
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 
   

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้จัดทำขึ้น เพื่อรายงานผล  
การติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งนับว่าเป็น
ภารกิจและเครื่องมือที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของหน่วยงาน ในการนำเสนอผลการดำเนินงาน โดยใช้ขอมูล  
ที ่ได ้รวบรวมไว ้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป ็นต ัวบ ่งช ี ้ถ ึงความสำเร ็จ หร ือความก้าวหน้า  
ในการดำเนินงาน รวมทั้งสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน และรายงานหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง  และพัฒนา 
การดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีต่อไป 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้การรายงานผลการดำเนินงาน
ฉบับนี ้สมบูรณ์ตรงตามว ัตถ ุประสงค ์ และหว ังเป ็นอย่างย ิ ่งว ่า รายงานผลการดำเน ินงานฉบ ับนี้   
จะเป็นประโยชน์สำหรับผู ้ที ่สนใจ และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ ของงานพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสต่อไป 

 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ตุลาคม 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา          
  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา        
  กิจกรรมที่ 3 การจัดทำหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                          ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
  กิจกรรมที่ 4 การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น    
         - การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  
                             เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563     
               - โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 
               - การประกวด/คัดเลือกรางวัลประเภทต่าง ๆ 
 
ข้อมูลรายชื่อสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศกึษา ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัล "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีท่ี 5) 
2. รายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข"  ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10) 
3. ข้อมูลรายชื่อสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. ข้อมูลรายชื่อสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

ระดับชาติขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ภาคผนวก 
       โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

 

 รอบ  6  เดือน (ต.ค. - มี.ค.)       รอบ  9  เดือน (ต.ค. - มิ.ย.)       รอบ  12  เดือน (ต.ค. - ก.ย.) 
 

1. ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

2.  ลักษณะโครงการ      2.1  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
                              2.2    แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา            นโยบาย 

3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 

 3.1    ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 
   3.1.1 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่ง 

 3.1.2 เพื ่อให้บ ุคลากรทางการศึกษา ที ่ได ้ร ับการบรรจุและแต่งตั ้งใหม่ มีความกระตือรือร้น  
มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 3.1.3 เพื ่อพัฒนาศักยภาพเช ิงว ิชาการและว ิชาช ีพของบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง  
ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.1.4 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมืออาชีพ 
   3.1.5 เพื ่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที ่มีผลงานยอดเยี ่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน  
เป็นแบบอย่างที ่ดี และเป็นที ่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพในสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจใ ห้กับบุคลากร 
ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 
                    ไม่ครบ/ไมต่รงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 

 3.2 เป้าหมาย 
แผนที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน/รายละเอียด 

เป้าหมายเชิงผลผลติ   
   1. ผู้บริหารการศึกษา ได้รับการพัฒนา 
   2. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รบัการพัฒนา 
   3. เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ได้รับการพัฒนา 
   4. บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์
ผู้บริหารการศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจ 
ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ประสบการณ์ และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง และสามารถขับเคลื่อน 
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

  1. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา  
ตำแหน่งรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 จำนวน 3 ราย  
   2. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 17 ราย  
และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 ราย 
   3. การจัดทำหลักสูตรการพฒันาขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์  
ผ่านทางเวบ็ไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
   4. การเชิดชูเกียรติบุคลากรทีม่ีผลงานดีเด่น 
      4.1 การประกวดรางวัลหนว่ยงานและผู้มผีลงานดีเด่น
ประสพผลสำเร็จเป็นทีป่ระจักษ ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC Awards) คร้ังที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563     
       4.2 โครงการ “ครูดีในดวงใจ” คร้ังที่ 19 พ.ศ. 2565 
       4.3 การประกวด/คัดเลือกรางวัลประเภทตา่ง ๆ  
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กรณีดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เพราะ
............................................................................................................................. .......................................................... 

 3.3 กิจกรรมการดำเนินงาน 
แผนที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน/รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 1 พฒันาศักยภาพผูบ้ริหารการศึกษา 
ตำแหน่งรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3   
   กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อเตรียมการรับการให้คำแนะนำ ปรึกษา 
และช่วยเหลือของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง 
(Coaching Team)  
   กิจกรรมที่ 1.2  ประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อเตรียมการรับการประเมินสัมฤทธิผล 
การปฏิบัติงานของผูบ้ริหารการศึกษา  

กิจกรรมที่ 2 พฒันาศักยภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา   
   กิจกรรมที่ 2.1 ออกนิเทศ ติดตาม  
และให้คำแนะนำ ปรึกษา และช่วยเหลือ 
ในการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการทำงาน  
และคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching 
Team)  
   กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ  
   กิจกรรมที่ 2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อคัดเลือกผลการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลิศ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา  

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเจา้หนา้ที่ธุรการโรงเรียน  
ขอเปลี่ยนแปลงเป็นกิจกรรมการจัดทำหลักสูตร 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ผา่นทางเว็บไซต์  
สพป.นครราชสีมา เขต 3 

กิจกรรมที่ 4 การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงาน
ดีเด่น 
 
  
 
 

          กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา  
ตำแหน่งรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 จำนวน 3 ราย  
ในการประเมินสัมฤทธผิลการปฏิบัติงานในหนา้ที่เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ตำแหน่งรอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ตามองคป์ระกอบ 
ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน และวิธกีารประเมิน ที่ สพฐ. กำหนด 
ประกอบด้วย 
     1. การให้คำแนะนำ ปรึกษา และช่วยเหลือ  
โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ตามคำสั่ง สพฐ. 
ที่ 1850/2563 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   
     2. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ  
โดยคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ตามคำสั่ง  
สพฐ. ที่ 1851/2563 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

          กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศกัยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  
     1. การออกนิเทศ ติดตาม และให้คำแนะนำ ปรึกษา และช่วยเหลือ
ในการประเมินสัมฤทธผิลการปฏิบัติงานในหนา้ที่เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  
จำนวน 14 ราย โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) 
และการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยคณะกรรมการ
ประเมิน (Evaluation Team) ตามคำสัง่ สพป.นครราชสีมา เขต 3  
ที่ 16/2564 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 
      2. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหนง่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยคณะกรรมการประเมิน 
(Evaluation Team) ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
ที่ 1496/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  
และคำสัง่ที่ 1786/2563 สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
พร้อมทั้งจัดให้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศผลงานผู้บริหาร
สถานศึกษา (Best Practice) จำนวน 7 ราย โดยสรุปผล 
การประเมินสัมฤทธผิลการปฏบิตัิงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ของคณะกรรมการประเมิน
ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และรายงาน สพฐ. ทราบ 

          กิจกรรมที่ 3 การจัดทำหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์  
สพป.นครราชสีมา เขต 3 
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          กิจกรรมที่ 4 การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเดน่ 
     1. การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มผีลงานดีเดน่ประสพผลสำเร็จ 
เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) คร้ังที่ 10 
ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนนิการประเมิน 
และคัดเลือกเพื่อรับรางวัลทรงคณุค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 
ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามคำสั่ง  
สพป.นครราชสีมา เขต 3 ที่ 95/2564 สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  
ได้ประชุมคณะกรรมการ และดำเนินการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษาดังนี ้
   - ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ดำเนินการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา / 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ประเภทสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน และประเภทบุคคล จำนวน 24 ราย 
รวม 30 รายการ 
   - ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพฐ. ได้มอบหมายให้ สพป.ร้อยเอ็ด  
เขต 1 และ สพม.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวด 
โดย สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้จัดส่งผลงานของสถานศึกษา / ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นตัวแทนระดบัเขตพื้นที่การศึกษา  
เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือก ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 
ประเภทสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน และประเภทบุคคล จำนวน 24 ราย  
รวม 30 รายการ  ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2564  
โดยวิธีการประเมนิจากผลงาน (ไม่มีการนำเสนอผลงาน)  
สรุปผลการได้รับรางวัล ดังนี ้
•  ชนะเลิศเหรียญทอง (ตัวแทนระดับชาติ)                      5 ราย 
•  รองชนะเลิศอันดบัที่ 1 เหรียญทอง (ตัวแทนระดบัชาติ)    2 รายการ  

(ประเภทบุคคล จำนวน 1 ราย และประเภทสถานศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน) 
•  รองชนะเลิศอันดบัที่ 2 เหรียญทอง (ตัวแทนระดบัชาติ)   3 รายการ 

(ประเภทบุคคล จำนวน 2 ราย และประเภทสถานศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน) 
•  เหรียญทอง                                                     15 รายการ 

(ประเภทบุคคล จำนวน 12 ราย และประเภทสถานศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน) 
•  เหรียญเงิน                                                       4 รายการ 

(ประเภทบุคคล จำนวน 3 ราย และประเภทสถานศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน) 
•  เข้าร่วมการประกวด                                            1 ราย 

 (ตามสรุปผลการประกวด ระดบัภาค ที่แนบ)      
     - ระดับชาติ  ไดส้่งสถานศกึษา / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือก 
ระดับชาติ ประกอบดว้ย ประเภทสถานศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน  
และประเภทบุคคล จำนวน 8 ราย รวม 10 รายการ  
          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ได้มีการระบาดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สพฐ. ได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการนำเสนอผลงานเปน็การนำเสนอผา่นคลิปวิดโีอ (Video Clip)  
และการซักถามจากคณะกรรมการผ่านระบบออนไลน์  
ซึ่งในระดับชาติอยู่ระหว่างดำเนนิการ 
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     2. ดำเนินการสรรหาและคดัเลือกตามโครงการ “ครูดีในดวงใจ” คร้ังที่ 19 
พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
     1. แจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอน 
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด โดยพิจารณาสรรหาและคัดเลือก
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 1 คน  
และครูผู้สอนระดบัมัธยมศึกษา 1 คน 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” 
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามคำสั่ง สพป.นครราชสีมา เขต 3  
ที่ 308/2564 สั่ง ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาสรรหา 
และคัดเลือกครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 คน ระดับประถมศึกษา 1 คน  
และระดับมัธยมศึกษา 1 คน จำนวนทัง้สิ้น 3 คน ผู้ได้รับการคัดเลือกจาก สพท. 
จะได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และคณะกรรมการฯ ดำเนนิการคัดเลือกจากผู้ได้รับรางวลัระดบัสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน แล้วนำเสนอชื่อ แบบประวัติ บทความ 
และภาพถ่าย ถึง สพฐ. 
     3. คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” 
โดยพิจารณาสรรหาและคัดเลือกครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 คน  
ระดับประถมศึกษา 1 คน และระดับมัธยมศึกษา 1 คน จำนวนทั้งสิ้น 3 คน  
ผู้ได้รับการคัดเลือกจาก สพท. จะได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกจากผู้ได้รับรางวัล
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน แล้วนำเสนอชื่อ แบบประวัติ 
บทความและภาพถา่ย ถึง สพฐ. โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหา 
และคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม  
สพป.นครราชสีมา เขต 3 จำนวน 10 คน 
    4. ประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 ประจำปี  
พ.ศ. 2565 ตามประกาศ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประกาศ ณ วันที่ 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
       - ระดับ สพฐ. จำนวน 1 คน คือ นางวราภรณ์ โสภักด ี  
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง  ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
       - ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 คน คือ 
   1. นางกีรติกานต์  ศรีขัดเค้า     ครู โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
   2. นายณัฐดนยั  สายพิมพ์พงษ์  ครู โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 
   3. นางวราภรณ์  โสภักดี          ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
       - ระดับสถานศึกษา จำนวน 10 คน (ตามประกาศฯ ที่แนบ) 
     5. นำเสนอชื่อ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 พร้อมส่งแบบประวัติ
และผลงาน ภาพถ่าย รวมทั้งแบบบันทึกคะแนนของผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก  
“ครูดีในดวงใจ” ถึง สพฐ. จำนวน 1 คน นางวราภรณ์ โสภักด ี  
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง  ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
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     สพป.นครราชสีมา เขต 3 จะดำเนนิการมอบเกียรติบัตร และยกย่องเชิด
ชูเกียรติ รางวัลหน่วยงานและผูม้ีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่
ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) คร้ังที่ 10 
ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ภาค/ชาติ   
รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดบัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา 
และรางวลัการประกวด/คัดเลือกประเภทต่าง ๆ ในงานวันครู วนัที่ 16 
มกราคม 2565 

กรณีดำเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กำหนด เพราะปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID - 19) ได้มีการระบาดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจังหวัดนครราชสีมา เป็นพืน้ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
ทำให้การพัฒนาเจ้าหนา้ที่ธุรการโรงเรียน ไม่สามารถดำเนนิการอบรมพัฒนาได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงเปน็กิจกรรมการจัดทำหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ผา่นทางเวบ็ไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 3              

3.4 งบประมาณ 
แผนที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน /รายละเอียด 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาศักยภาพผูบ้ริหารการศึกษา  
ตำแหน่งรอง ผอ.สพป.นม.3     จำนวน 44,820 บาท 
กิจกรรมที่ 2 พฒันาศักยภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 74,590 บาท      
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเจา้หนา้ที่ธุรการโรงเรียน  
จำนวน 40,650 บาท  
กิจกรรมที่ 4 การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น  
จำนวน 22,540 บาท 
 

รวมเงินงบประมาณ จำนวน  182,600.- บาท 
 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาศักยภาพผูบ้ริหารการศึกษา  
ตำแหน่งรอง ผอ.สพป.นม.3                   จำนวน 50,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา   
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา        จำนวน 20,000 บาท      
และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา        จำนวน 31,390 บาท      
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเจา้หนา้ที่ธุรการโรงเรียน   
ขอเปลี่ยนแปลงเป็นกิจกรรมการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทางเวบ็ไซต์ 
สพป.นครราชสีมา เขต 3                       จำนวน 3,020 บาท 
กิจกรรมที่ 4 การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 
     4.1 การประกวดรางวัลหนว่ยงานและผู้มผีลงานดีเด่นประสพ
ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. (OBEC 
Awards) คร้ังที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน 22,540 บาท 
     4.2 โครงการ “ครูดีในดวงใจ” คร้ังที่ 19 พ.ศ. 2565 
จำนวน 15,000 บาท 

รวมเงินงบประมาณ จำนวน  141,950.- บาท 
 

สามารถประหยัดงบประมาณได ้จำนวน 40,653.-  บาท (จากการปรับและเปลี่ยนแปลงแผนฯ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564) 
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            3.5 ผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนกำหนดไว้ 
ผลการดำเนินงาน/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังการดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ   
   1. ผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  
ผ่านการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง 
   2. ผู้บริหารสถานศึกษา ไดร้ับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  
ผ่านการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง 
 
 

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา มีความกระตือรือรน้ มีความตั้งใจ 
ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ประสบการณ์ และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง แบะสามารถขับเคลื่อน 
การปฏิรปูการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

    
 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

 
 

 
ร้อยละ 80 

 
 

   เชิงปริมาณ   
   1. ผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับการบรรจ ุ
และแต่งตั้งใหม่ ร้อยละ 100 
 ผ่านการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง 
   2. ผู้บริหารสถานศึกษา ไดร้ับการบรรจ ุ
และแต่งตั้งใหม่ ร้อยละ 100 ผ่านการพัฒนา
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง 

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 
มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจ 
ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ประสบการณ์  
และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง แบะสามารถขับเคลือ่น 
การปฏิรปูการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

4.  ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................ ...............................................................................................................  

5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................ ...............................................................................................................  

 
  
(ลงชื่อ)                                      ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นางเกดสุชา  ทองน้อย) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

(ลงชื่อ)  
(นายศราวุธ  พิมลมาศ) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 

(ลงชื่อ)              
(นายกิตติพงศ์  โด่งพิมาย) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 



การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  
ตำแหน่งรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การจัดทำหลักสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์  

ผ่านเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 
     การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น   โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 
 
 



ท่ี รหัสกิจกรรม รายการ ผู้เข้าประกวด ต าแหน่ง/โรงเรียน รางวัล หมายเหตุ

1  001 007 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน โรงเรียนบ้านหนองหินโคน รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญทอง ตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ

2  001 008 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม เหรียญทอง

3  001 024 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ นายเลิศ  ปรุงโพธ์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังน  าเขียว (พ่วงโพธ์ิอุปถัมภ์) รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญทอง ตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ

4  001 027 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ นางอุทุมพร  เครือบคนโท ผู้อ านวยการโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญทอง ตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ

5  001 040 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ นางกีรติกานต์  ศรีขัดเค้า ครู โรงเรียนบ้านหนองหินโคน เหรียญทอง

6  001 046 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  ด้านวิชาการ นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ

7  002 091 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านไชยวาล โรงเรียนบ้านไชยวาล เหรียญทอง

8  002 092 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนครบุรีวิทยา โรงเรียนครบุรีวิทยา รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญทอง ตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ

9  002 093 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) เหรียญทอง

10  002 107 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเย่ียม สังกัดส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นางสาวอโรชา  สุวรรณดี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สพป.นม.3 เหรียญทอง

11  002 109 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ นางพัชนี  ค าพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศีรษะกระบือ เหรียญทอง

12  002 110 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ นางสาวศิริวรรณ์  รักษาสระน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไชยวาล เหรียญทอง

13  002 112 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ นายเมธี  ณนภัทรเมธี ผู้อ านวยการโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ

14  002 125 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นางวันวิสาข์  สร้อยเสน ครู โรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี) เหรียญเงิน

15  002 127 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้านบริหารจัดการ นางสาวนฤมล  กรกระโทก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เหรียญทอง

16  002 129 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ นางสาวพยอม  บอนขุนทด ครู โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญทอง ตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ

17  002 133 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ด้านบริหารจัดการ นายชัชวาลย์  บุญจง ครู โรงเรียนบ้านล านางแก้ว เหรียญทอง

18  002 138 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ นางจันทนา  ฝาไธสง ครู โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)       ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ

19  003 194 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านล านางแก้ว โรงเรียนบ้านล านางแก้ว เหรียญเงิน

ผลการประกวดระดับภาค

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา)  ระหว่างวันท่ี 26 - 28 สิงหาคม 2564  ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (สพม.ร้อยเอ็ด เจ้าภาพจัดการประกวด)

สรุปผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ . (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563

ระดับภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรมระดับประถมศึกษา)  ระหว่างวันท่ี 2 - 4 กันยายน 2564  ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เจ้าภาพจัดการประกวด)

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3



ท่ี รหัสกิจกรรม รายการ ผู้เข้าประกวด ต าแหน่ง/โรงเรียน รางวัล หมายเหตุ

ผลการประกวดระดับภาค

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา)  ระหว่างวันท่ี 26 - 28 สิงหาคม 2564  ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (สพม.ร้อยเอ็ด เจ้าภาพจัดการประกวด)

สรุปผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ . (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563

ระดับภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรมระดับประถมศึกษา)  ระหว่างวันท่ี 2 - 4 กันยายน 2564  ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เจ้าภาพจัดการประกวด)

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

20  003 211 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน นางสาววราพร  เลขะวัฒนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธินิมิตร เหรียญทอง

21  003 215 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน นายนภัสดล  ลิมปิเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี) เหรียญทอง

22  003 229 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน นางนภาพร  ฆ้องจังหรีด ครู โรงเรียนบ้านหนองแคทราย เข้าร่วมประกวด

23  003 231 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน นางสาวเยาวรัตน์  ก๊กรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านล านางแก้ว เหรียญทอง

24  003 238 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน นางสาวปวีณา  ใจสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านหนองแคทราย เหรียญทอง

25  003 281 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน นายณัฐดนัย  สายพิมพ์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ

26  001 054 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ จ.ส.อ.ชลธาร  มิตรตะขบ ครู โรงเรียนบ้านล านางแก้ว เหรียญทอง

27  002 140 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ นางสาวเดือน  พรมสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เหรียญเงิน

28  002 146 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ นางวราภรณ์  โสภักดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เหรียญทอง

29  002 150 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมสภานักเรียน) ด้านบริหารจัดการ นายอุดม  นาคหนองหาญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ

30  003 245 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน นางสาวศิรดา  ทองสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโมอุปถัมภ์) เหรียญเงิน

สรุปเหรียญรางวัล ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :

ชนะเลิศเหรียญทอง (ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ) จ านวน  5  ราย

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญทอง (ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ)    จ านวน  2  รายการ (ประเภทบุคคล จ านวน 1 ราย และประเภทสถานศึกษา จ านวน 1 โรงเรียน)

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญทอง (ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ)    จ านวน  3  รายการ (ประเภทบุคคล จ านวน 2 ราย และประเภทสถานศึกษา จ านวน 1 โรงเรียน)

เหรียญทอง จ านวน  15  รายการ (ประเภทบุคคล จ านวน 12 ราย และประเภทสถานศึกษา จ านวน 3 โรงเรียน)

เหรียญเงิน จ านวน  4  รายการ (ประเภทบุคคล จ านวน 3 ราย และประเภทสถานศึกษา จ านวน 1 โรงเรียน)

เข้าร่วมการประกวด จ านวน  1  ราย

สรุปเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดในระดับชาติ รวม 10 รายการ (ประเภทบุคคล จ านวน 8 ราย และประเภทสถานศึกษา จ านวน 2 โรงเรียน)



thg;:mf"l'G11UfN1'Ub"ll\9l~'U~f11'j"Pim~Tthg;:mJP!rn~1~mn~~ b"ll\91 (9) 

b~e:J.:J thg;: fl11"lt:-J~fl11'\J1g;:m~vrt11 CJ.:J1'U bb~g;:~iit:-Jm1'U~ bl9l'U'\J1g;:?l'V'lt:-J~'G11 b ~Iii b tJu~'\J1g;:~ n,; 
'IJ 

' 
b~e:J~'l.J'j"1-:Jl~'Vl'j".:Jfltw~1 ?l'V'l~.(OBEC AWARDS) 'j"g;:~'LJ.fl1fl\9ld'uaamuCJ.:JbV!i:le:J . "' 

'\J1g;:mJPifl'l31~e:Jm~~ b"ll\91 (9) btl'Ub..ij1.fl1'W~1b'ii'Ufl11'\J1g;:m~11-:Jl~'V11-:Jfltw~1 ?l'W~. (OBEC AWARDS) 'j"g;:~u . "' 
.; eJ ell ( "" • I g ) ~ d • I o :;II g .,J ~I .fl1fli'Jg;:'J'Ue:Je:Jflb\JCJ.:Jb'V!'Ue:J11CJ fl1'j"flliJfl'j"'j"1Ju'j"g;:mJI"Ifl'l31 fl'j".:J'Vl (9)0 u'j"g;:liJ1ufl1'j"l"lfl'l31 l£:Jctbm b'We:Jbu'Ufl1'j" 

?l~1-:J"lllt1Jbb~dh~.:J h 1 ~bbri~tJl]u~.:J1'U btl'Ufl1'j"mg;:~u1 ~'L.lflmmYJnl'l1bbV!U.:J 'VJfl?l1CJ.:J1'U bb~g;:a.:Jfi'm 1 tJ~ 
bD1V!ll1CJ~:ug;:~w.~'U1fltwm'V'lfl1'j"Pim~n1~btl'U'j"'\J5'j"'j"1J~.:J~'U ,!u 

• 'IJ 

v 

-u~-u f]fl!g;:fl'j"'j"l.Jfl1'j"hi' ~1 b il'Ufl1'j"Fl~b~ e:Jfl b~CJ1Tifl1'j"'\J'j"g;: dJ'UiiJ1flbe:Jfl?l1'j"'j"1CJ.:!1'U?l1'\Jt:-J~ fl11 • 
tJnu~.:J1'U b ~a 1 V!b~V!'l11CJ.:J1'Ubb~g;:~iit:-Jm1'U~bl9lu'\J'j"g;:(;'{'I"Jt:-J~'G11b ~Iii b uu~'\J'j"g;:~ n,; b ~a-ru11-:Ji'~'Vl'j".:Jfl ru~1 ':..J 'IJ • 

?l'V'l~. (OBEC AWARDS) 'j"g;:~'l.J.fl1fll'lg;:-JuaamuCJ.:JbV!i:la ('j"1CJfl1'j"filiJm11l'\J1g;:f11JPifl'l31) b?l~liJ b~CJ'LJ~e:Jmb~'J 
"' 

IC!i a I I 2/.c:i .c:::l I a I o ~ ,!4 d a I QJ' d' d Q..l cv 
:U.:J"1Je:J'\J1g;:fl1f"lt:-J~fl1'j" u';ig;:fl'J~V!'U'J CJ.:J1'U bb~g;:t:-J 1Jt:-J~.:J1'U~ b~'U u'j"g;:?j'I"Jt:-J~?l1 b 'j"liJ b U'U'Vl u';ig;:li) fl'l3 b 'W e:J1'LJ'j"1-:J'J~ 

'IJ 

'V11-:JfltuFh ?l'W~. (OBEC AWARDS) 1g;:~'l.J.fl1fli'Jg;:-JuaamuCJ.:JbV!i:la ('j"1CJfl11nlilm11l'\J1g;:f11JPifl'l31) fl~.:!~ . "' 
• I o :;II 'i eJ 1"'d 

(9)0 u1g;:liJ1u l£:Jcrbm b~CJ?l11J11fi~11CJ~g;:be:JCJ~ ~'Vl http://awardsbm.obecawards.net/obec-esansp/ 

a~.:J 1 um1'\J1g;:mf"lll1~ ~1 b 'iiu fl1'j"\9111l ba n?l11~ b?l'U a'Wiil11tw1 bb~ g;:(>l11l m1~u1a.:J"1Ja.:JG11u n.:J 1u 

·· b "lll'l~'U~m1Pin'l31 V!1fl.fl1CJV!~.:JI'l'j"'JiiJ?le:JU'V'lUi111 CJ1~"1l1~fltu?lllU~I'l11lbfltwsn~ n1V!'U~ 1 ~~ai1~,!'U"ll1~ 
• 'IJ 

fltw?lll'LJ~~IiJg;:1~~'LJ'j"1-:Jl~'V11.:!fltuFh ?l'W~.(OBEC AWARDS) 'j"g;:~'LJ.fl1f11'lg;:-JuaamuCJ.:JbV!i:le:J(11CJnliJm11l . . "' 
';jg;:~utJ1g;:f11lPin'l31) fl~.:J~ (9)0 '\J1g;:"i\'1tlm1Pin'l31 ~£:Jcrbm bb~g;:li)g;:b~CJn~m~'Vl51~1 i11~ ~.:Jd1~t:-J~m1~~~u 
m1'\J1g;:m ~"lle:J.:Jflrug;:fl111lfl11~~~'U m1'\J1g;:m~ iit:-J~ b tluel'u~'U?l~ • 

('U1~?Lf11'1"l 1-:1~1:1J11'18) • 
~eJ'1u1 CJfl1'j"'G11un.:J1'Ub "1JI'l~u~m1Pi n'l31'\J1g;:t~llPi n131~a m~~ b "ll\91 (9) 
'IJ 



Sl I T 0 ! 
I 

... 
! 

i 
! 

lit.t.U~!JN:U. 
: 

!itt. L£Tg 1 t'-11>1H-I!U I ,. 

l ll £ l 

11~1 t'-I!U CiJ. Uf111>111!~~ 1~11.U.t'-l!t. (§) Uf11.2>111!~~1~11.U.t'-l!t. F ('1) l'b o F l'tl l'tl 'C' 

I I 

I 

v99(; ttrlLany 6 -N:~LH.t-~ 92; ~n1 
~ 11lfl.1 !!)~ 111!1}LHU~N:ll::!.f1LHU~b.LU!;1.'11.~11lfl.111Ll'U,ttL~ 

C!!J.ktH'H1}1UC!!!111~11l~LlJ 899(; LHU~t.LU[! 0~ ~l'}~ SOtl\iM\7' 8380 -~M~ L~'l1l~l'b.IA.~1L'U. 

£ ~£Tg1 Lli~.U.Lt.t~11"f1MM 
~1-t'-Lt.full~b1.1 f1LM 

17 

~~1~11.U. 



~1U~&~fl1''J'U "i~fl1~"1JB--lt "ll~vfu vi 
~WU.Ufl"i11"11~3-.11 L"ll~ 3 

11-3l&I'Vl1--1flntrh iNVHi. OBEC AWARDS r~{.:ii/11 0 iln11~nM1 2563 .fl1fl\9l~lUBClm{\u-3t'l-rilu 
Gi1un.:nm ~\9\~u illn~~~nM1U1~n:~-~~nM11Bm il\9\ t 'll\9\ 1 
1ui!l 26 ~-:JVI1fl:l-l - 9.nwnvu 2564 

11 (I tV 

~1\9\U 11!Jfl11 

1 I ~rnu~nH1!Ju~tflm.J th::urvn.h::nJ.J~nH1'llm~1my' ~1U1'l11fl11 

2 I ~mu~nH1!Ju~lflu:~-~ th::l.n'Vl'li!J1!J 1um~'Vl1-lfl11~nH1 ~1U1'l11fl11 

3 I qe51U1!Jfl11~mu~nH1!Ju~tdUJ.J'l::'i1uth::nJ.J~mf1'11U1~t~n ~1u1:'111n11 

4 qe51U1!Jfl11~mu4'imf1!Ju~tduJ.J 11'll iuu'li!J1!J 1um~'Vl1'lfl114'inH1 ~1U1'l11fl11 

5 I fl1q~uuuu~lfl!JJ.J 1::~ufiuutl1::nJ.J~nH1 ~1U1'l11fl11 

6 I fl1q~uuuu~lfl!JJ.J 1::1i1'utl1::nJ.J~nH1 n~J.JN11::m'lliuuirl~tl:: ~u\9\i U1Qri~u ~1u 
l'll1fl11 

7 I ~mu~nH1!Ju~lflUJ.J tl1::l.n'Vltl'l::nJ.J4'inH1'11U1~n~1'1 ~1uuim1~~m1 

8 I ~mu~nH1llu~lflliJ.J tl1::l.n'Vltl'l::nJ.J~nH1'11U1~ LVIqj ~1uuim1~~m1 

9 I ~mu~nH1liB~tduJ.J tl1::1.n'Vl'llll1l1Lun1i<1'1'11'lfl11~nH1 ~1uuim'l~\9lfl11 

10 11!fl~1n'l'Vl1'lm1finH1~u \9\13-Jm\9\11 38 i!.(2) uu~lfluJ.J i..:Jn~ ~11Xn'l1Ul'll\9lv1uflm'l 
finH1tl'l::nJ.J~nH1 ~1uuim1~~m1 

:1 11 I qe51U1!Jfl11~mu4'inH1!Ju~lduJ.J'l::li1utl'l::nJ.J~nH1'11U1\9ll~n ~1uuim1~~m1 

12 I qe51mum'l~mu4'inH1!J'ii\9ltfluJ.J'l::!i1'ut.h::nJ.J~nH1'11U1\9lna1'1 ~huuim'l~\9\m'l 

11'11~ ql'lhth::m~ rhun-nu /11-:Jl iuu 

'lu'l'llU::l~vniuli1ufl kl I h-3liuuthmmu'IMU I ~v-nJ.um11'l1~m l'll\9\ 3 
mimy'Vlu'l 1r~u 

mimy'Vlu..:J 11'll iuuN::ttn11'll 
l'Vl!J1fl3.J 

~vnJ.um11'l1~J.J1 l'll\9\ 3 

'lu'l'llu::t~f'teiuli1u'Vi kl I u1m~f'l U1'11wi 
mimy'Vlu'l 

h..:Jti!JUU1U1'1tiwliu1 (vJ1..:J 1wi-ep.loJ.Jfi) 
~wtl. um11'11~J.J1 t'll\9\ 3 

'lu..:J'l1U::I~miu!i1u'Vi kl I U1-l"f!'I'!J.JW'l lfliuu 
mimy'Vlu'l fiU1'11 

L'l'll iuu~::n n11'l11'Vlmf1J.J Nwtl. Ufl111'll~m 
1'11\9\3 

miUQJ'Vlu'l U1..:Jfh~nTui f'li'l1~1~1 ! h..:Jtiuuu1UV1Uu'IMU LfiU ~wtl.Ufl'l'l1'll~J.J1 
1'11\9\3 

'llU::t~f'lmiuQJ'Vlu..:J I U1-3~U'Vl'Hh1 'ituiurYi 111-u iuu'J!J.J'llt.!'U1utf4'1~1..:J i<!wtl. Ufl'l11'll~m 
u:: 1'11\9\ 3 

l Vti!JQJ'Vlu..:J 1 'i-ll iuuu1u 1 'll!J11~ ~WU.Ufl111'll~J.J11'11\9l 3 

'lu'l'l1U::l~m)u!i1ufl G) 11 'i-ll iuumt!i1'Vlm 
miuqJ'Vlu..:J 

i<IWU. Ufl111'll~J.J1 l'll\9\ 3 

1 VliliQJ'I'Iu..:J 

miuQJ'Vlu'l 

lVIi!JQJ'Vlfl'l 

l VtiUQJ'Vlu..:J 

h'll iuuii..:J'lim VIUB 
1'11U1 (1r~nrla1) 

~WU.Ufl111'll~m l'll\9\ 3 

U1'li<l11u h'll1 G'l111fl.l.~ I ~wtl.Ufl111'll~m l'll\9\ 3 

m..:Jw'llii f11Vl'l1nl!t I h..:Jiim.t-1\9\~hH::m::uu ~wtl.uit'l11'll~m 
l'll\9\3 

U1..:Ji<l11rii111ni inH1 I h..:J1iuuu1u 1'llu11~ ~wtl.uit'l11'll~J.J1 l'll\9\ 3 
i<l'l::uuu 



£ l!)fl.1 fl!:-M 

LN:~Jt,L!.!.lnqtM~ 11l!.U~11!:-C!tl.t.1.'11L.(tt1.11~ 1!:-!.1 _tvl.N:~Ill~ ll,ttl!)i,l,Uilltl. !:-C!Ufui1~1<1.1U!ll1::t1Jt, 

£ l!)fl.1 

LN:~Jt,l!.Wt1"[1M~ 11l!.U~11t-C!t1.1<1.tl.l.(tt1.11~1!:-!.1 tttt 1!:-M~t l'IU~[ltl~!:-ltl. 

£ 
l!)fl.1 LN:~JtU!.~tl."[lM~ t,V11!:-l't\L~tl.l.(tt1.11~ 1!:-!.1 

£ l!)fl.1' 

UN:~Jl,l!.!.~tl.. [1M~ 11l!.U~11!:-C! t1.1<1. tl.l.(ttl.ll~ 1!:-!.1 

£ l!)fl.1 LN:~Jl,l!.!.~tl. "[1M~ 

(~~!fl~}ll-R.L!.) r:-_u.imL.(t'l1.11~ 1!:-!.1 

£ l!)fl.1 

Ltt:~rr.Lt.t.~n·f1M~ < ~ zsz) ~Lnt.h!tLJ:1.'11.11~ 1r:-t.1 

£ 
l!)fl.1 LN:~Jt,l!.!.~'11."[1M~ t,V11!:-L't\L~'I1.l.(tt1.11~ 1!:-!.1 

£ l!)fl.1 U1~Jl,l!.!.~t1. "[1M~ 

(lt!!~U~1) LI1U~C!J:)t.1.111,ll>!:-gt1.11~1!:-!.1 

£ l!)fl.1 

LN:~Jt,l!.Wtl.. [1M~ 1:-l~!:-~ 1'11.l.(ttl.lf.tt:lJ. t\11~ 1 !:-!.1 

£ l!)fl.1 LN:~Jt,l!.!.~t1."[1M~ 

uu tl.l!)!.tll11tl~!:-lt1. .. ' ~ 

::n~,t. 

::rr.t!!1 !.Ml!.tttl~!:-l'l1. 

l!)IA. !:-C!Uful1~1<1.1 
'11.il.'I1.C!rt N:C!I1Mtl~!:-L'I1. ® ~rt~tl.,t!U§1::t1.Jt,!:-C!!. 

UIA.1 
"'nu'l1.tl~!:-l'l1.l !:-C!Ufu!1~1<1.1 

(~~!fl~}ll-RL!.) !:-,lth!'11.L.(t'11.11~1!:-!.1 '11.fl1111C!}~ Jf.l~~'11._t.!:-l'11. '11.t;1ful1~1<1.1 

£ l!)fl.1 LN:~Jt,L!.!.~tl."[lM~ 

(U~~U~l) li1U~C!J:)t.1.111,ll>Nt'11.11~1!:-!.1 l!tf1!.U1f'I1.'1U l!tf111l'11. !:-C!Ufu!1~1<1.1U§1::'11.Jt, 

t1C!Jll!.LUt1.11~ 1!.LUC!~1!Jt!!1 t1.1 ~IA.1::t!!11N:!.!.Ul!)_t.t1. 

tl.l~ }l!)~LUllliA.~LJt,~N:~U LRU~tt:ll::!.[lrt~::!. J9LJOB9l 9A!P'v' N:fl~1l!)C!I1tl.C!Jllf1t~ SZ 

• . t1.C!~!.LUt1.11~1!.LUC!~1!Jt!!1 tl.~ ~.U1 
::t!! 11N:!.!.Ul!)_t. t1. tl.l~ }l!)~LUI.!)'!!l~} tl.ll~ 1!.l.,U::!.L~N:~U LRU~tt:ll::!.[lrt~::!. N:fl~1l!)C!I1tl.C!~~!. ~ 

tl.(!~ 

!.LUt1.11~ 1!.LUC!~1!Jt!!1 t1.1 ~lA. 1::t!!11N:!.!.Ul!)_t.t1.'11.l~ LRU~tt:U::!.[ltl.C!!Jrt~::!. N:fl~1l!)C!I1'11.C!~f1t~ 

'11.C!~!.LU'I1.11~1!.LUC!~1!Jt!!1 '11.1 ~U1 
::t!!11N:!.!.Ul!)_t.t1.'11.l~ LRU~!.LU!:-LIA.flllUC!llllllll.'11.11~1!:-!.1 N:11~1l~C!I1LRU~'11.l:ll~!.LU11t'I1.Lj!f1 

'11.C!Jll!.LU'I1.11~1!.LUC!~1!J.t!!1 t1.1 ~U1 
::t!!11N:!.!.Ul!)_t-'11.'11.l~ U~1l!)l'11.1T.LRU~tt:ll::!.ftrt~::!.N:I1~1l!)C!I1LRU~'11.Lll~!.LUI1t'11Lj!f1 

£Z 

oz 
'11.@.~!.LU'I1.11~ 1!.LU 

C!~1!Jt!!1 '11.1 ~U1::t!!1lN:!.!.Ul!)_t-'11.'11.L~ LRU~!.LU!:-LU~LUC!111LI11T.IA.U1::!.[1 N:11D1l~C!I1LRU~'I1LU~ 6 ~ 

!.LUI.!)~!.lt.1.!:rt 

'11.l~ )1.Jl.l11 ::!.[l'IU!.LgL~::t!!11N:~!:-,S!C!~1N:!.!.U~!J LRU~N:ll::!.[lrt~::!. N:fl~1l!)C!I1'11.C!~f1t~ 8 ~ 

!.LUI.!)~ 

!.Lt.1.!:rt'I1L~ UU1::!.[1!:-l~LRWt '11.11~ 1!.LU::!.L~N:~U LRU~tt:ll::!.[lrt~::!. N:l1~1l!)C!I1'11.C!~f1i.~ H 



:ftNv1._t.1.1i~llLI:! 

ll,tt~i;tUilLtt 

t-l:!llL L(1 
LttUtt~t-Ltt. 

~IA.ttir.'tl.l!fl 
lil!llMtLJ:!t-L '11. 

~li1LIA.,V'11. 

'IU ~li111L'I1. 

LiliA.~ 

~h!;~'tl.ll~ 1t-!..1 

~ll~ ltt!!l!'t! 
LL~}IA.'tl.~t-Ltt 

IA.l tt~fll!~~1 
!.MiiUi:!t-Ltt 

··~Ml 
t-!.[1 jj~lllLtt 

tt~l 'tl.~t-1!'11.1.1 

ttl.(t'l1.1l~1t'!..l 

£ ~IT.1 Lli~JI.L!,L~tt·[lMI:! 
llL!..IA.~11t·BmtttL.(t'l11l~ 1t'!..l 

£ ~11.1 Lli~JI.tLL~tt·[lMI:! 
( ~ lSl) ~Ltt!..~tL):l ttll~ 1t'!..l 

£ ~11.1 Lli~JI.L!..L~'I1."[1MM 
(L~~U~l) LlliA.~I!lJlltlll.lf.t'llttll~ 1t-L 1 

£ ~!1.1 Lli~JI.L!..L~'I1."[1MI:! 
(L~~U~l) LiliA.~ I! !Jlft lll_lt.Ntttll~ 1t'!..l 

£ ~11.1 Lli~JI.LLL~'I1."[1MI:! 
t-LJ:!t-~1ttL.(t'I1.JI.Iiir.ttll~1t-!..1 

£ ~11.1 Lli~JI.LLL~'tl."[lMM 
li~LilU~JI.LLU U~l:!ttll~ 1t-L 1 

£ ~IT.1 Lli~JI.L!..!..~'I1."[1MI:! (~.flill[l@ 
.~Mlt'tfvt) tll~1L]1t-_t.'I1.L.(tttll~ 1t-L 1 

t-I!IA.full~lft1 
(!) ~fl~'l1._g.Jj~1~'11.JI.t-l!!.. 

t-I!IA.full~lft 1 
(!) IA.fl~'I1.(!Jj~1~'11.JI.t-l!!.. F"' n l"t> Q' 

ttl! I:! 

tti!J:!!..LUttll~1!..LUI!~1!J~l ttl ~U1~~111i!..!..U~_t.ttttL~ }~J:!LjjLiliA.~ LLUttll~1LLUI!~1!J~l ttl ~IA.1 

LJI.~Ii~U LRU~Iill~!..[lfl~~L J9lpB91 91\!P'v' lill~1~1!1ltti!J:!fl.!..~ ~~111i!..LU~_t.ttttL~ 

!..LU~~!..Llft~flttL~ J1l!.lll~!..[1'1U!..UtLI:! 

~~111i~t'-!11!~11i!..LU~~ Lfi.U~Iill~!..[lfl~~!.. lill~1~1!1lttl!l:!bf.~ 

!..LU~~ 

!.Llft~fl'tl.L~ !J~l '11.1 ~IA.1LJI.~Ii~U Lfi.U~Iill~!..[lfl~~!.. lill~1~1!1l'I1.BMbf.~ 

LLU~~!..Llft~fl 

1 ttL~ Lfi.U~!;LUt-LIA.J:!LUI! lllLiliT. 'tl.ll~ 1t'!..llill~1~1!1lLfi.U~'I1.Llli:!!..LUilt 'tl.L,!!b 

6 

!..LULJI.~ttL~ l}~~tJLtt 
~~'11.~ ~[1~~} 'tl.ll~ 1!.-LU~LLI:!Ii~U Lfi.L!~Iill:::L[lfl~~!.. lill~1~1!1l'I1.BMbf.~ !..LULJI.~'tl.L~ 17 

t-I!IA.full~lft1 
til ~fl~'l1._g.Jj~1~'11.JI.t-l!!.. 

t-I!IA.full~lft1 
til ~fl~'l1._g.~~1:::'11.JI.t-l!!.. 

t-I!IA.full~lft 1 

til ~fl~'I1.2-~~1:::'11.JI.t-l!!.. 

!.LULl!.~ 

'tl.L~ Lfi.U~!..LUt-t.:.IA.J:!LUBlllLilfT.'tl.ll~ 1t-!..llill~1~1!1lLfi.U~ttLlli:!!..LUilt'I1.L,!!b 

!.LULl!.~ 

ttL~ U~1~LttiT.Lfi.U~Iill:::L[1fl~:::t.lill~1~1!1llfi.U~'11.Llli:!!..LUilt.'11.L,!!b 

!.LUll Lt. 

!.LULl!.~ ttL~ 

179SG ttllLiltt,V 6 -li~Lktl.'-~ 9l ~n,t. 
~ ~11.1l§JI}HW.!-LHU~IiU~t.[1Lfi.U~.t.LU~tt~~IT.1'11Lt-U,tLL~ 

I!!J.lft1!:'-ll~1UI!I!'I1._t.:::!£l~LV £9SG Lfi.U~t.LUf.! 0 ~ ~!:'-}~ SO~'v'M'v' ~380 "liMM L~'tU~I.'-.t.Ur::!_t.t-Lt. 

£ ~rr.1 Ui~Jt,U.t~'tt.j1M~ 
~LJI.Il~~t~tU~t j1L~ 1'ttU nt~'tt[;!1f1ttLNRt 



th"~mP~r.hwnnwL"ll~~'W~n1~?tn~1ir'BCJ:u?in~1-remL~~ 
d I !V.ci .c::t I 0 d d d QJ rf 

L ~B-:J t.J~~fl1P1~61 m~t.J~~m~V!'W'J CJ-:J1'W LL6l~~:U~61-:J1'W~ L~'Wt.l~~?f'W~61?11 L ';i-;u L U'W'VIU~~-;u n~ 
'U 

d Q.J QJ I OJ QJ c:t Cl 

b'Wm'U~1-:J16l'VI~-:JI"lill1"11 ?f'W~. (OBEC AWARDS) ';i~~'U.fl11"1~~1'WBBflLuCJ-:JbV!'WB . "' 
(~1CJfl1~fi-;um~:U';i~~'Uir'BCJ:U?in~1) 1"1~-:J~ l9lo t.l~~-:ij1um~?in~1 \vctbrn 

;)1 m1111 m1'W ~"~ ru ~n 11:um~ n 1~?1 n~1~'W ~Wo1'W 1;):ueJuV!m t1 1-M?hu n-:J1'W L "11 ~~'W~ m~?i n~1 
. "' 

irnCJ:U Pln~1-ra CJ b~~ bU'W b~1.f11'W ~ 1 L ll'W m~t.l1~n1~ 11-:J16l'VI';i-:J 1"1 ru rh ?f'W~. ( OBEC AWARDS) ';i~ ~'U.f111"1 . ... 
v .:::~ ~ ~ OJ v g ~ d al o ~I c!i d ~I v 

~~'J'WBBflLuCJ-:JbV!'WB (';i1CJfl11fl';ijfl';i1:U1~~'U:UnCJ:UI"Jf1~1) 1"1~-:J'VI l9lO u1~';ij1ufl1';il'llf1~1 lvctbrn b'WBbu'Wfl11?111-:J 

"111qJbb6l~rh~-:J h 1-MLbn~tllJu~-:J1'W L u'Wm~m~~'W1-M~I"lmmVJnl'l1bb V!ti-:J VJn?f1CJ-:J1'W bb6l~mr'im 1 u~bD1V!:U1CJ~ 
-;u~~\9l!'W11"lrumwm1?in~11-MLtl'W~t.l'B~~:u~-:J:ff'W tT'W 

• 'U 

u~tll"l ru~n~';i:U fl1';j1;)~1 Lll'W n1~f01~ b~B n 1~ CJ1~m~t.l~ ~ L:iJ'W-;u1n LB n ?11~~1 CJ-:J1'W?f';it.l t:J61 • 
fl1';iU fiu~-:J1'W b ~B 1 m;)V!ti'J CJ-:J1'WbL6l~~iJ~61-:J1'W ~ L~'Wtl1~?1 'W~6lr.'l1b ~-;u bU 'W~t.l ~~~ n~ b ~B-ru~1-:J16l'VI~-:JI"lrufl1 

~ 'U • 

?f'W~. (OBEC AWARDS) ~~~'U.f111"1~~1'WBB m~CJ-:J b V!'WB (~1CJ fl1';ifi"il m1:u ~~~uirnCJ:u?fn~1) b?f~-;ub~CJ'U-ra mLK1 
"' 

~-:J"l!Btl~~m PI ~61 m~t.l~~ m ~V!ti'J CJ-:J 1'W LL6l~~iJ ~6l-:J1'W~ Lvl'WU';i~?f'Wt:J61£.'11L ~-;u LU'W~U';i~~ n~ L~a-r'U';i1-:J16l'VI';i-:JI"l ruf11 
'lJ • 

?f'W~. (OBEC AWARDSh~~'U.f111"1~~1'WBBflL~CJ-:JLV!'iiB (~1t1fl11fi-;um~:U1~~uir'BCJ:U?fn~1) 1"1~-:J~ l9lo tl1~-:ij1u ... . 

m1?in~1 lvctt>rn b~CJ?f1:U1';if1~11CJ6l~b~CJ~ 1;)~ http://awards63.obecawards.neVobec-esansm/ 

B~-:J 1 'W fl11U';i~ fl1Pltl1;)~1 b lJ'Wfl11~1:U bB n£.'111~ L?f'WB~-;u11ru1 bL6l~~1:Ufl11-r'U1B-:J"l!B-:J£.'11U f1-:J1'W 

b "11 ~~'W~ fl11 ?{ fl~1 V!1 fl.f11 CJV!~-:J ~';j'J"iJ?IB'U'W'U11';i1 CJ 1~"111~ l"lru?f:UU~ m:u bflru~ ~ n 1V!'W~ 1-M~ B11~tT'W "111 ~ 
• 'U 

l"lru?t:uu~~-;u~1;)-ru';i1-:J16l'VI1-:JI"lruf11 r.'I'W:O. (OBEC AWARDS) 1~~'U.f111"1~~1'WBBflL~CJ-:JLV!'iiB (~1CJfl1';ifi-;um1:U . . ... 
1~~uirnt1:u?in~1) 1"1~-:J~ @)o U';i~-:ij1um1?in~1 lvctt>rn bLr;:t~-;u~L~CJn-ra-:J~'VITI1~ j :iJ1;) vr-:Jtl1-M~61fl111'i'~~'Wfl11 
tl1~m~"l!B-:JI"lru~m';i:Ufl111'i'~~'Wm1tl1~m ~ iJ ~6l L U'W'eJ'W~'W?f~ • 

~-:Jt.J-;j~fl1P11-M'VI';i1'U1~CJ~'Jn'W 

tl1~ml'll ru 1'W~ G\1@) ~-:JV!11"l:U 'W.Pl. tvctt>~ 

7 ~ 
d QJ .c! 

'L!1CJB~Ii'lt:mn~ urube:J'L!n 
• • OJ 

lVO 0 "' .!1 .J ';J aJ ';J lV ~ 
~B1'U1CJfl'l'a£.'11'Um1'Ub"lJ~'W'U'VIfl1'arlfl~1:1Ji5CJ:IJ\"Ifl~1'ae:ICJbe:J~ 



!N"nJt Vli£Jru".i1-.3lt'l . .., 
iNWU. Ufl".i".i1"l1~~1 L"'J<n 3 

"il--llSl'l'l"i-Hlntrll c:l'V-Hi. OBEC AWARDS r~{~fi 10 unT''I4lmn 2563 mrt\91~1uuumitu~mii:o c:lW~. 
ocv '&o.cl.l!.::t IV .d v ~ 

c:11Un-n1-n 'll\?lWU 'l'lm "iW!nlfl~iHJ~Winl:I'11Um u~ 

1ufi 26 - 28 €4-:Jvtlrt~ 2564 

I 

"l1U~L~ifi ".ieH"l1U~L~ifiil'U~UYi m 
Q Q.J' OJ' d 

L~U " I 

".i1~fi~n".i".i~ I ".ieN"l1U~LwififlU~U'VI 1!1 'VI fl-.3 'VIfl-.3U~-.3 L"'J1".i1~ 

I 

J 
I 

1 0 0 3 2 0 0 5 



£ l!liT.I L:li~Jr.L!..t.lnl"flMt! 

(}Jii1lf1im1 LUIT.M LL1'1U,VI!tvtt-tt!L1) 'IU~L~Ih't1.L(t'til1~1t-!.1 
l!lt!tt!t-Bu I 

Ll!li~tLt!t-L'tl.~ 
i 

fuLL-tt-l! 'tl.L-1. . 

~Ltl; lil!li!I1L't1. 

~UlJM1 
}U!.UL!.tt-L'tl. 

rr.im.t.M 

'tl.l!~ltLMt-L'tl. 

'tl.@.t!!.LU't1.11~ !!.LUI!~ I!Jt!1 '111 ~IA.I:::t!llli!.!.Ul!l_t-'11. 

'tl.Ll!l !.l!lML~l!l'IU~!. '11.11!. I!.LU:::.t.LMii~U 't1.l!l'tl.l!l!lLftU~Iil1!!1il1l!l:::.t. lill111l!ll!l1'tl.I!MH!.~ S n ,p ""' n P 1 n P ~ ~ f" n 

!.LUI.!l~!.LL-1.~11 

'tl.L~ ~lA. l:::!.flt'L~L-FtLll} '11.11~ I!.LU:::.t.LJ:m~U 'tl.~'tl.l!l!lLftU~Iil1!! ,tf11~:::.t. lill~ll!li!I1'111!M~!. ~ 

!.LUl!l~ 

!.LL1!.11'tl.Ll!l !.l!lML~l!l'IU~!.'t1.11!. I!.LU:::.t.LMI':f~U 'tl.l!l'tl.l!l!lL.f'tU~Iil1!llil1l!l:::.t. lill111l!ll!l1'tl.I!MH!.~ Z ..::7 n _, ""' n ,.... ' n P "' t"O p n 

'!799Z li~Lb1~~ 8Z-9Z ~tt,t. 
l!l@.HlB.t.LftU~Iil1!lliLftU!ll.t.LUIA.tl.Ml!liT.1'11Lt'-Uri.LM ~ .-.; p l'tl p f"'~ l"t>O 

'fiMM BtJ.b11~11~1U@.@.tl._t.:::l!l~Lll £9SZ LRU~.t.LU[l 0~ ~&--}~ SOtlVMV ~380 ·~MM L~'lti~t-!.IA.I:11-I:-LL 

£ ~IT.1 Lri~Jt,U.l.~tl.·jlM~ 
~ 'ti.~~IT.1NliT.~tU~1. j11. LU~Njlk.~ 



I fuLI.1. 

N!tl.r.1.~L11 N:~BIRtl. 

~tu::t.ftLLf.l~ 

£ ~rr.l 
, LN:~U.Lt.W11"ftM~ t-L~t-~111L.(t11U.N:if.tl.fl~ It'Ll t-l!ufun~r.1. m~1::nu. 
I 
I 11fl~ lt-Ll I 11Lt-U,tlL!! 
r 

l:!~t-Lt. 

t.LU~~t.Lr.1.&f1 t.LU~~ 

ttL~ 111lt.1Utl.N:t.t.U~U 11~111!~LRU~N:mmn;~::t. N:flfll~l!fltti!~HL~ tl IC" I'D 'CI" f8 P' ,., 1'1) f" .... t.Lr.1.&f111LJP 

t.LUJlLt. fir.1.~tN:r.1. 

179Sl N:~L~t-~ 8Z-9G ~tl.l
l§le! 111C!t. LRUUiifl!!liLHU~L LUU tl.M~IT.1tl.Lt-Utl.L~ i:3 l'!l p 1"0 p f" !P rtl 0 

"liMll! B!Jmt-fl~IUC!C!tl.l-:::~~Lll £9Sl LHU~.!.LUf.1 o L ~t-}~ SOtJV'MV 8380 ·iiMll! L~m\jt-t.Ul:!l-t-Lt. 

£ I.MT.1 Ltt~frpU.t~'tl,"rtM~ 

~L!T.Il~~t ~tU~t rtLLf.1ttvt 11t~ttr;pbttU-11Lt 

r: 

L I 
n;~L!! I 



fi r'n 04064/ 2g 5 1

3i d
rirfnrru rt orfr ufr nr:fr nurl:vnil fi nrc'r

un::1ra}]l r?Ja 3

fluuarlfrura 14 sirlarrty rirunorr:13ca
d --Q{v?auFr::rta:rr 30250

4 iiuurau 2564

rior r.J:s n r n:r ufi o r.itriSr nr:frpr u6 o n " n:6"[uor rtq " nYrfi D 1,N.r,. 25 65UU

G au frrirur u nr:I:r riuuvr nI:r Guulufr'r frFrU9

! !,
frrvrdrrieiru l:vnrrt:rufioei'16'Ylnr:der16on "rr:6"[ufl?.i"Le" nYlfi tg n.fl.2565 siru.]u t al'lUT

i"-ntrfr a'ru-nrluFrfuufl::x.Jnr:flr:fl'nBrriufiuoru t6'riryufld'flIn:snr: "er:q^"ho?{"te"

r,5itvr^ tg v\.n. 2565 lfioa::uliavRr-qra'ond1:1tnr:a:'dru.irn',roru rirflufiri:-vror unrios uauir-r!!
ud4'

flCI{unt;flu tv',tolln: tLaua-{Fr:.r 'j'rt{Juttrroarxrorrifi6nicrLrurcuur,rrnrrll{Jun: riastd'yilivrrfiaaa-.! ! {' -'' ' 
9

4',<udr,4'6d,!
In=otrutvdoqr*afnlSuuour{rloLuo{ aurnn,.ra{rurtlurirJ:vo-nd tri'teiil:'t{l-aruavunualrt'ntrfiu:6U !- - -

lr,[r{Ju "rr:pr'lunrrto" to.r?ir1in{1lrrruunr:rnr:nr:6nr*lrirfirr',u .iori la yt.$. 2564 *nvrzuurrniU*

zuasrunrril6lri'rJ:rnnrioarDr:tuuu rvl*ol{luuur-luodrlrorn: rrnv16n lfirirnrrlo'Inu"tfi'rtrrinlrur.uri
dult'nr:rt*nurfrqr:tura::vlLravFr-oLa'ono:riaou:vnirrJgr{rr 1 ou o:riaou:yprir!:vnsrrt'nur i. nu

itavq:riaou:vnnliourfinur 1 au q"ruruvr-rfru : nu zuloiilnr:rin16onrrne{rfntruirofrufinr:6nurqJ! 
U

qvtd':-!:rsia "n:61uen.i1q":vpirrirtiatrurrmdrrfinr:finur uravhlnruvn::rnr:rirrfrunr:rYoufionorn
U

?4ua { ; d ozuLoil:xin:vpr'la'rfnrru[tay,]1lrlnriflnur siruru 1 nu rud':drrfitroflo utltlr]:sr-frrrnuzunrtu nrvld'ia
<cuoy!y
fl { a I U fl 't't u Ft tu u n I : il fl 1 : n 1 : pl fl 191 u u v\l u fi 't 1t u u

-:.-&d,rt nu arrinlruttortf ufi nr:Fl'fl19'rLl:vflilfl'nullFt::lta'il'r trrr 3 lpruoruefl;::.tfl1:
\uo 4 -- do u u

Lrtritilunr:a::ututavn-orLa'on "er:a'"lunrr"to" n:-1fi 19 il.fl" 2565 zailudt!-n{luttnlloutt'nr:frnut!

ruavtfro'rrfrun1:Fr-o[aooflernd^ld':-r:rrfa:vo"rr{r#nu'',urrrr^*ufinr:finur siru:u t nu lfiarjrrauafio
itlur]:v:-frtuau,.Ja{r! nrnriru frreiru-nrrunruufl:t:lflr:rrr:rt*nrgrrYuduoru rBuufouufr: dltarJiyrlrl
sneiorrfrnrlfiu:fr "n:filuol.ttq" o,Ylfi rq yr.$.256snut]:vnrofiuuu,{oru.,*irufi

UU

J
a.: L5 U U}.t 1 LV,{ A yt :'t Ll

U4
I 0 tLa fr.i n ? 13.r1-JlJ 61 0

dl,
(ursfi n6nrr{ leirfr rLrEi)

vo 3 i < , < 4p.to'11-J'tunl:filun{luttnflu}lnl:flf]19't1J:yfl[Jflfl19l1.JFt::1ta}]',t ttF] 3

nriunlzuur n :lLau! n a1fl :11 r{ n r:fr nurlUq

\vtz. 044-445161 rio 835

Iv:ar: 044-4451,61, ria 801



r.l : v n r o dtin r r u rr or dufi n r: fi a Br | : v fl r fi n uru n :: r tB u r uL n 3
J ci q vu u 4 .- do a ..
r:^or :rrrrloriler:-!nr:n'qrfion "n:61un?c1q" nYcfr 19 l\.fl. 2565 :vpYrr{rfintruttnfiufinr:finutUU

;"-
mr:rlr a'rfinrruer[uvfl::]lnr:nr:finurriufiutru leirirraunq-prlo:rnr: "n:o^"lufl?1"[Q"

dU

n{rvr' t9 yt.fr. 256s L*'oarrr',,,uvn-n16ondr:1trr'r:o:alu{'r1.Jfll:aou rir{lulr'rti'lror ernuor uorYr!U

torrinrisu !*'r1rr,i uuaya-rnrirrtjuur:uourrrorfifi6nirururruuuvrn:ur{iuo: rravlpivruuvruduaav!!t9
!,4udr,!ad,i,udsa'YAa

rrorlrulyaooruaun15auoul{fi01u0.r QuLflFtria{rurtjuvrrJ:vrau Lflur!utJ11il,.ra{lua{zuan0fll:un:vFtlJ!U
- d u d t d, , < !a.

zunarrlvrolro{rrnL:u1r rdu rtJunurrjr udnufrrScgurnr:riutri u6nrfrrnrg 16n6'oaTonra v6o16nfi:^r^rlrpr.ar
a " J-fl!iuuvr'ou'lunrrr:r:-u2^otara':ulvru:r'zuanr:il:vtfiur1n:firulutrrru?i6yr{y'{fl nn::tJ vr {1-J1 u ._&,.

y:^att'fierurnr:fi{fl!a1rrirofu l'nrrrinrrilar!r:flhflr:o"nnr:uiuunl:ao! uavairta:^rnr:riauiu!!u d - xfnr3uuo€ir{t{Ju:lo::r tflurnnnr'.rrum Fr:o{Fru'ilA{Unt:UU Aud{zuArlofl1:1',1 zu1-J10fufl111fl( v e

lLaua:o{{1u tpiadxrralrvar tr.fllei:-r:1.i{aLravu.r€ioruf,otrfiu:01#r{iu "n:n^lun':rle" uo{eiru-fl.i11.J
!!

nruvn::ilnrrflrrfifluldufiugru nirfi tg \.f1. 2565 ltnvrr.]urLv'li,.iarrunrupr'lfitJ:rnnrioalol:ruuu
dr' d, t d avo o -

rrfrortluuur.rrourrrorn: *avu6n"l#virnrruo'1ou6'ru-n'i'rurrsrfiufinr:finurlfrqr:ilra::vttLavn-oLa^on

Fr:r.l"aou:vpr-lrJorr-u L nu ni#ao:vo-rtJ:vflil6nur tr nu ttavrririaou:vpr-r-r:iouil6nur tr Fru
u! d qJ! u!

siruruvr-{au g nu rilei:-rn1:o-ora'oflerna'rfnqrurrsrfiufrnr:rt*nrgrqvtrifu:'r.i1-a "n:or'"lunrrlc"
UU

^ lnr:finur rravhi'ncuva::rnr:n'ruflunr:n-ort6ontrnfi'[ei:-r:x{a:vn-u;irrinsru:vFtLAlUfl{',tUttalru}lfl1:flnurLLau[vFttuvtl:51]n1:F]'lL1t1lltl:FtFrl 
u

rtnfiufrnr:6nur qiruru t nu rr#rrirrauofio urrrj:vifirravr.Ja{ru nrnriru :rrvt-.ruutrulTuvr'flFrvLLlu
94qvu u 4 4 o u 4 u 4 u

fl0w.r11LFr:!n1:nFrLa0n fl.ia't1-Jfln1uafuufl::1.rfl't5fl1:flfl19'11r1J1,!1-Jfi]u 1ru
Ud

f o fi a'r rin l'r u | fl Fr vl' u vl' fl r : fi* fl 191 | : v n il fl' n ul u n : : t t a' }L r tt gr 3 1 n u n ru s n : : r n r :
Lopiruuunr:noraonqrnflrY:-u:rrr-n:vnirr{rrinrruurnfrufrnr:frnur siruru t nu lSuu5outu6:
i-^4a,!*d,aa.-do
frrzuanr:n'ofruro.rFrruvfl::rar:fiorflufrauqn drrorJ:vnrnundorrfrntufiu:fr "n:dlunxlo"nfrfi 19

\.$.2565 6o uxr:rn:ai lan-nd n:1:ruiautilruriruu3carr n:riaou:vo-rlr-ourfinrc1 rlfiodrrauofie
! 9 !U

trr-rlrJ:v':-nrLau,.ra{lu nruciru n'reirrinrrunruun:iiln1:nr:fl*nurriufiuoru uuavtot]:vnroundor

rfrorrfiu:fi "n:ffluo':rlo" .rifi 19 1\.6. 2565 zvilydrrinrrurcrndufinr:finrgr siruru : nu eirfi
!v

n:r.iaou:vpir.lf rrr-u
UU

urrfr:6nruol o3r-ordr o: T:uiuuriruvuorfruTnu

nr : ri'a ou : v pir rJ : v o il fr nuru u 
urunirnrjs arurfrildlnr.id n: I:ruiuurlruutro{rrrrvr:'ru

d!
vav4

Fr t r.J a 0u:u a ! 1.r 0 u }] fl nul

urr'::rn:cri 1afin6

4 i q, I o/ u
a.!L,:u n r fl Lull: rL LFtull'r flu

l:snrrt ru iufi gt

nr: 1:r Guutiltuflrurfr rar.rv9

tryreru u.fr.2564

SL
(u',ufr nGurri leirri:rru)

&Ad,
r.idru': u nr:eirfnru rr nrfr ufr nr: fr nrgril: v nrfi nurun::rtfi rr rrl n 3



:'ru6o "a:61unat'lo" n#rfi 19 v,t.fl. 2565 zuiluaorufinur
ou&Ad,d

dr rio eir rin r u rr a v'l- u fr n 1 : fi n ur il : v o n fr n ur u n : :r tH u r ru m a

vlJ'rurua : u1{fir'tfi5frr,rd 8ul: n:1:lGuuriru:Jr!n:la n:fiaou:vriltiolr-El9 9 t U !u

lrirdrirrnr:riruauozuarru rrrriu r?ar L!6u40lufi firirvupr drflo'iraavfru6nr:dn16onluo:ii1

(urafr orfr r,nxr{ leirfr :rra)
3; d ,

fr drur u nr:;irfntru lr mrIufr n r: fr nrgrrJ: y n :lfr nururr i:rtAlt I rfl a 3

vl
Vu

n:9{dau5u9ru do - aqa I:rGuu 01mo 143J1Ut1401

t :ua!!fi}.t'lu
d 6 t du

1.J',].ifl :a nlua fl :fl Fr tor
49ur{?u?art a:0utau

frurauorfruTrru
Ya,d

u11.J4fl .r (: rU4 :A'U] n ft )

FI5lJ:

!nfi{flu

2 :vd'rrJ:vorfinur
adi

ul u tufi Ft 1.J u fi r uvllt y!l,^t{ 19

da a

ul{ a't'tuv!01-J{ n n Fr rt [!0u
urrar':rl3riur orq'lt1i

!1{ar?tAa1 1ue!n:vTvr n

ri'ruvuortrnlr:ra
Y4uud

1J'tUril0{!nalxJaa

firuvuornrpr

riru4ris (: tya ia ru-n 6 )

FI:U:

!nfi{?JU

I n5{?JU

!flo.tiJU

3 :ufi1Jx.l0uilflfl19't urm:rn:ai lan-nd

uru[flle d'uuflar
ad

1"Jr{?::tulfl r rututulrnil.i na

ala! L0nua0l: xt Fl:rtu?llj

Y^
qilrJurJrurfi{ar.r
v4
llluLxJ0{!flalLFtFl
vu,dud

ruruqdr (:runiarrnF)
,ov
ulualu't{Ltfl?

ta{ar.r

!nfi.i%u

unfi{lJu

!nfi{tu



~ l'lli 04064/ d. 6 t ~ ~1un -:nUL'IJI'l~u~m1~mmh~fl:w~mn 
Ufl1W1l~:IJ1 L'IJI'l 3 fiUU~'IJ1Ji'U16'l 14 , 
I'ITUG'lLL'Il~ B1L.f1elfld'l.J~ , 
~~VIfV1Ufl111'1l~:W1 30250 

'fb ~\IVI1fl:W 2564 

L~€1\1 lfl1\ln11 "fl':i~UWJ\IliJ" fl~\1~ 19 ~.1'1 . 2565 
" 

..,. lJ 0 1 .:.1 II lJ I Q..l dl 

L';if.JU ~€11U1Cln11 1\IL1CJU .... .... ..... ... ... (~L'1.1111:Wn11flVJL6'l€Jf1) 

~\1Vi~\I:W1t'l1CJ 1. n1VIUVln11~11VI1LL6'l~~VlL~€Jf1 "fl1mUV11.:JliJ" fl~~~ 19 ~ . 1'1. 2565 
" 

2. LL'l.J'l.JtJUVif1fl~LLUUn11th~LiJU "fl1mUV11\IliJ" fl~\1~ 19 ~.1'1 . 2565 
" 

"'ii1U1U 1 QtJ'l.J 

"'i\'1U1U 1 'IJVJ , 

1'11:W~ ~1Uf1~1UflfiJ~n':i1:Wn11n11~m~1.ffU~U\i1U n1VIUVJ~Vllfld'ln11 "fld~UV11.:JliJ" fl~'l~ 19 
~ " 

~ . 1'1 . 2565 L~m'I11VI1LL6'l~~VJL~€Jf1-rr111'1ln11fl1~1CJ'I1Un11~€JU ~L\JU~I'1fVlli1 Clf1~€1\l CJB:Wf'l.J'IJ€1\IUnL~CJU L~€1Ufld 
" " " 

LLG'l~«\lfl:W 11 L \J ULL 'l.J'\..J€1 ~ 1'1'1.1€1'1 ~lJ ~ l'li ru ru1ru LL vf\lfl11:1JL \Jum LLG'l~ hi' Vl' :W L Vl L~ CJ~G'l~ L ~ mhm VI~ €JV1 LLG'lU m~CJU 
"' <II tl 'U ~ 'U 

B ~ 1\ll'i m {j B\1 ~u Ln V1 e.J6'l\11UL \Juvl th~ ~ n,; LVJ CJ L \J u~~iJ e.J6'l.:J1U~.:Je.J6'll'i B m1C1m~ vi'tJe.JG'l«:w~Vlt 'IJ€1\IU m~ CJU L 'liu 

L\JufluLn\1 L~nvli1t1'1JVI1f111L~CJuf L~nvhl'l'ij L~nli1BCJL€Jm~ Vl~m~nVi.l1t1'1JVI1Vl1\l~~liim1:w vf~{f um~CJu 
vJ €1 ~1 Ufl11:Wf'l.J ~ Vl'll€1'\..J~ 1U1 Vlru' lJ e.JG'l f1WI..b~ LiJU:IJ11Jl';i\i1U 1 ULnruon ~ VI~ €1lJ-K\llJU1 f111~ \l:ff Ul'l1:1JG'l1vl'U lJ fl11:W~ 

\1 .., dol \1 'U 

fl11:W~1:W11fi1Um1~Vlf111L~C!Uf111~€JU LL6'l~~\IL~~:Wf111L~CJU~'IJ€1\1Uf1L~CJU ~U~\Ie.J6'l~€Jn11~\llJU1flfiJ.f11~'1J€1\IUf1L~CJU " , 
€1~1\1 L UU1Uli11:W L UU'l.Jflfl6'l~fl';j€J.:JI'IU fl';j€J.:JflU LL6'l~fl';j€J.:J'I1U 1t'l€1~1\IL VI:W1~~:w 1 mMm1\11mL6'l~Clf1~€1'1 L :UVJ'IJLflCJ';j~ " , " 
11XLUU "fl~tii1um\lh" '1.1€1\1 ~~~ - flf\l.yj' 19 ~ . 1'1.2565 LL6'l~Le.JCJLL~~e.J6'1'11Ufl11:W~ 11XtJ11f1!]1'1'€1~1li11fiJ'1lU 
L~BLUULL'\..J'l.J€1~1\I'IJ€1\Ifl':i LLG'l~L~n 1~vi1fl11:W~~€1 1 tJ ,!u 

" 

L{j €1\1~1f1~fi1Uf111ru f111LL~~1~'U1Vl'IJ€1~ hflliiVJL:ff €1 11f~Lfl hu1 2019 (Lflifl- 19) LL6'l~:W1mm1 
U€1\lrlUn11LL~~';j~'l.J1Vli 1>11:Wri1~'1~'1VIi'V1Ufl111'1l~:IJ1 ~ 7916/ 2564 6'1\li'U~ 2 ~'IVI1fl:W 2564 ~1VIf'l.J~U~fl1'l.Jfl:W , 
~'I~ VJLLG'l~ L-rr:W\11Vl'IJ€1~~\IVIfV1Ufl';i11'1l~:IJ11 um1if ~1Uf1\11UL'1.1(11~UvJ f111~ f1'1j1U1~fi:W~ f1'1j1Ufl';i11'1l~:W1 L'IJI'l 3 " , 
1t'ltJftJ L tJ~ CJU':itJ LL 'U'Uf111rl VJL~ €Jf1~1nL~:W ru ~fi1U~ f1'1j11 u«.:J n Vl'U€1~~ L .rr1f'U n11rl Vl L~ €Jf1 L tJ~ CJUL \Jum':ith~U€1 

" " 
ru 1XB~U1~'1l:W L 'l.J ru~1:W11'1 ~1U f1\11UL 'IJ(il~ uvl f111~ f1'1j1U1~fi:W~ f1'1j1Ufl111'1l~:IJ1 L 'IJ(il 3 Gi'1VIftJm1f'l.J1€1\I.rr B:WG'l , ~ " 
LL6'l~e.J6'l\11U1VI1'li'fl~tJ1tiitBtJ':i~f1€J'l.Jf111'111L~U€1 11i1LLn' ~'l.J~VI11~fi1UI0if1'1j1 v11LLV1Ufl1 1 flU UnL~CJU 1 flU 

" " LLG'l~'ll:W'IJU 1 flU v]~,!u ~\I'IJ€1 1 ~'ld\IL~CJULL~~fl1~~€JU~tJ1L~U€1~€1 1 ~LUU "fl':i~ UV11~liJ" 1~vl'l.J~fi1U~f1'1j11t'l111L~U€1 
, \1'\1 \1 

e.J6'1'11U(11' €JflfiJ~ n 11:W f111 1'11:WlU L 16'11 LL6'l~~fi1U~ Vi' n·1VIUV1 LLG'l ~ 1\i) Ll'l~ CJ:W LL 'l.J'l.JtJUVi f1fl~ LL UUf111U1~ LiJU 

"fl1~1um~h" flf'lvl19 ~ . 1'1 . 2565 LV1CJn':i€Jf1oV€J:W6'1~1w•i'1 LL6'l~.rrv:w6'lvlL~CJ1oV€1\11u'li€1\ltJUVim~:wL~:w (L€Jf1~11 
" " " 

Vl~f1\i1UU1~f1€J'U) 1~fl1'U~1U Lvl€1tJ':i~f1€J'Un11~~11fiJ1'1.1€1\IflfiJ~n':i1:Wn11i "'ii1U1U 5 '1JV1 11CJ6'l~LBCJV11'11:Wn1VIUV1n11 
~ , 

LL6'l~LL'U'UtJUVinfl~LLUUn11U1~LiJU ~LLU'l.JL~CJU:IJ1~~€J:Wd 

4 cJ. .di 0 .::It, 

~\IL1CJU:W1L~€JV111'l.J LL6'l~VllLUUn11 

'1.1 €1LLG1 VJ.:J fl11:WU'l.J Cl€1 

• (U1Clfll'l~~\l~ l~\I~:W1CJ) 

~B1U1Cln11~1Uf1'11UL'IJ(il~U~n11~f1'1j1U1~fi:W~f1'1j1Ufl111'1l~:IJ1 L'l.ll'l 3 
" 

f1~:W~\llJU1fl1LL6'l~'l.Jfl6'11n':iV11~f111~f1'1j1 , " , 
LV11. o-4444-5161 ~€1 835 

LV11G111 0-4444-5161 ~€1 801 



W8 G~ I9rS'-trllt71r0 ~L~~IA1 

S'£8 G~ I9IS'-vvvv-o ·~IA1 

Lfi.LII.l~ L Ll ~L lAW L ~i,J fb~ ~11 ~i,J LM.rt!l M.lb~LI ~ ~ ' 

£ l!lll. 1 Llb~P,L~~i,JM.Lfi.LI ~lblj~~[bLfi.LI~~LLI~M.rl!lll. 1M.L~LI,tJ.L~~LLI fKM.L~~ 

(r.!LI1~~~1 ~~M.~Ill~r.!LM.) 

M.lbG~M.LibM.r.!~ 1 n.rt 111A~Llll!\M.Ii1.LLI ~~11 ~~LI,JI1Lilll!lr.!G1 ~~r.! L~ p::. ~ p::. p:;. 0 (b 0 p::. 

r.!Lrtli1.n.Grtn.k~W'I1Lill~L ,tJ.Ii1.~,(1oQfU ~~ ~mLLI rbk~W~Lllrt,.~W~rui,J~ ~~~11Gil.~ ~ Lfi.LI ~~LLI ~rtp'lllll. 1 M.L~LI,tJ.L~n.~~~ 
S'9S'Z 'l.l'M. 6I .~~Ji,J "~~~ll!\M.~~~i,J, LIG~1l!l_t.l~~11Lii1.U~LruU~~Ulllb~W~rui,J~~~~11~p~11 t79S'Z l1i,JLII1.~g 

I£ -0£ ~mpL~Ii1.~~M. ~ £ lllll.1 Llb~P,L~~i,JM.Lfi.LI ~lblj~~fl,Lfi.LI ~ULI ~M.~!Jlfl.1M.L~LI,!tL~ l.lLibL~fun.m~~~fb~G~ ru 

GM.~1LJb~LLI M.l;} 1M.r.! ~fl. 1 LIG ~1 l!l_t.l~LllrbkL,Go 1~~Gfl.l!llJ~»M. ~ Lfi.LI ~M.Llj~ ru 11~1LI L~LIG ~1 l!l _t.l~Lllrbn.11 fb~M.r.! ~fl. 1n.kfb~t 

£ Ill fl. 1 Llb~R.L~~ i,JM.Lfi.LI ~ lblj~~[bLfi.LI ~~LLI ~M. ~Ill fl. 1M.L~LI,tJ.L~ t}U Ll M. ~ Llb~R.LUI,JM.l!l,!-111.~ ~~Gil.l!ll~rt,Go 1 ~~11 l!l ~~ ~ ' ... ... 
11Wrbli,J~M.rn.ki11.L~ t79S'Z lbi,JLII1.~~ Z ~M.,!-~~ V9S'Z/9I6L ~ LI1~R.L~~i,JM.IJl,!-li1.~~~~L,l,!I1Lill l.l!lLn.n~M.11~LLIM.,V~GQ. 

ULI~IllLI1~~11 (6 I -i,J~i,Jl) 610Z LM 1 i,J1~kl t G j!1l!l~i,J~ 1~Gil.IJlLn.~~~M. 11~LLI_tU~LLJM.Llj~LJL~~G.t} 1 

(\ 

M.,tJ. fbtG~~I1Lli,JL!ANL1~1~~11 ~i,J~Gil.~L~Gn.n.11M.f;1G~1 

M.R.rliUQL~G,IllULIL~[b~~ ~11Lli,JM.L~~t':l~M.11r.!t':l1~~11 c;9c;z·~·M. 6I ~~Ji,J 'ThM.~ ~Gil. "~~~ll!\M.~~~i,J, 11.1;}1~~ 
~~r.!~1al!l!?:1~G~Lir.!~mm,t-~LWk~'W~ 11~~LI1111.1~L~G~t M.L~~G~i,J~~11 M.i,J~G~i,J M.lll~G~i,J~~i,Ji,Jfbl'bf;1 11~~Q[b~M.f;1~L~G 

M.r.!~ 1 Ll,tJ.~Gil.M.LLJrliWLM.rt!l~~LLIG~~t':l~f!M.~ M.r.!~ 1LI,tJ.~Gil.~M.r.!~ 1~LLII1~~1 ~f!~m1 M.G~~LLI M.r.!~1~Llll!l~~Llll'b ~ lj~LI1L~I1Lli,J 

~11L li,J rJ: rbl'l L.~rtL!Jl M. ~~ ~~ LLI L M.rt!l ~rJ:G ~111. ~}f>rlill1 M. ~M.LTh~!JlLI1M.!J1 ~~fb~LLI ~t':lrJ:)1m ~ M.l~rl.GR.l!l (1 rbk11Lli,JM. ~.~G ~ 

M.r.!~1LI,tb t}~,0o 11~W~bM.~LIALii1.fU(,brJ:~L1~1G~Ii1. ~LLIG1r.!G~LI~1 fl.l.l1~LI~1 j.rtr.!~1~LLILii1.fu(,brJ:~L1~1 ~.LI1M.i,JM.~1 
rtp. 1 M.r.! ~ ;LI £~Gil. ~!Abrt»~t':ln.~~Wr.!~~LI G ~~t':l~~M.L~~t':l rJ:~~M.I;} 1r.! l!l1 fbll ~~~fl. ~M.I;} 1M.L~~t':ll!l ~1M ~G ,Lb 1G,Ill~L ,GIG 

M.r.!~1LI,tJ.~11~G~Ii1.1r.llfloG .~ 1 ~~~r.!~11A m,iA~t ~~11 ~i,JM.I;} 111Lli,J~f'\o 11rliLfufu~lll ~rJ:~~Gil.~L.r.!Gn.n. 1111.1;} 1 L,l lbi,J~»~~11 
~i,JM.G~ 1 M.r.!~ 1LI,tJ.~Gil.rbk11Gr.! ~G~Lir.! LQIAkl.l~M.I;} 1~ M.G~~LLIM.L~r.! L~~i,J~LLIR.L~L,G-LIG~1 l!l_t.l~~11 Lli1.~~~G~ 1 S'9S'Z'I.l'M. 

6I ~~ki,J "~~~ll!\M.~ti,J, ~LLI~~I,J1l!l~l!\M.Ii1.L,\) M.LThM.~M.].Lfi.LI~~LLI~Llllb~W~rui,JM.L~LI,tJ.L~ ~lbL!Jl I f1 /1 f1i I 

n.,em I M.lM.L,\'l S'9S'Z 'l.l'M. 6 I ~~Ji,J "~~~ll!\M.~~i,J, LIG~1l!l_t.l~~11Lii1.~~~~Llll!\M.Ii1.L,\) ·z 
l!l~ I M.lM.L,\'l "~~~ll!\M.~~i,J, LIG~1l!l_t.l~m1Lii1.~~~Lru~L~~~LLII1~W~rui,J~~~~11~~L,l,! 'I r.!l~Lib~~~~~ 

Lfi.LI~~l-U~M.}J-I!lfl.1M.L~LI,t'oL~n.~~~ S'9S'Z 'l.l'M. 6 I ~~~!,! "l),~~liJlM.~~i,J, UG~1l!l~~~11Lii1.~~~Lru~LI),~WJI1~W~ru!,!~~11 

(L~~Lii,Jl) Lr.!IA~Gt}li1.1r.!]o~QM.r.!~1~~ 1 'fU111. ~~GM.Ii1.M.L£1M.r.!~1~~ 1~Lllr.!lM.L~~ M.r.!~1 

VI ~Ln.L!Lil.~M.M.lj £ lllll.1 Llb~R.L~~i,JM. ~ ., 
Lfi.LI~Iblj~~[bLfi.LI ~~LLI~M.r!Jlll. 1M.LW,tJ.L~ 



.. 
mN 

ri1~~6hun~1'U L 'IJ \9l~'U~ rn1Pi rn~1tl1~t1ll Plnt;l'UA111'1!~:1J1 L 'IJ\91 3 

~ ~0 ~/2564 
LL~~~~Aru~m1llf111Vi~11ill1~11'VI1LL6'l~AVJL~eJfl "A1~ 'UV11~ h" A~~~ 19 V'l.l"f .2565 

" " ' 
1~\ilu6h!n~l'UL 'IJ \91-Yl'UVi rn1Pi flt;l 
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ข้อมูลรายชื่อสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 



รางวัลเกียรติบัตร ประเภทโรงเรียน

ท่ี ท่ี (ตามประกาศ สพฐ.) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน หมายเหตุ

1 496 สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านเก่าปอแดง

2 497 สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านโคกสันติสุข

3 498 สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านดอนแขวนประชานุกูล

4 499 สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านประชาสันต์

5 500 สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านสุขไพบูลย์

7 502 สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านหนองสองห้อง

8 503 สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านหนองหญ้าขาว

9 504 สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านหนองใหญ่พัฒนา

10 505 สพป.นครราชสีมา เขต 3 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

ผู้รายงานข้อมูล :

ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2564

นางเกดสุชา ทองน้อย  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายช่ือโรงเรียนท่ีได้รับรางวัล "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีท่ี 5)

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ตามโครงการของ สพฐ. ร่วมกับส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขาธิการคุรุสภา และภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข 

ตามประกาศของ สพฐ. ประกาศ ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2563



ท่ี ท่ี (ตามประกาศ สพฐ.) ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ

รางวัลเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

1 954 นางสาว ดวง โชติสุภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียน ด่านอุดมวิทยา

2 955 นาย รัฐภูมิ คะเลรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านโกรกหว้า

3 956 นาย วะราวุฒิ สุวรรณปะเถาว์ ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านคลองเตย

4 957 นาย สมคิด อินธิแสง ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านโคกไม้งาม

5 958 นาย สมบัติ ระวังส าโรง ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านโคกส าราญ

6 959 นาย สุปัญญา ศิริกุลชัยวัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านดอนแขวนประชานุกูล

7 960 นาย บรรทม พิมพ์ทองครบุรี ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านนางเหริญ

8 961 นาย คีตวัฒน์ ขันธะหัตถ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านโปร่งสนวน

9 962 นาย เลิศ ปรุงโพธ์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านวังน  าเขียว (พ่วงโพธ์ิอุปถัมภ์)

10 963 นาง ศศิประภา พิมพ์ทองครบุรี ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านวังหิน

11 964 นาง ลภาภัทร พลสิทธ์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านศาลเจ้าพ่อ

12 965 นาย สันติภูภิภัค โสภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านสุขไพบูลย์

13 966 นาง จันทรัสม์ ธนปรัชญ์ธ ารง ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านหนองตาด

14 967 นางสาว ธนพร ปักษา ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านหนองโบสถ์

15 968 จ.ส.ต. บุญมี รัตนโศล ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านหนองสองห้อง

16 969 นาง สุนันทา สง่าเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านหนองหญ้าขาว

17 970 นางสาว จิตญานุธิพรรณ พัฒนธรรมวริน ผู้อ านวยการโรงเรียน รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

18 971 นางสาว มะลิวัลย์ จรก่ิง ผู้อ านวยการโรงเรียน วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

19 972 นางสาว วราพร เลขะวัฒนะ ผู้อ านวยการโรงเรียน วัดโพธินิมิตร

20 973 นาง อุทุมพร เครือบคนโท ผู้อ านวยการโรงเรียน สะแกราชวิทยาคม

21 974 นาย ไพฑูรย์ เทศนา ผู้อ านวยการโรงเรียน สามัคคีประชาสรรค์

22 975 นาง จุไรรัตน์ วอนพรมราช ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านหนองกก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข 

ตามประกาศของ สพฐ. ประกาศ ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2563

ช่ือ - ช่ือสกุล

รายช่ือผู้ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีท่ี 10)

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ตามโครงการของ สพฐ. ร่วมกับส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
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รางวัลเกียรติบัตร ประเภทครูผู้สอน

1 13178 นางสาว กัญญาวีร์ กั ววิบูลย์ ครู จอมทองวิทยา

2 13179 นางสาว ปอศรัณย์ แก้วกล่ า ครู จอมทองวิทยา

3 13180 นาง จันทร์จิรา ฉอสันเทียะ ครู ชุมชนบ้านเสิงสาง

4 13181 นาง ล าดวน วัดกระโทก ครู ชุมชนบ้านเสิงสาง

5 13182 นางสาว น  าอ้อย โยงกระโทก ครู ชุมชนบ้านเสิงสาง

6 13183 นางสาว รุ่งนภา ไร่กระโทก ครู ชุมชนบ้านเสิงสาง

7 13184 นางสาว ศุภลักษณ์ พูนนอก ครู ชุมชนบ้านเสิงสาง

8 13185 นาย กิตติพงษ์ จงดี ครู ชุมชนบ้านเสิงสาง

9 13186 นาย ดาวรุ่ง ฉอสันเทียะ ครู ชุมชนบ้านเสิงสาง

10 13187 นาย วิษุวัต ใจตรง ครู ชุมชนบ้านเสิงสาง

11 13188 นาย อุดม นาคหนองหาญ ครู ชุมชนบ้านเสิงสาง

12 13189 นาง บุณยวีร์ เลี ยงเชวงวงศ์ ครู ด่านอุดมวิทยา

13 13190 นาง สุกัญญา แสงหัวช้าง ครู ด่านอุดมวิทยา

14 13191 นาย กิตติภัทร รุนกระโทก ครู ด่านอุดมวิทยา

15 13192 นาง นฤมล ไลไธสง ครู ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

16 13193 นาง กัลยรัตน์ ภูส าเภา ครู ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

17 13194 นาง ลัดดา คงวัฒนะ ครู ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

18 13195 นางสาว ณัฏฐพัชร์ เปล่งปลื ม ครู ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

19 13196 นางสาว นงลักษณ์ กุมภี ครู ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

20 13197 นางสาว พยอม บอนขุนทด ครู ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

21 13198 นางสาว ส าอาง หมายมี ครู ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

22 13199 นางสาว สุภัคชญา ซุนสอน ครู ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)
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รายช่ือผู้ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีท่ี 10)
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23 13200 นาง อนงค์นาฏ พันธ์ุมณี ครู ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

24 13201 นาย ปฏิพัทธ์ ลบหนองบัว ครู ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

25 13202 นาย พายุภักด์ิ ขุมพุทรา ครู ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

26 13203 นางสาว ชุติมา พิศนอก ครู บ้านกุดโบสถ์

27 13204 นางสาว สุพาณี ชอบนา ครู บ้านกุดโบสถ์

28 13205 นางสาว เขมิกา ทานาศรี ครู บ้านโกรกหว้า

29 13206 นางสาว ธิดาลักษณ์ จันทรชัย ครู บ้านคลองทุเรียน

30 13207 นาง ศรีนวล สมสูง ครู บ้านโคกไม้งาม

31 13208 นางสาว หทัยรัตน์ เพ็ชรนอก ครู บ้านโคกไม้งาม

32 13209 นางสาว นิตยา เชิดด ารงค์ศิริกุล ครู บ้านโคกไม้งาม

33 13210 นาง อรอนงค์ นิราศภัย ครู บ้านโคกไม้งาม

34 13211 นาย มานะ แสงสว่าง ครู บ้านโคกสันติสุข

35 13212 นาง ชนัฐกานต์ เรืองเดช ครู บ้านโคกส าราญ

36 13213 นาง ศรีสตางค์ ปรีชารัตนวงศ์ ครู บ้านโคกส าราญ

37 13214 นางสาว วารุณี กอนกระโทก ครู บ้านโคกส าราญ

38 13215 นางสาว อาภาพร พูนน้อย ครู บ้านโคกส าราญ

39 13216 นาง อรณี ใจแน่น ครู บ้านโคกส าราญ

40 13217 นาง เพ็ญพัตร วรรณชาติ ครู บ้านซับก้านเหลือง

41 13218 นาย กฤชกร เกตชัยภูมิ ครู บ้านดอนกรูด

42 13219 นางสาว หทัยรัตน์ อมฤก ครู บ้านดอนแขวนประชานุกูล

43 13220 นาง จรัสภรณ์ ทองภูธร ครู บ้านดอนแขวนประชานุกูล

44 13221 นาง มนฤดี เทียบโพธ์ิ ครู บ้านดอนแขวนประชานุกูล

45 13222 นาง ลัดดาวัลย์ พันธ์ุเสนีย์ ครู บ้านดอนแขวนประชานุกูล
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46 13223 นางสาว มัจฉา พายไธสง ครู บ้านดอนแขวนประชานุกูล

47 13224 นางสาว สุกัญญา จันทร์ทอง ครู บ้านดอนแขวนประชานุกูล

48 13225 นางสาว สุภาภรณ์ วังสันเทียะ ครู บ้านดอนแขวนประชานุกูล

49 13226 นาย สุบรร บุตรทะศรี ครู บ้านดอนแขวนประชานุกูล

50 13227 นาง สุภาณุพงศ์ โอมฤก ครู บ้านดอนแขวนประชานุกูล

51 13228 นางสาว จันสุดา ประทุมโม ครู บ้านท่าเย่ียม

52 13229 นางสาว อรสา สงทะเล ครู บ้านท่าเย่ียม

53 13230 นาย พิชยะ ธูปกลาง ครู บ้านไทรงาม

54 13231 นาง สมทรัพย์ มุ่งนากลาง ครู บ้านนางเหริญ

55 13232 นางสาว ยมาภัย พรมพันห่าว ครู บ้านน  าซับ

56 13233 นาย บุญชัย ฉันทะจ ารัสศิลป์ ครู บ้านน  าซับ

57 13234 นางสาว ทัดดาว ดาทอง ครู บ้านโนนแดง

58 13235 นางสาว อรวรรณ กล่ันก่ิง ครู บ้านโนนแดง

59 13236 นางสาว นิตยตา ริมชลการ ครู บ้านโนนสมบูรณ์

60 13237 นาง หน่ึงฤทัย สินชัย ครู บ้านโนนสมบูรณ์

61 13238 นาย ศรราม มนฉิมพลี ครู บ้านโนนสาวเอ้

62 13239 นาย กันตพงศ์ กันอินต๊ะ ครู บ้านบ่อปลา

63 13240 นางสาว ศิรดา ทองสวัสด์ิ ครู บ้านบุเจ้าคุณ(หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์) 

64 13241 นาง เสาวภาคย์ สืบสาย ครู บ้านบุไผ่

65 13242 นาย พุทธิพงษ์ สืบสาย ครู บ้านบุไผ่

66 13243 นางสาว ภริตพร วันตะคุ ครู บ้านปลายดาบ

67 13244 นางสาว ธิดารัตน์ ทองแก้ว ครู บ้านปางไม้

68 13245 นางสาว นุจรี นีลกรรณชุติกุล ครู บ้านปางไม้
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69 13246 นางสาว เพ็ญพักตร์ ทุมนาหาด ครู บ้านปางไม้

70 13247 นางสาว ฟาริดา นาคพงษ์ ครู บ้านปางไม้

71 13248 นางสาว อัมรา ถะเกิงสุข ครู บ้านปางไม้

72 13249 นาง อัจฉราภรณ์ นิจจอหอ ครู บ้านปางไม้

73 13250 สิบเอก ด ารงค์ฤทธ์ิ ค าสงวน ครู บ้านปางไม้

74 13251 นาง สุภัค ศรีสา ครู บ้านไผ่

75 13253 นางสาว นูรีฮัน มูดอ ครู บ้านเมืองปักสามัคคี

76 13254 นางสาว พีรดา บุญเรือง ครู บ้านเมืองปักสามัคคี

77 13255 นาย อาทร อรุณโน ครู บ้านราษฎร์พัฒนา

78 13256 นางสาว ศิราณี กอบโคกกรวด ครูพ่ีเลี ยงเด็กพิการ บ้านล านางแก้ว

79 13257 นาง ยุวดี มาเสถียร ครู บ้านวังตะเคียน

80 13258 นางสาว กิตติมา ผันส าโรง ครู (อัตราจ้าง) บ้านวังตะเคียน

81 13259 นางสาว ณัฏฐา    แอบก่ิง ธุรการโรงเรียน บ้านวังน  าเขียว (พ่วงโพธ์ิอุปถัมภ์)

82 13260 นางสาว วันวิสาข์    หลาบนอก ครู (อัตราจ้าง) บ้านวังน  าเขียว (พ่วงโพธ์ิอุปถัมภ์)

83 13261 นางสาว สุเบญญา พานเมือง ครู บ้านวังน  าเขียว (พ่วงโพธ์ิอุปถัมภ์)

84 13262 นาย ณัฐวุฒิ โก้สันเทียะ ครู บ้านวังน  าเขียว (พ่วงโพธ์ิอุปถัมภ์)

85 13263 นางสาว จิรณัฐ    ไทยก่ิง ครูพ่ีเลี ยงเด็กพิการ บ้านวังน  าเขียว (พ่วงโพธ์ิอุปถัมภ์)

86 13265 นางสาว เฆขลา ชาภักดี ครู บ้านวังหิน

87 13266 นาง กุลนิษฐ์นันท์ สังฆะทิพย์ ครู บ้านสระประทีป

88 13267 นาง ไขแข อินทรนอก ครู บ้านสระประทีป

89 13268 นาง เตือนจิต ปักใต้ ครู บ้านสระประทีป

90 13269 นาง มาลี ธรรมรักษา ครู บ้านสระประทีป

91 13270 นางสาว จริญญา รวมพร ครู บ้านสระประทีป



ท่ี ท่ี (ตามประกาศ สพฐ.) ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข 

ตามประกาศของ สพฐ. ประกาศ ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2563

ช่ือ - ช่ือสกุล

รายช่ือผู้ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีท่ี 10)

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ตามโครงการของ สพฐ. ร่วมกับส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

92 13271 นางสาว จุฑาลักษณ์ ไลกระโทก ครู บ้านสระประทีป

93 13272 นางสาว นิธินันท์    จันทรทีประ พนักงานงานราชการ บ้านสระประทีป

94 13273 นางสาว พรทิวา กาพย์แก้ว ครู บ้านสระประทีป

95 13275 นาง สุพรรณี หมอดี ครู บ้านสระประทีป

96 13276 นาง เสาวคนธ์ พลฉิมพันธ์ุ ครู บ้านสระประทีป

97 13277 นาง อารีรัตน์ แหมไธสง ครู บ้านสระประทีป

98 13279 นาย จิรวัฒน์ บุรินทร์กลาง ครู บ้านสระประทีป

99 13280 นาย อธิปไตย ตันตินันท์ธนา ครู บ้านสระประทีป

100 13281 นางสาว ณัชปภา ใกล้กลาง ครู บ้านสันติสุข

101 13282 นางสาว ดาวประกาย แววบุตร ครู บ้านสันติสุข

102 13283 นางสาว ทักษพร เวียงทองสาระโชค ครู บ้านสันติสุข

103 13284 นางสาว ทักษพร เวียงทองสาระโชค ครู บ้านสันติสุข

104 13285 นาง ประนอม ตระการเกียรติ ครู บ้านสุขไพบูลย์

105 13286 นางสาว กมลรัตน์ ฝ่ายครบุรี ครู บ้านสุขไพบูลย์

106 13287 นางสาว ทรรศนีย์ ฉวยกระโทก ครู บ้านสุขไพบูลย์

107 13288 นางสาว ประเทือง ราชกระโทก ครู บ้านสุขไพบูลย์

108 13289 นางสาว พิจิตรา เจริญการ ครู บ้านสุขไพบูลย์

109 13290 นางสาว พิมพร พงษ์บรรเทา ครู บ้านสุขไพบูลย์

110 13291 นางสาว ยุวดี สัญจร ครู บ้านสุขไพบูลย์

111 13292 นางสาว อชิระ คลองโนนสูง ครู บ้านสุขไพบูลย์

112 13293 นางสาว อัญชลี มีสูงเนิน ครู บ้านสุขไพบูลย์

113 13294 นาย จิราวุฒิ เทศนอก ครู บ้านสุขไพบูลย์

114 13295 นาย ธนดล ภูมิมณี ครู บ้านสุขไพบูลย์



ท่ี ท่ี (ตามประกาศ สพฐ.) ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข 

ตามประกาศของ สพฐ. ประกาศ ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2563

ช่ือ - ช่ือสกุล

รายช่ือผู้ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีท่ี 10)

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ตามโครงการของ สพฐ. ร่วมกับส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

115 13296 นางสาว ณัฐนันท์     งามลาภ ธุรการโรงเรียน บ้านหนองกก

116 13297 นางสาว วีนา    กล่อมก่ิง ครูพ่ีเลี ยงเด็กพิการ บ้านหนองกก

117 13298 นางสาว ศิริวรรณ     อารีศิลป ครู (อัตราจ้าง) บ้านหนองกก

118 13299 นางสาว อรพรรณ ป่ันฉิมพลี ครู บ้านหนองกก

119 13300 นาย สรายุทธ    นุชฉิมพลี พนักงานงานราชการ บ้านหนองกก

120 13301 นางสาว พัชรี ทิพย์สันเทียะ ครู บ้านหนองขนาก

121 13302 นางสาว เสาวณีย์ ปัดทา ครู บ้านหนองขนาก

122 13303 ว่าท่ีร้อยตรี จักรพันธ์ ศรีธุลี ครู บ้านหนองแดง

123 13304 นาง ธิดารัตน์ ส าราญสุข ครู บ้านหนองแดง

124 13305 นางสาว กมลพร ม่ิงสกุล ครู บ้านหนองแดง

125 13306 นางสาว นรัญจ์ ศรีชะโร ครู บ้านหนองแดง

126 13308 นางสาว ละอองดาว นามเกษม ครู บ้านหนองตะแบก

127 13309 นาง ส าเนียง ยอดผักแว่น ครู บ้านหนองตะแบก

128 13310 นางสาว กนกวรรณ เกตุสม ครู บ้านหนองตาด

129 13311 นางสาว ปริศนา อาจวงษ์ ครู บ้านหนองตาด

130 13312 นางสาว สุภาวดี ท่ังกลาง ครู บ้านหนองตาด

131 13313 นาง สุดาวดี แคะสูงเนิน ครู บ้านหนองตาด

132 13314 นางสาว ปรีดาพร อุ่นกระโทก ครู บ้านหนองโบสถ์

133 13315 นาย ประสิทธ์ิ จันทร์เสน ครู บ้านหนองล้างช้าง

134 13316 นาง พิมพ์ชนก จ านงประโคน ครู บ้านหนองสองห้อง

135 13318 นาง รุ่งทิพย์ แอบฉิมพลี ครู บ้านหนองหญ้าขาว

136 13319 นางสาว อมรรัตน์    บุญสม ครู (อัตราจ้าง) บ้านหนองหญ้าขาว

137 13320 นาย อัครวินท์ โสดาปัดชา ครู บ้านหนองหญ้าขาว



ท่ี ท่ี (ตามประกาศ สพฐ.) ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข 

ตามประกาศของ สพฐ. ประกาศ ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2563

ช่ือ - ช่ือสกุล

รายช่ือผู้ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีท่ี 10)

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ตามโครงการของ สพฐ. ร่วมกับส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

138 13321 นางสาว วิเรืองรอง บุญกระโทก ครู บ้านหนองหลักศิลา

139 13322 นาง เมตตา นิมิตร ครู บ้านหนองใหญ่พัฒนา

140 13323 นาง ศิริภา นามประสพ ครู บ้านหนองใหญ่พัฒนา

141 13324 นางสาว จุรีภรณ์ เฝดสูงเนิน ครู บ้านหนองใหญ่พัฒนา

142 13325 นางสาว ชรินรัตน์ ค าด้วง ครู บ้านหนองใหญ่พัฒนา

143 13326 นางสาว พรรวินท์ จูแจ่ม ครู บ้านหนองใหญ่พัฒนา

144 13327 นางสาว รัตนา    ปัสสาโก ครู (อัตราจ้าง) บ้านหนองใหญ่พัฒนา

145 13328 นางสาว อนงค์ลักษณ์ บัดสูงเนิน ครู บ้านหนองใหญ่พัฒนา

146 13329 นาย อรรถพล เคร่ืองสาย ครู บ้านหนองใหญ่พัฒนา

147 13330 นางสาว สุกัญญา สูนขุนทด ครู บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

148 13331 นางสาว อรุณวตรี วิไลเลิศศิลป์ ครู บ้านโคกส าราญ

149 13332 นาย ศักด์ิ แววจะบก ครู บ้านอังโกนห้วยทราย

150 13333 นางสาว รังสิมา วงษ์ตระกูล ครู บ้านอังโกนห้วยทราย

151 13334 นางสาว รจนา    บุ่งนาม ครูพ่ีเลี ยงเด็กพิการ ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

152 13335 นางสาว สาธิมา ทองขุนวงศ์ ครู รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

153 13337 นางสาว กรรัตน์ เพ็ญจันทร์ ครู วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

154 13338 นางสาว นภสร วงษ์ศิริสุพรชัย ครู วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

155 13339 นางสาว จริยา จันทร์งาม ครู วัดโคกสระน้อย

156 13340 นาง ดารินทร์ ไวสู้ศึก ครู วัดพรหมราช

157 13341 นางสาว นิติยา    ทองประสงค์ พนักงานงานราชการ วัดพรหมราช

158 13342 นางสาว อรสา สูนขุนทด ครู วัดพรหมราช

159 13343 นางสาว กชกร คล้ายเมืองปัก ครู วัดโพธ์ิเมืองสามัคคี

160 13344 นางสาว กนกอร เขตกระโทก ครู วัดโพธ์ิเมืองสามัคคี



ท่ี ท่ี (ตามประกาศ สพฐ.) ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข 

ตามประกาศของ สพฐ. ประกาศ ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2563

ช่ือ - ช่ือสกุล

รายช่ือผู้ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีท่ี 10)

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ตามโครงการของ สพฐ. ร่วมกับส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

161 13345 นาง ณัฐฐิการ์ สาระณา ครู สะแกราชวิทยาคม

162 13346 นางสาว พรทิพย์ ทบธรรม ครู สามัคคีประชาสรรค์

163 13347 นางสาว สุรัตน์วดี บุญปลูก ครู สามัคคีประชาสรรค์

164 13348 ว่าท่ีร้อยตรี บัณฑิฏ เล่ือยกระโทก ครู สามัคคีประชาสรรค์

165 13349 นาย จัตุพร หาญสุวรรณ ครู หนองใหญ่พัฒนา

ผู้รายงานข้อมูล :

ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2564

นางเกดสุชา ทองน้อย  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง/โรงเรียน ช่ือรำงวัลท่ีได้รับ วัน เดือน ปี ท่ีได้รับ ส่วนรำชกำรท่ีให้รำงวัล หมำยเหตุ

1 นางสาวพยอม  บอนขุนทด ครู โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) รางวัล "ครูดีในดวงใจ" คร้ังท่ี 18 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ระดับ สพฐ.  27 พฤศจิกายน 2563 สพฐ.

2 นางวราภรณ์ โสภักดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

3 นายดาวรุ่ง ฉอสันเทียะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

4 นางสุภาพัทธ์ รัตน์นิยมชัย ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

5 นางสาวพิจักขณา บัญญัติวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

6 นายนภัสดล ลิมปิเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี) รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

7 นางจิรภัทร พงศ์พัทธ์รุจ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

8 นางสาวอโรชา สุวรรณดี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทบุคลากรในหน่วยงานการศึกษา : บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

9 นางธีราภรณ์ ธะนะหมอก ครู โรงเรียนบ้านหัน (คุรุราษฎร์อุทิศ) รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

10 นายณัฐดนัย สายพิมพ์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแคทราย รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

11 นางสาวสายสุณีย์ แสงก่ า ครู โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

12 นางอารมภ์ ชุมกระโทก ครู โรงเรียนบ้านวังน้ าเขียว (พ่วงโพธ์ิอุปถัมภ์) รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

13 นางกุลนิษฐ์นันท์ สังฆะทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านสระประทีป รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

14 นางสาวเขมณัฏฐ์ กอสมานชัยกิจ ครู โรงเรียนบ้านบุไผ่ รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

15 นางเสาวภาคย์ สืบสาย ครู โรงเรียนบ้านบุไผ่ รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

16 นางกีรติกานต์ ศรีขัดเค้า ครู โรงเรียนบ้านหนองหินโคน รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ข้อมูลรำยช่ือสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีได้รับรำงวัลประเภทต่ำง ๆ   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง/โรงเรียน ช่ือรำงวัลท่ีได้รับ วัน เดือน ปี ท่ีได้รับ ส่วนรำชกำรท่ีให้รำงวัล หมำยเหตุ

ข้อมูลรำยช่ือสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีได้รับรำงวัลประเภทต่ำง ๆ   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3

17 นางนันท์นิชา วรรณโชติวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

18 นางกัลยา รัตนสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองขนาก รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

19 นางรุ่งทิพย์ แอบฉิมพลี ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

20 นางจารุวรรณ เสนาช่วย ครู โรงเรียนหนองไผ่วิทยา รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

21 นางนาฏญา ศิริกุลชัยวัฒนา ครู โรงเรียนหนองไผ่วิทยา รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

22 นางสาวณฤดี ธามผโลทัย ครู โรงเรียนหนองไผ่วิทยา รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

23 นางวันเพ็ญ เสนา ครู โรงเรียนบ้านมาบกราด รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

24 นางสาวจงจิต อ่วมกระโทก ครู โรงเรียนบ้านมาบกราด รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

25 นางสาววิไล เรืองกระโทก ครู โรงเรียนบ้านมาบกราด รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

26 นางรุจิรัตน์ พันธ์โคกกรวด ครู โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

27 นางจันทนา ฝาไธสง ครู โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

28 นายสมบูรณ์ อุตรา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพรหมราช รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

29 นายสุทธิชัย เครือบคนโท ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเก่าปอแดง รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

30 นางชุติมา งามสร้อย พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองขนาก รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทบุคลากรในหน่วยงานการศึกษา : พนักงานราชการ ลูกจ้าง  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  15 ธันวาคม 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 3

31 นายศราวุธ  พิมละมาศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และเกียรติบัตร ประจ าปี 2563  ประเภทผู้บริหารการศึกษา  22 ธันวาคม 2563 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

32 นางฐารีย์  จุฑางกูร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ได้รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และเกียรติบัตร ประจ าปี 2563  ประเภทศึกษานิเทศก์   22 ธันวาคม 2563 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง/โรงเรียน ช่ือรำงวัลท่ีได้รับ วัน เดือน ปี ท่ีได้รับ ส่วนรำชกำรท่ีให้รำงวัล หมำยเหตุ

ข้อมูลรำยช่ือสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีได้รับรำงวัลประเภทต่ำง ๆ   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3

33 นางทองยุฒ  พระไตรยะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง ได้รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และเกียรติบัตร ประจ าปี 2563  ประเภทครู  22 ธันวาคม 2563 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

34 นางวราภรณ์ โสภักดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู   28 ธันวาคม 2563 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

35 นายดาวรุ่ง ฉอสันเทียะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู   28 ธันวาคม 2563 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

36 นางสุภาพัทธ์ รัตน์นิยมชัย ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  28 ธันวาคม 2563 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

37 นางสาวพิจักขณา บัญญัติวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  28 ธันวาคม 2563 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

38 นายนภัสดล ลิมปิเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี) รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  28 ธันวาคม 2563 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

39 นางจิรภัทร พงศ์พัทธ์รุจ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์   28 ธันวาคม 2563 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

40 นางสาวอโรชา สุวรรณดี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปี พ.ศ. 2563  ประเภทบุคลากรในหน่วยงานการศึกษา : บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)   28 ธันวาคม 2563 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

41 นายกิตติพงศ์  โด่งพมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท  16 มกราคม 2564 ส านักงาน สกสค.

ประเภทบุคคล กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ระดับจังหวัด ประกาศ ณ วันท่ี 22 กันยายน 2563

42 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน โรงเรียนบ้านหนองหินโคน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

43 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

44 นายเลิศ  ปรุงโพธ์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

บ้านวังน้ าเขียว (พ่วงโพธ์ิอุปถัมภ์) ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง/โรงเรียน ช่ือรำงวัลท่ีได้รับ วัน เดือน ปี ท่ีได้รับ ส่วนรำชกำรท่ีให้รำงวัล หมำยเหตุ

ข้อมูลรำยช่ือสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีได้รับรำงวัลประเภทต่ำง ๆ   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3

45 นางอุทุมพร  เครือบคนโท ผู้อ านวยการโรงเรียน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

สะแกราชวิทยาคม ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

46 นางกีรติกานต์  ศรีขัดเค้า ครู โรงเรียนบ้านหนองหินโคน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

47 นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  ด้านวิชาการ

48 โรงเรียนบ้านไชยวาล โรงเรียนบ้านไชยวาล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

49 โรงเรียนครบุรีวิทยา โรงเรียนครบุรีวิทยา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

50 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

51 นางสาวอโรชา  สุวรรณดี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเย่ียม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

52 นางพัชนี  ค าพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

วัดศีรษะกระบือ ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง/โรงเรียน ช่ือรำงวัลท่ีได้รับ วัน เดือน ปี ท่ีได้รับ ส่วนรำชกำรท่ีให้รำงวัล หมำยเหตุ

ข้อมูลรำยช่ือสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีได้รับรำงวัลประเภทต่ำง ๆ   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3

53 นางสาวศิริวรรณ์  รักษาสระน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

บ้านไชยวาล ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

54 นายเมธี  ณนภัทรเมธี ผู้อ านวยการโรงเรียน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

55 นางวันวิสาข์  สร้อยเสน ครู โรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

56 นางสาวนฤมล  กรกระโทก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้านบริหารจัดการ

57 นางสาวพยอม  บอนขุนทด ครู โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

58 นายชัชวาลย์  บุญจง ครู โรงเรียนบ้านล านางแก้ว รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ด้านบริหารจัดการ

59 นางจันทนา  ฝาไธสง ครู โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)       รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ

60 โรงเรียนบ้านล านางแก้ว โรงเรียนบ้านล านางแก้ว รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง/โรงเรียน ช่ือรำงวัลท่ีได้รับ วัน เดือน ปี ท่ีได้รับ ส่วนรำชกำรท่ีให้รำงวัล หมำยเหตุ

ข้อมูลรำยช่ือสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีได้รับรำงวัลประเภทต่ำง ๆ   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3

61 นางสาววราพร  เลขะวัฒนะ ผู้อ านวยการโรงเรียน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

วัดโพธินิมิตร ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

62 นายนภัสดล  ลิมปิเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

บ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี) ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

63 นางนภาพร  ฆ้องจังหรีด ครู โรงเรียนบ้านหนองแคทราย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

64 นางสาวเยาวรัตน์  ก๊กรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านล านางแก้ว รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

65 นางสาวปวีณา  ใจสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านหนองแคทราย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

66 นายณัฐดนัย  สายพิมพ์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแคทราย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

67 จ.ส.อ.ชลธาร  มิตรตะขบ ครู โรงเรียนบ้านล านางแก้ว รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

68 นางสาวเดือน  พรมสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง/โรงเรียน ช่ือรำงวัลท่ีได้รับ วัน เดือน ปี ท่ีได้รับ ส่วนรำชกำรท่ีให้รำงวัล หมำยเหตุ

ข้อมูลรำยช่ือสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีได้รับรำงวัลประเภทต่ำง ๆ   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3

69 นางวราภรณ์  โสภักดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

70 นายอุดม  นาคหนองหาญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมสภานักเรียน) ด้านบริหารจัดการ

71 นางสาวศิรดา  ทองสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  22 มีนาคม 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 3

(หลวงพ่อกัณหา สุขกาโมอุปถัมภ์) ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

72 นางสาวธนภร  นีกระโทก ครู โรงเรียนตะแบกวิทยา ผ่านการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  28 พฤษภาคม 2564 สพฐ. ร่วมกับ (กลุ่มนิเทศฯ)

"โรงเรียนคุณธรรม"  ส าหรับคุณครู ประเภทสร้างคนดีให้แผ่นดิน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน.

73 นายจักรกริช มงคลเมือง ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจ าปี พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด  ประเภทบุคคล กลุ่มท่ี 1 ครูและคณาจารย์  30 มิถุนายน 2564 ส านักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา

74 นายสุริยนต์  กัลยาณี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ในจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2564  ประเภทผู้บริหารการศึกษา  29 กรกฎาคม 2564 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

75 นายนภัสดล  ลิมปิเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี) ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ในจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2564 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  29 กรกฎาคม 2564 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

76 นางสาวสุปรีดา  สถิตธรรมรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ในจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2564  ประเภทศึกษานิเทศก์   29 กรกฎาคม 2564 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

77 นางพัชราภรณ์  พินิจพงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผ่านการคัดเลือกและสมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ในจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2564  ประเภทศึกษานิเทศก์   29 กรกฎาคม 2564 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

78 นายณัฐดนัย  สายพิมพ์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ผ่านการคัดเลือกและสมควรได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2564  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีดีเด่น  29 กรกฎาคม 2564 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

79 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน โรงเรียนบ้านหนองหินโคน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญทอง  สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง/โรงเรียน ช่ือรำงวัลท่ีได้รับ วัน เดือน ปี ท่ีได้รับ ส่วนรำชกำรท่ีให้รำงวัล หมำยเหตุ

ข้อมูลรำยช่ือสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีได้รับรำงวัลประเภทต่ำง ๆ   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3

80 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

เหรียญทอง  สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

81 นายเลิศ  ปรุงโพธ์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

บ้านวังน้ าเขียว (พ่วงโพธ์ิอุปถัมภ์) รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญทอง  ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

82 นางอุทุมพร  เครือบคนโท ผู้อ านวยการโรงเรียน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

สะแกราชวิทยาคม รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญทอง  ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

83 นางกีรติกานต์  ศรีขัดเค้า ครู โรงเรียนบ้านหนองหินโคน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

เหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

84 นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

ชนะเลิศเหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  ด้านวิชาการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

85 โรงเรียนบ้านไชยวาล โรงเรียนบ้านไชยวาล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

เหรียญทอง  สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

86 โรงเรียนครบุรีวิทยา โรงเรียนครบุรีวิทยา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญทอง  สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

87 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

เหรียญทอง  สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง/โรงเรียน ช่ือรำงวัลท่ีได้รับ วัน เดือน ปี ท่ีได้รับ ส่วนรำชกำรท่ีให้รำงวัล หมำยเหตุ

ข้อมูลรำยช่ือสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีได้รับรำงวัลประเภทต่ำง ๆ   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3

88 นางสาวอโรชา  สุวรรณดี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง  ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเย่ียม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

89 นางพัชนี  ค าพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

วัดศีรษะกระบือ เหรียญทอง  ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

90 นางสาวศิริวรรณ์  รักษาสระน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

บ้านไชยวาล เหรียญทอง  ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

91 นายเมธี  ณนภัทรเมธี ผู้อ านวยการโรงเรียน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

ธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) ชนะเลิศเหรียญทอง  ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

92 นางวันวิสาข์  สร้อยเสน ครู โรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

เหรียญเงิน  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

93 นางสาวนฤมล  กรกระโทก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

เหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้านบริหารจัดการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

94 นางสาวพยอม  บอนขุนทด ครู โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

95 นายชัชวาลย์  บุญจง ครู โรงเรียนบ้านล านางแก้ว รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

เหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ด้านบริหารจัดการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง/โรงเรียน ช่ือรำงวัลท่ีได้รับ วัน เดือน ปี ท่ีได้รับ ส่วนรำชกำรท่ีให้รำงวัล หมำยเหตุ

ข้อมูลรำยช่ือสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีได้รับรำงวัลประเภทต่ำง ๆ   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3

96 นางจันทนา  ฝาไธสง ครู โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)       รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

ชนะเลิศเหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

97 โรงเรียนบ้านล านางแก้ว โรงเรียนบ้านล านางแก้ว รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

เหรียญเงิน  สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

98 นางสาววราพร  เลขะวัฒนะ ผู้อ านวยการโรงเรียน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

วัดโพธินิมิตร เหรียญทอง  ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

99 นายนภัสดล  ลิมปิเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

บ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี) เหรียญทอง  ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

100 นางนภาพร  ฆ้องจังหรีด ครู โรงเรียนบ้านหนองแคทราย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

เข้าร่วมประกวด  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

101 นางสาวเยาวรัตน์  ก๊กรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านล านางแก้ว รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

เหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

102 นางสาวปวีณา  ใจสูงเนิน ครู โรงเรียนบ้านหนองแคทราย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

เหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ

103 นายณัฐดนัย  สายพิมพ์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแคทราย รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 กันยายน 2564 สพฐ.มอบหมายให้

ชนะเลิศเหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพ



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง/โรงเรียน ช่ือรำงวัลท่ีได้รับ วัน เดือน ปี ท่ีได้รับ ส่วนรำชกำรท่ีให้รำงวัล หมำยเหตุ

ข้อมูลรำยช่ือสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีได้รับรำงวัลประเภทต่ำง ๆ   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3

104 จ.ส.อ.ชลธาร  มิตรตะขบ ครู โรงเรียนบ้านล านางแก้ว รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  31 สิงหาคม 2564 สพฐ.มอบหมายให้

เหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ สพม.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพ

105 นางสาวเดือน  พรมสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  31 สิงหาคม 2564 สพฐ.มอบหมายให้

เหรียญเงิน  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ สพม.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพ

106 นางวราภรณ์  โสภักดี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  31 สิงหาคม 2564 สพฐ.มอบหมายให้

เหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ สพม.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพ

107 นายอุดม  นาคหนองหาญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  31 สิงหาคม 2564 สพฐ.มอบหมายให้

ชนะเลิศเหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมสภานักเรียน) ด้านบริหารจัดการ สพม.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพ

108 นางสาวศิรดา  ทองสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  คร้ังท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  31 สิงหาคม 2564 สพฐ.มอบหมายให้

(หลวงพ่อกัณหา สุขกาโมอุปถัมภ์) เหรียญเงิน  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพม.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพ

ผู้รายงานข้อมูล : นางเกดสุชา ทองน้อย  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ณ วันท่ี 6 กันยายน 2564



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง/โรงเรียน ช่ือรำงวัลท่ีได้รับ วัน เดือน ปี ท่ีได้รับ ส่วนรำชกำรท่ีให้รำงวัล หมำยเหตุ

1 นางสาวพยอม  บอนขุนทด ครู โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา) รางวัล "ครูดีในดวงใจ" คร้ังท่ี 18 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ระดับ สพฐ.  27 พฤศจิกายน 2563 สพฐ.

2 นายศราวุธ  พิมละมาศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และเกียรติบัตร ประจ าปี 2563  ประเภทผู้บริหารการศึกษา  22 ธันวาคม 2563 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

3 นางฐารีย์  จุฑางกูร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ได้รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และเกียรติบัตร ประจ าปี 2563  ประเภทศึกษานิเทศก์   22 ธันวาคม 2563 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

4 นางทองยุฒ  พระไตรยะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง ได้รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และเกียรติบัตร ประจ าปี 2563  ประเภทครู  22 ธันวาคม 2563 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

ผู้รายงานข้อมูล : นางเกดสุชา ทองน้อย  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ณ วันท่ี 6 กันยายน 2564

ข้อมูลรำยช่ือสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีได้รับรำงวัลประเภทต่ำง ๆ ระดับชำติข้ึนไป   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 



 

โครงการ   พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
นโยบาย สพฐ.   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพท.   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้ประสานงานหลัก  นางเกดสุชา  ทองน้อย  
โทรศัพท์/โทรสาร     06 2915 5162   E-mail : cat3033@hotmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ข้อ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู ้ที ่มีความรู ้และทักษะในศตวรรษที ่ 21 รักการเรียนรู้  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้อ 1 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) วัยรุ ่น/วัยเรียนมีความรู ้และทักษะในศตวรรษที่21ครบถ้วน รู ้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ       : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ  ไปสู่เป้าหมาย 

การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก  20 ปี ข้างหน้าดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี 
การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบโดยจำเป็น ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับ 
ในทุกมิต ิทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรที ่ด ี เก่งและมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า 
อย่างเต็มศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ 
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 การเปลี่ยนแปลงบทบาท ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำกับการ
เร ียนร ู ้ของตนเองได ้  สามารถนำองค ์ความร ู ้ ไปใช ้สร ้างรายได ้รวมถ ึงท ักษะด ้านว ิชาช ีพและทักษะชี วิต  
ดังนั้นมีความจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทบุคลากรยุคใหม่ให้เป็น“ผู้อำนวยการเรียนรู้” โดยสร้างความตระหนัก 
สร้างแรงจูงใจ คัดสรรผู ้มีความรู ้ความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง 
เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในทุกระดับ  เพื ่อให้บุคลกรที ่มีความรู ้ความสามารถมีความก้าวหน้า 
ในการปฏิบัติงานได้แสดงศักยภาพของตนเองจึงต้องมีการคัดเลือก ประเมินผลสัมฤทธิผลของงานและพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพ่ือจูงใจให้คนดีมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้เห็นความสำคัญในเรื ่องดังกล่าว  
จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาขึ้น 



 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่ง 
2.2 เพื ่อให้บุคลากรทางการศึกษา ที ่ได้ร ับการบรรจุและแต่งตั ้งใหม่ มีความกระตือรือร้น มีความตั ้งใจ 

ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งให้สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.4 เพื ่อเสริมสร้างองค์ความรู ้ของบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู ้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่  

ได้อย่างมืออาชีพ 
2.5 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน  เป็นแบบอย่างที ่ดี  
และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพในสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ผู้บริหารการศึกษา ร้อยละ100 ได้รับการพัฒนา 
3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ100 ได้รับการพัฒนา 
3.1.3 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ร้อยละ80 ได้รับการพัฒนา 
3.1.4 บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ร้อยละ100 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหารการศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจ

ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสามารถขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. วิธีดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  พัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา 
กิจกรรมที ่1.1 ประชุมคณะกรรมการเพื ่อเตรียมการรับการให้
คำแนะนำ ปรึกษาและช่วยเหลือของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง 
(Coaching Team) จำนวน 1 วัน 
กิจกรรมที่ 1.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการรับการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา จำนวน 3 วัน 

ธันวาคม 
2563-

กันยายน 
2564 

นางเกดสุชา           
ทองน้อย 
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
กิจกรรมที ่  2.1 ออกนิเทศ ต ิดตาม และให้คำแนะนำ ปร ึกษา  
และช ่ วย เหล ือในการปฏิบ ัต ิ ง านโดยคณะกรรมการทำงาน  
และคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) จำนวน 8 วัน 
กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสถานศึกษา
ต้นแบบ จำนวน 2 วัน 1 คืน 
กิจกรรมี่ 2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกผลการปฏิบัติงาน          
ที่เป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 วัน 



 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
จัดอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 2 วัน 

4 กิจกรรมที่ 4 การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 2 วัน 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2563  –  กันยายน 2564 
สถานที่ดำเนินการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 / โรงเรียน / สถานที่เอกชน 
 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ    : M4–M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 182,600 บาท                 

(หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

การศึกษา 
        ไตรมาส   

1 - 4 

  กิจกรรมที่1.1 การให้คำแนะนำ 
ปรึกษา และช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานทุกด้าน โดยคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง(Coaching Team) 

         

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวันจำนวน            

18 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท  
(18×1×120) 

- 2,160 - 2,160  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 18 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ             
35 บาท (18×2×35) 

- 1,260  - 1,260   

       -  ค่าพาหนะคณะทำงาน - 10,000 - 10,000  
  กิจกรรมที่ 1.2 การประเมินสัมฤทธิผล

การปฏิบัติงานผู้บริหารการศึกษา 
(ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา) 

         

  ค่าใช้จ่าย          



 

 

ที ่
 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหาร จำนวน 40 คนๆ ละ 

3 มื้อๆ ละ 120บาท (40×3×120) 
- 14,400 - 14,400  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 40 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ                
35บาท (40×6×35) 

- 8,400  - 8,400   

       -  ค่าพาหนะ - 8,600 - 8,600  
  รวม - 44,820 - 44,820  
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

สถานศึกษา 
    

 
  ไตรมาส   

1 - 4 

  กิจกรรมที ่2.1 การให้คำแนะนำ 
ปรึกษา และช่วยเหลือในการปฏบิัติงาน
ทุกด้าน โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ี
เลี้ยง(Coaching Team)   

         

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 6 คนๆ ละ 

8 วัน ๆ ละ 240 บาท (6x8x240) 
- 11,520 - 11,520  

       -  ค่าพาหนะ - 5,000 - 5,000  
  กิจกรรมที่ 2.2 การศึกษาดูงาน

สถานศึกษาต้นแบบ และการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(จำนวน 2 วัน 1 คืน) 

         

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหาร จำนวน 29 คนๆ ละ 

2 มื้อๆ ละ 120 บาท (29×2×120) 
- 6,960 - 6,960  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 29 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ              
35 บาท (29×4×35) 

- 4,060 - 4,060  

       -  ค่าอาหารเย็น 29 คนๆ ละ                 
1 มื้อๆ ละ 350 บาท (29x1x350) 

- 10,150  - 10,150  

       -  ค่าท่ีพัก 29 คนๆ ละ 1 คืนๆ 
ละ 600 บาท (29x1x600) 

- 17,400 - 17,400  

       -  ค่าพาหนะ - 5,000 - 5,000  
  กิจกรรมที่ 2.3 การคัดเลือกผล              

การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
         

  ค่าใช้จ่าย          



 

ที ่
 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหาร จำนวน 50 คนๆ ละ           

1 มื้อๆ ละ120 บาท (50×1×120) 
- 6,000 - 6,000  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน50คนๆ ละ2มื้อๆ ละ 35 บาท 
(50×2×35) 

- 3,500 - 3,500  

       -  ค่าพาหนะ - 5,000 - 5,000  
  รวม - 74,590 - 74,590  
3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเจ้าหน้าที่

ธุรการโรงเรียน 
    

 
  ไตรมาส   

1 - 4 

       -  ค่าอาหาร จำนวน 195 คนๆ ละ
1 มื้อๆละ 120 บาท (195x1x120) 

- 23,400 - 23,400  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 195 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ          
35บาท (195x2x35) 

- 13,650 - 13,650  

       -  ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน         
1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท 
(1x6x600) 

3,600 - - 3,600  

  รวม 3,600 37,050 - 40,650  
4 กิจกรรมที่ 4 การเชิดชูเกียรติบุคลากร

ที่มีผลงานดีเด่น 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือคัดเลือก
ผู้มีผลงานดีเด่น 

 
  

  
ไตรมาส   

1-4 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหาร จำนวน 20 คนๆ ละ 

2 มื้อๆ ละ 250 บาท (20X2X250) 
- 10,000  - 10,000   

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 20 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ           
50 บาท (20X4X50) 

- 4,000 - 4,000  

       -  ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม.ๆ 
ละ600บาท (6X600) 

3,600 -  - 3,600   

       -  ค่าพาหนะคณะกรรมการ - 4,940 - 4,940  
  รวม 3,600 18,940 - 22,540  

  รวมทั้งสิ้น 7,200 175,400 - 182,600  

 



 

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

บุคลากรในสังกัด อาจจะไม่มีความกระตือรือร้น ขาดความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้ประสบการณ์  
และม ีการพัฒนาตนเองอย ่างไม ่ เป ็นระบบและต ่อเน ื ่อง และไม ่สามารถข ับเคล ื ่อนการปฏ ิร ูปการศ ึกษา  
ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง เพื่อให้ได้รับ

การพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่ง  พัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมผลงาน  
ยอดเยี่ยม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. ผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ร้อยละ 100 ผ่านการพัฒนา
เพ่ือเข้าสู่ตำแหน่ง 
        2. ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ร้อยละ 100 ผ่านการพัฒนา
เพ่ือเข้าสู่ตำแหน่ง 
        3. เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ               
ในการปฏิบัติงาน 
 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 80 

 
 

เชิงคุณภาพ 
        ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  
และบุคลากรทางการศึกษา มีความกระตือรือร้นมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้
ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและสามารถขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 

ร้อยละ 80 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัย

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพ
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเพ่ือส่วนรวม 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้บริหารการศึกษา  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา  
3. เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
4. บุคลากรในสังกัด 

 


