียน และเชื่อว่านักเรียน

ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ให้ความส าคัญความรู้คู่คุณธรรม และครูต้องเป็นต้นแบบ 
และแบบอย่างที่ดี
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

สามารถพัฒนาโมเดลที่เป็นแนวคิดของตนเอง คือ “CHANCES MODEL”(โมเดล : การให้โอกาส) 
โดยยึดแนวคิด"Teach Less, Learn More” เรียนในห้องเรียนน้อยลงแต่เรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น 
และใช้ทฤษฏี Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) จนได้แนวคิดพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอนในการแก้ปัญหานักเรียน เรื่อง”การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 โดยค่ายผู้น าภาษาอังกฤษ”จนสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2558 ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ดีใจและภาคภูมิที่สุดในชีวิตการเป็นครู เพราะความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนานักเรียนในอ าเภอเล็กๆ 
ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการให้เป็นผลงานที่มีคุณภาพที่สามารถเป็นแบบอย่างระดับประเทศได้ 
ท าให้มีก าลังใจที่จะพัฒนางานเพื่อนักเรียนในชนบทต่อไป



ชื่อ – สกุล : นางพรรณงาม  จันอ่อน  ต ำแหน่ง : ครู ช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน : โรงเรียนมิตรภาพ อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท : ครูสอนยอดเยี่ยมสาระการเรียนรู้บูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ด้านวิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE :  099-646-1954



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
มุ่งมั่นในการท างาน เพื่อสรรสร้างเด็กไทยในอาเซียน ให้เป็นหนึ่ง

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ  
การปฏิบัติหน้าที่ครบููรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ความภาคภูมิใจ ความประทับใจจากการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทเพื่อเด็กๆ



ชื่อ–สกุล นางสิริพงศ์   ด้วงศรีทอง   ต ำแหน่ง ครู

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนสตรีทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ  ด้านบริหารจัดการ

กำรติดต่อ / โทรศัพท์ : 086 – 1530150 , E-mail : bio_pang@hotmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 

ท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เต็มความรู้ความสามารถ เต็มก าลังและเสียสละ

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

1.อบรมสั่งสอนจนลูกศิษย์ได้รับรางวัลคนดีสตรีทุ่งสง ปีการศึกษา 2556 – 2557 และรับรางวัลจาก
การเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขต ระดับภาคและระดับประเทศ

2.ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ เช่น รางวัลคุรุสดุดี รางวัลระดับประเทศด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ด้านการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสกสค. รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. OBEC AWARDS 



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เพราะเป็นรางวัลที่มีการประเมินในหลายๆด้านที่แสดงถึง
ความรู้ความสามารถเชิงประจักษ์ของผู้เข้าประกวด กรรมการและทีมงานที่ด าเนินการประกวดมีไมตรีที่
เป็นมิตรต่อกันให้ค าชี้แนะและค าแนะน าที่ดี รวมทั้งผู้เข้าประกวดก็มีน้ าใจช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่อง รู้สึก
อบอุ่นและดีใจที่ได้มีโอกาสพบและรู้จักกัน ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ท าให้ได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่เวทีการ
ประกวดอันทรงคุณค่า



ชื่อ – สกุล นายวิฑูรย์  สืบโมรา  ต ำแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สพม.26

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายบูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ  
เรียนการสอน

กำรติดต่อ/โทรศัพท/์LINE : ที่อยู่ เลขที่ 29 หมู่ที่ 8 บ้านดอนติ้ว ต.ก้ามปู  อ.พยัคฆภูมิพิสัย 

จ.มหาสารคาม 44110 , โทร. 0872236921 , E-mail witoon99@gmail.com



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด....ท างานให้สนุก เป็นสุขกับการท างาน

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
นวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการ ของนายวิฑูรย์ สืบโมรา “เรียนรู้ดีด้วย BNL + TCT Model” กิจกรรม

การเรียนรู้แบบค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยี
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล สูงสุดระดับชาติ OBEC AWARDS เป็นครั้งที่ 2 ท าให้มีก าลังใจมุ่งมั่นพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนต่อไป



ชื่อ – สกุล นางวิภาดา  สุเพ็ญศิลป์  ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอนุกูลนารี อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว 

ด้านวิชาการ

กำรติดต่อ / โทรศัพท์ 081 – 9751728  LINE : Wipada Supensilp



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 

งานคือชีวิต

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ

การจัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนได้พัฒนาและค้นหาตัวตนอย่าง
หลากหลายและเป็นรูปธรรม

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ดีใจและภาคภูมิใจในความเป็นครู และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นครูแนะ
แนว และจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดในการด าเนินงานแนะแนว เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไปจนเกษียณอายุราชการ



ชื่อ – สกุล นายกมล   ประทีปธีรานันต์ ต ำแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  ระดับ 8
สถำนที่ท ำงำน   โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  53 หมู่ 2  ต าบลไร่ขิง  อ าเภอสารมพราน   
จังหวัดนครปฐม  73210
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ : 081-9082920



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น” เพื่องานแนะแนวและนักเรียน 

“ศรัทธาอุทิศ เพื่อชีวิตศิษย์ ว.ข.” และยึดมั่นในปณิธานความดีที่ว่า “ลงทุนด้วยหัวใจ ก าไรตลอดชีวิต”ข้าพเจ้ามี
ศรัทธาในวิชาชีพครูแนะแนว มุ่งมั่นในการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพ่อหลวง
ของปวงชนชาวไทย จะพัฒนาการศึกษาของนักเรียนทุกคน พัฒนางานแนะแนวให้เป็นระบบครบวงจร 

ผลงำนควำมภำคภูมิใจของนำยกมล  ประทีปธีรำนันต์

- ได้รับรางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2556 ของคุรุสภา

- ได้รับโล่รางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี 2556 ของคุรุสภา



- ได้รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) เหรียญทองชนะเลิศ บุคคลยอด
เยี่ยม ด้านวิชาการ กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556

- ได้รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) เหรียญทองชนะเลิศ บุคคลยอด
เยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปี 2557

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตความเป็นครูแนะแนว ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS) ระดับชาติ ครบทั้ง 3 ด้าน จากสพฐ. ในป2ี556,2557 และ 2558



ชื่อ–สกุล นางทองทิพย์   สันป่าแก้ว ต ำแหน่ง ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 151 ถนนยันตรกิจโกศล ต าบลในเวียง  
อ าเภอ เมือง จังหวัดแพร่  54000 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 37
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมแนะแนว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กำรติดต่อ/โทรศัพท์ : 08-1950-1818 LINE : Tongtip



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ท าวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน ทุกอย่างจักส าเร็จได้ด้วยการมีส่วนร่วม”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
นวัตกรรม“Krutongtip Model : เปิดใจ คิดเป็น มุ่งเน้นทักษะชีวิตสู่พลโลก”เป็นโปรแกรม

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านห้องเรียนออนไลน์ด้วยห้องเรียนกลับด้าน (integrated 
Instruction on classroom online by flipped classroom) เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 (21st Century Skills) โดยใช้สมอง/ปัญหาและโครงงานเป็นฐาน (brain based 
learning, problem based learning and project based learning)
และ นวัตกรรม “Piriyalai Model : จิตสาธารณะ สร้างคน สร้างชาติ ”เป็นโปรแกรม
กระบวนการแบบบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลนด์้วยห้องเรียนกลับด้าน (integrated 
procedure program on social media by flipped classroom) เพื่อเสริมสร้างจิต
สาธารณะและพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (project based Learning) 



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ดีใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS

ประจ าปีการศึกษา 2558 และซาบซึ้งใจที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใส่ใจ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนหน่วยงานในสังกัดได้อย่างทั่วถึงตลอดจน
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจเป็นอย่างดียิ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม



ชื่อ – สกุล นางอัญชรี ไชยสถิตวานิช ต ำแหน่ง ครู คศ. 2

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ได้รับรำงวัลชะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้าน วิชาการ

กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 089 7564806



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 

I will try my best.

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

การร่วมก่อตั้ง กลุ่มเยาวชน เชียงของเรนเจอร์ เพื่อท ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในอ าเภอเชียงของ

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ดีใจมาก เหมือนได้ท าการทดลองอะไรซักอย่าง แล้วผลออกมาเป็นบวก



ชื่อ – สกุล นายรังสรรค์  ปินใจ  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี สพม.36 

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้าน การบริหารจัดการ

กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE : 081-8856050 , ID Line : 086-4474737 



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 

สร้างโรงเรียนให้เป็นบ้าน สร้างงานให้เป็นชีวิต อุทิศตนเพื่อเด็กไทย

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

การท างานด้วยจิตอาสาของนักเรียนใน ชมรม/ชุมนุม เพชรในมือ / รางวัล OBEC AWARDS 

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง เส้นทางกว่าจะประสบผลส าเร็จนั้น ต้องเกิดจากความ ขยัน อดทน 
ความเสียสละ ในการท างาน เข้าใจถึงกระบวนการท างาน ความสามัคคีในหมู่คณะ และการให้ความร่วมมือ
ของคณะครู นักเรียน และชุมชน อย่างแท้จริง 



ชื่อ – สกุล ดร.ภูษิต  ผาสุก   ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนแตลศิริวิทยา ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33  (สุรินทร์)
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอด
เยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการเพื่อ สังคมและ
สาธารณประโยชน์
กำรติดต่อ/โทรศัพท์ : 0862632277.



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
อย่างท าเพื่อหวังสิ่งตอบแทน  ให้ท าดีเพื่ออุดมการณ์ของความดี

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1.รางวัลชนะเลิศ โครงการธนาคารขยะ  ระดับมัธยมศึกษา  ปี2554  ถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.รางวัล.ชนะเลิศถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่เหลือใช้ ปี 2556 ประเภทเครื่องแต่งกาย 
จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.ถ้วยรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทเยาวชน ปี  2556   รับถ้วยรางวัลจากนายอานันท์  
ปัญยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี  จัดโดยสถาบันลูกโลกสีเขียว ส านักงานปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย  และบริษัท  ปตท. มหาชน



4. รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่เหลือใช้ ปี 2557 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายใน
บ้าน จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่เหลือใช้  ปี 2557 ประเภทการน าเศษวัสดุเหลือใช้มา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558 จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

รางวัล OBEC AWARDS เป็นรางวัลทรงคุณค่าของครูที่ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติ
ประวัติของความเป็นครู ที่เกิดจากความรู้ ความสามารถ  การทุมเท  เสียสละต่อวิชาชีพครูจน
ประสพความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์สมควรได้รับการยกย่องแลเชิดชูเกียรติ



 

 

 

 

ชื่อ–สกุล  นางพิกุล ธรรมลังกา   ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

เชียงราย เขต1
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้ำนวิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ : 089-191-1759  LINE ID : picat1

 

 

 

 



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ยึดมั่นในความเป็นครู รู้และเข้าใจในความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ”์
ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

1.รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี พ.ศ. 2555
2.รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2557
3.รางวัลทุนครูสอนดี ของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)



4.รางวัลรองชนะเลิศอับดับ1 การน าเสนอผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ระดับประถมศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม
และเรียนรวม ระดับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเครือข่ายที่ 
8 ประจ าปี พ.ศ. 2557

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนรายบุคคลจน

ข้าพเจ้าได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 



ชื่อ – สกุล  นางกชพร    เปียมาลย์  ต ำแหน่ง ครู

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนบ้านโกรกลึก  อ.ลานสัก  สพป.อุทัยธานี เขต 2

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  โรงเรียนเรียนร่วม ด้าน บริหารจัดการ

กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 08-5725-1059  ,  ครูแหม่ม



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าวันนี้ให้ดีที่สุดและแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าค าสอน

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ  
- รางวัลครูดีเด่นสาขาภาษาไทย,รางวัลครูดีในดวงใจ,รางวัล OBEC  AWARDS  ด้าน

นวัตกรรมฯ
- รางวัล Best Of The Best  ด้านนวัตกรรมฯ,รางวัลผู้ก ากับลูกเสือดีเด่น  , รางวัลครู

ผู้ฝึกสอนนักเรียน ชนะเลิศเหรียญทอง
- วาดภาพ นักเรียนพิเศษเรียนร่วม ชั้น ม.1-3 ปี 2558

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ตั้งใจปฏิบัติงาน  และเป็นเกียรติประวัติต่อ

วิชาชีพครู



ชื่อ – สกุล นางสาวอารมย์  สุดมี   ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ

สถำนท่ีท ำงำน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเย่ียม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม

ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน..

กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ าเภอสรรคบุรี  

จังหวัดชัยนาท 17140  โทรศัพท์ 087 2002873 LINE 0872002873



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 

ค่าของคน อยู่ท่ีผลของงาน

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

1. รางวัลของครู เช่น เข็มนามาภิไธยย่อ “สธ.” และโล่เกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น  
รางวัลคุรุสดุดี   รางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาภาษาไทย   โล่รางวัลครูดีในดวงใจ 

รางวัล Best of the Best ด้านสื่อนวัตกรรมเรียนร่วม  โล่รางวัลเกียรติคุณ

“หม่อมงามจิตต์บุรฉัตร อนุสรณ”์ เป็นต้น

2. รางวัลของนักเรียน เช่น ชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ เหรียญ
ทองการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ นักเรียนรางวัลพระราชทาน รองชนะเลิศ

การแข่งขันสารานุกรมไทยฯ เป็นต้น

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตการท างาน ได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ มี
ขวัญและก าลังใจ ในการท างานมากขึ้น 



ชื่อ – สกุล นายไตรกฤษ วังคะฮาต ต ำแหน่ง ครู คศ.1
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ(บกพร่องทางสติปัญญา) ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 095-982-6801

คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น ยึดหลักมีอิทธิบาท 4 ท างาน

ด้วยความขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ท างานทุกวันให้
เต็มท่ีและท าให้สุดความสามารถ 



ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากคุรุสภา ให้ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” 

ประจ าปี พ.ศ. 2558
2. ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ  

ระบายสี (สีไม้/สีชอล์ก) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับขั้น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556

3. ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ 
ระบายสี (สีไม้/สีชอล์ก) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับขั้น ม.4 - ม.6 งาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556

4. ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะชนะเลิศ อันดับ 2
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ก) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับขั้น 
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจ าปีการศึกษา 2557



ผลงำนควำมภำคภูมิใจ
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง “การประกวดห้องเรียน” ห้องเรียนศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2557
- ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเพนท์กระเป๋า” ตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
เป็นรางวัลท่ีทรงคุณค่าย่ิง และมีความภูมิใจเป็นอย่างย่ิงในชีวิตข้าราชการครู

ที่ได้รับรางวัลนี้



ชื่อ – สกุล นางพยุงศรี  ทองค ากูล  ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนกาวิละอนุกูล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอน  ด้าน บริหารจัดการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 086-9210727



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
“ ท าวันนี้ให้ดีที่สุด ”

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
การจัดการบริหารจัดการชั้นเรียนพิการซ้อน แบบคละชั้น ส่งผลให้นักเรียนได้รับ

การพัฒนาและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ภูมิใจที่ได้รับรางวัลเกียรติยศอันทรงคุณค่า และท าให้นักเรียนกลุ่มพิการซ้อน 
ได้รับการยอมรับจากสังคม



ชื่อ – สกุล นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง ต ำแหน่ง ครูช านาญการ
สถำนที่ท ำงำน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอน สาขาการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้ำน วิชาการ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 0895762053



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ
การจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ภูมิใจในความเป็นครูและได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าสพฐ.



ชื่อ – สกุล นางสาวน้ าฝน โงชาฤทธิ์  
ต ำแหน่ง พนักงานราชการ (นักกายภาพบ าบัด)
สถำนที่ท ำงำน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

(บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) 
ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 083-035-0850



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558 

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) 
ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจต่อตนเองและองค์กรเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือก
ให้ได้รับรางอันอันทรงคุณค่านี้ และจะท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของสังคม ให้สมกับคติที่ว่า เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม



ชื่อ – สกุล นางดาณี ไชยทิพย์   ต ำแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ. พะเยา

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้ำน วิชาการ 

กำรติดต่อ 097-9657452 



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 

กยิรา เจ กยิราเถน    จะท าสิ่งไร ควรท าจริง

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 

ได้รับรางวัลครูสอนดี (สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง) และได้รับรางวัล

อันทรงคุณค่า OBEC AWARDS

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ความภาคภูมิใจในความส าเร็จแห่งอาชีพข้าราชครูที่ได้รับรางวัล

อันทรงคุณค่า OBEC AWARDS



ชื่อ – สกุล นางอุรี โยริยะ  ต ำแหน่ง ครู 

สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้ำน บริหารจัดการชั้นเรียน

กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 097-9235403



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด 

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารและจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARD
ดีใจและความภาคภูมิใจ ในผลงานของตนเอง



ชื่อ – สกุล นางสาวจันทร์ดี  ดีฝั้น  ต ำแหน่ง ครู 
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 083-1561400



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ความพยายามอยู่ท่ีไหนความส าเร็จอยู่ที่นั่น

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ชุดกิจกรรมบูรณาการพลังงาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

มีความภาคภูมิใจ 



ชื่อ – สกุล นายกฤษติกร  บวรคุณานนท์
ต ำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส4.
สถำนที่ท ำงำน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ลูกจ้างยอดเยี่ยม  ด้ำน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ 08-1783-3578 LINE krittikorn



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าวันนี้ให้ดีที่สุด

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2553 

ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ดีใจมากที่สุด ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขัน

ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาสกับข้าพเจ้า ได้น าผลงาน
เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ตั้งแต่คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับภาคเหนือ และคณะกรรมการตัดสินในระดับชาติ ทุกท่านที่ เห็น
ความส าคัญของลูกจ้างอย่างข้าพเจ้าได้เข้ามามีส่วนหนึ่งของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้



ช่ือ – สกุล นายวรวิทย์ อัคราภิชาต ต ำแหน่ง  ครูธุรการโรงเรียน
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว  ต าบลวังเย็น  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  

จังหวัดกาญจนบุรี
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ 08-3155-3553 ID  LINE :  worrawit96  
e-mail : worrawit96@gmail.com

คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
มุ่งมั่นเรียนรู้  น าไปสู่ความส าเร็จ

mailto:worrawit96@gmail.com


ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา  2558 
ประเภท ลูกจ้างยอดเย่ียมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา  2558 
ประเภท ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558  
ประเภทลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ระดับ ชาติ
4.  เป็นเจ้าของผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  Bast  Practice “ปฏิบัติเป็นเลิศ ก่อเกิดผลงาน” 
เผยแพร่ ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  1
5.  การได้เป็นส่วนหน่ึง  ในการขับเคล่ือนและน าพาการศึกษาไทยไปสู่ความส าเร็จ



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
รู้สึกดีใจและปราบปลื้มที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่ายิ่ง  ซึ่งเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยม  

มีคุณค่าทางจิตใจ  เป็นรางวัลท่ีน ามาซ่ึงช่ือเสียงต่อตนเอง  และสถานศึกษา  ให้เป็นท่ี
ประจักษ์และยอมรับในการปฏิบัติงาน  เกิดเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถอย่างถึงที่สุด อันมีจุดมุ่งหมายคือการน าพาการศึกษาไทยสู่ความส าเร็จ  
ขอขอบพระคุณ  ท่านผู้อ านวยการโรงเรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขต  และทุกท่านท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง  ช่วยสนับสนุนและผลักดันจนประสบผลส าเร็จ



ช่ือ – สกุล นางสาวเนตินา   เทียนศิริ  ต ำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนวัดหนองเสือ ตั้งอยู่เลขที่ 9  ต าบลวังศาลา  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 71110 (ขณะประกวด) ปัจจุบันสถานที่ท างานคือ โรงเรียนวัดหนองตะโก
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา 
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 08-5489-5990



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
การมีทัศนคติเชิงบวก หมายถึง การมองโลกในแง่ดี การคิดดี ท าดี ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อผู้อื่น

การพัฒนาตนเอง หมายถึง การเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ความซ่ือสัตย์ สุจริต ต่อตนเอง ต่อครอบครัว คนรอบข้าง และต่อผู้อ่ืน 

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2558
ผลงำน Best Practice : การจัดการเรียนรู้  เพื่อการสร้างสรรค์ (การพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนการ์ตูน)



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
ข้าพเจ้ามีความรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้  อีกทั้งรางวัลที่ได้ในครั้งนี้ท าให้มีก าลังใจ
ในการท างาน ท าสิ่งดีๆ ท าประโยชน์ให้กับนักเรียน โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ต่อไป เพราะการได้เข้ามาเป็นครูน้ัน ได้รับมอบหน้าท่ีท่ีเปรียบเสมือนเป็นจุดเร่ิมต้นเล็กๆ ไปสู่
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ



ชื่อ – สกุล นายพรชัย  ปานคง   ต ำแหน่ง พนักงานขับรถ
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558
ประเภท ลูกจ้างยอดเยี่ยม   โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 089-6801489



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
เต็มที่ เต็มใจ พร้อมรับใช้ เพื่อทุกคน

ผลงำนควำมภำคภูมิใจ 
การปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 

ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมปฏิบัติงานในทุกสถานที่และทุกเวลา จนได้รับ
รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558 
ประเภท  ลูกจ้างยอดเยี่ยม  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ  



ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS
การได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2558 

ประเภท ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นรางวัล
ที่สร้างก าลังใจ ความหวัง ความภาคภูมิใจและแรงผลักดันในการท างาน ส าหรับชีวิต
การท างานในต าแหน่งลูกจ้างธรรมดาๆ คนหนึ่ง ที่มักจะคิดว่าเป็นต าแหน่งที่ไม่มี
ความส าคัญอะไร  ให้สามารถท างานต่อไปด้วยความมุ่งมั่น เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง
และก าลังใจในการปฏิบัติงานส าหรับวันนี้และตลอดไปในทุก ๆ วัน



ชื่อ – สกุล นายวงศ์ธร ม่วงอยู่   ต ำแหน่ง พนักงานบริการ 2
สถำนที่ท ำงำน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 กระบี่
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2558
ประเภท   ลูกจ้างยอดเยี่ยม
กำรติดต่อ / โทรศัพท์ / LINE 0848385889



คติประจ ำใจในกำรท ำงำน 
ท าเต็มความสามารถและสร้างสรรค์
ผลงำนที่ภำคภูมิใจ

ตามอ่างน้ าที่ใช้หัวก๊อกกระผมได้เป็นใช้ระบบลูกลอยยาง ซึ่งช่วยให้
ประหยัด น้ าประปาและไฟฟ้า
ควำมรู้สึกต่อกำรได้รับรำงวัล OBEC AWARDS

ภูมิใจ,ปลื้มใจ,ดีใจ เพราะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่และจะน าประสบการณ์นี้
พัฒนาในการท างานให้ดียิ่งขึ้นไป




