บัญชีต่อท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
ข้อ 2.4.2 กรณีผู้มผี ลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
สายงาน บริหารการศึกษา
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา
1. ผู้ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา รับโล่รางวัลเนื่องใน
วันภาษาไทยแห่งชาติ
ปี 2558 / 100
2. รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษา
ป้องกันยาเสพติด
ปี 2559 / 100
3. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีผลการปฏิบัติราชการ
และตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ(รวมผล KRS
กับ ARS)
ปี 2559 / 100

(จานวน 1 เรื่อง)

1 นายธงชัย มั่นคง
ผอ.สพป.
สพป.ระยอง เขต 2

โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
เพือ่ ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน เพือ่
การคิดและแก้ปัญหา สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

หมายเหตุ

ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา
4. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ ีผลการบริหาร
จัดการตามมาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ระดับดีเยี่ยม
ปี 2558 / 100

(จานวน 1 เรื่อง)

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
ข้อ 2.4.2 กรณีผู้มผี ลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
สายงาน บริหารการศึกษา
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

1 นางอาพัย อุดมพฤกษชาติ
รอง ผอ.สพป.
สพป.ระยอง เขต 2

ผลงานดีเด่น
ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า
ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ
มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
(จานวน 1 เรื่อง)
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา
1. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุด"ี
1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี 2555
การพัฒนาระบบบริหารจัดการลูกเสือ
ปี 2555 / 100
ประเภทผู้สนับสนุน
ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
ปี 2555 / 100

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

2. รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
ป้องกันยาเสพติด ประจาปี 2555
ปี 2555 / 100
3. รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษา
ป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจาปี 2556
ปี 2556 / 100

หมายเหตุ

ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

(จานวน 1 เรื่อง)

4. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษาเป็นแบบอย่างทีด่ ีในการดารงตน พัฒนาตน
อุทิศตน เสียสละ อดทน ในการปฏิบัติหน้าทีแ่ ละพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นทีป่ ระจักษ์ต่อสาธารณชน
ประจาปี 2553
ปี 2553 / 100
5. โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา
2557 ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาอนุรักษ์
มรดกไทย
ปี 2558 / 100
6. โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา
2557 ระดับดีเด่น ประเภทหน่วยงาน สาขาอนุรักษ์
มรดกไทย
ปี 2558 / 90
7. สพป.อ่อนหวาน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ ี
โรงเรียนปลอดน้าอัดลมเต็มพืน้ ที่ ประจาปี 2557
ปี 2557 / 100

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
ข้อ 2.4.2 กรณีผู้มผี ลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
สายงาน นิเทศการศึกษา
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

(จานวน 1 เรื่อง)

1 น.ส.ฮุสนา เงินเจริญ

1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

1. รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่สถานศึกษา

ศึกษานิเทศก์

ปี 2553 / 100

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียงต้นแบบ ปี พ.ศ. 2559

สพป.ระยอง เขต 2

2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

ปี 2558 / 100

"คุรุสดุด"ี
ปี 2557 / 100
2 นางสวลี ชนะปาลพันธุ์

1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

1. รางวัลยอดเยี่ยมศึกษานิเทศก์ทสี่ ่งเสริมและพัฒนา

โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศเพือ่

ศึกษานิเทศก์

"คุรุสดุด"ี

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสพผลสาเร็จด้าน ส่งเสริมการสอนอ่านและเขียนการเรียนรู้

สพป.ระยอง เขต 2

ปี 2558 / 100

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ภาษาไทย สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

ปี 2557 / 100

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

หมายเหตุ

ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

(จานวน 1 เรื่อง)

2. ผู้ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารับโล่รางวัลเนื่องใน
วันภาษาไทยแห่งชาติ
ปี 2555 / 100
3. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ ีผลคะแนนเฉลี่ย
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน NT
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ปี 2558 / 100
3 นางนงค์นุช อุทัยศรี

1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

โครงการนิเทศเพือ่ ส่งเสริมการบริหาร

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

จัดการชั้นเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก

สพป.ระยอง เขต 2

ปี 2556 / 100

เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร

2. รางวัลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา

ภาษาไทยของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารับโล่

ระยอง เขต 2

รางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ปี 2557 / 100

หมายเหตุ

ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

(จานวน 1 เรื่อง)

3. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ ีผลคะแนนเฉลี่ย
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน
O-NET ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ปี 2558 / 70

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
ข้อ 2.4.2 กรณีผู้มผี ลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
สายงาน บริหารสถานศึกษา (กรณีเกษียณฯ)
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

(จานวน 1 เรื่อง)

1 นายวิรัช สุวรรณโชติ

1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

1. รางวัล "วัฒนคุณาธร" โรงเรียนทาคุณประโยชน์

ผู้อานวยการโรงเรียน

"คุรุสดุด"ี

ด้านส่งเสริมงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเภท เรียนรู้แก่นักเรียนแบบบูรณาการ ตามหลัก

โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่า

ปี 2558 / 100

องค์กร ปี 2558

2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม ปี 2558 / 100
การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก

2. โรงเรียนดีศรีตาบล

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา ปี 2556 / 100
พอเพียง"

3. สถานศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน O-NET

ปี 2556 / 100

สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง
ปี 2556 / 100

โครงการสร้างฐานการเรียนรู้เพือ่ จัดการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
ข้อ 2.4.2 กรณีผู้มผี ลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
สายงาน บริหารสถานศึกษา
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

(จานวน 1 เรื่อง)

1 นายกิจจา จันทร์ดี

1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง

โครงการพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ

ผู้อานวยการโรงเรียน

ระดับประเทศ

ตามแนวทางเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน

ปี 2556 / 100

ปี 2557 / 100
2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม ปี 2558 / 100
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก 3. รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 ปี 2558 / 100
"สถานศึกษาพอเพียง 2556"
ปี 2556 / 100
3. โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
ปี 2558 / 100

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ
"โรงเรียนสุจริต" ของนักเรียนโรงเรียน
วัดเนินเขาดิน

หมายเหตุ

ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

(จานวน 1 เรื่อง)

1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวปย่าง

1. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

ผู้อานวยการโรงเรียน

ประจาปี 2556

ปี 2557 / 80

โรงเรียนบ้านศรีประชา

ปี 2556 / 100

2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง

2 นางอัญชลี อิสสรารักษ์

โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย

2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม ปี 2557 / 100
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง 2556"
ปี 2556 / 100
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา
พอเพียง 2554"
ปี 2554 / 100
3 นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ
ผู้อานวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านชาฆ้อ

1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
"คุรุสดุด"ี
ปี 2556 / 100

1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (ประเภทผู้บริหาร)
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพือ่ การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลัก
ปี 2554 / 100
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รางวัลเกียรติยศ
"คุรุคุณธรรม เข็มทอง"
ปี 2554 / 100

บ้านชาฆ้อ

หมายเหตุ

ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

(จานวน 1 เรื่อง)

2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการ 3. โครงการรู้คิด พิชิตพลังงานสถานศึกษาลดการใช้
พลังงานดีเด่น "พลังคิด สะกิดโลก"
เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา ปี 2556 / 100
4. โครงการพัฒนากิจการสหกรณ์ในโรงเรียนบ้านชาฆ้อ
พอเพียง"
ปี 2555 / 100

โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์
ปี 2557 / 100
5. โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรมจริยธรรม
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น
(ประเภทบุคคล) สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ปี 2558 / 100
6. โครงการสถานศึกษาสีขาวป้องกันยาเสพติด
โรงเรียนบ้านชาฆ้อ โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น
ประเภทสถานศึกษา
ปี 2559 / 100
7. โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านการป้องกันยาเสพติด
โรงเรียนบ้านชาฆ้อ โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น
ประเภทผู้บริหารและครูอาจารย์สถานศึกษา
ปี 2559 / 100

หมายเหตุ

ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

(จานวน 1 เรื่อง)

4 นางปรานอม บารุง

1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

1. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

โครงการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

ผู้อานวยการโรงเรียน

ระดับเพชร

ปี 2556 / 80

ไทยเพือ่ สุขภาพ

โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์

ปี 2555 / 100

1. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพเชิง

2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2556 "สถานศึกษาพอเพียง"
ปี 2556 / 100
3. รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
(Gold Award) การแข่งขันศิลปะระดับ
นานาชาติ The international
children's exhibition ปี 2015
ปี 2558 / 90
5 นายธงชัย วนิชรัตน์

1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด

ผู้อานวยการโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ปี 2556 / 100

โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
"สถานศึกษาพอเพียง"
ปี 2555 / 100

ธุรกิจ

หมายเหตุ

ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

(จานวน 1 เรื่อง)

2. รางวัลบัณณาสสมโภช
ปี 2558 / 100
6 นางอัญชลี สารสุวรรณ์

1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด

1. โรงเรียนดีศรีตาบล

ผู้อานวยการโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ปี 2557 / 100

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. โรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริม

"สถานศึกษาพอเพียง"

ผลผลิต เพือ่ โครงการอาหารกลางวัน

ปี 2554 / 100

ปี 2557 / 100
3. รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS สาขาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2557
ปี 2558 / 100
4. รางวัลสถานศึกษาพอเพียงทีม่ ีการปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศ
(Best Practice) ปี 2557
ปี 2557 / 100
5. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
ปี 2557 / 80

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
สถานศึกษาพอเพียงสู่การบริหารเชิงระบบ

หมายเหตุ

ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

7 น.ส.พัฒน์นรี ช่างเหล็ก

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ
ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า
มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด

1. โรงเรียนดีศรีตาบล

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จานวน 1 เรื่อง)
โครงการกลุ่มนักธุรกิจน้อยในโรงเรียน

ผู้อานวยการโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ปี 2557 / 100

เพือ่ การเรียนรู้ทักษะอาชีพ ตามหลัก

โรงเรียนวัดเกาะลอย

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2556 "สถานศึกษาพอเพียง"

ปี 2558 /80

ปี 2556 / 100

3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ปี 2556 / 100
4. รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับเหรียญทอง
ประเภท ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโน
โลยีเพือ่ การเรียนการสอน
ปี 2558 / 100

8 นางณัฐรดี โพธิท์ ิพย์

1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 1. โรงเรียนดีศรีตาบล

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน

การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก

โรงเรียนวัดพลงไสว ตามหลักปรัชญาของ

โรงเรียนวัดพลงไสว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา 2. สถานศึกษาลดการใช้พลังงานดีเด่น โครงการ
พอเพียง"
พลังคิด สะกิดโลก
ปี 2555 / 100
ปี 2557 / 100
3. สถานศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน O-NET
สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง
ปี 2556 / 100

ปี 2557 / 100

เศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ
ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า
มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จานวน 1 เรื่อง)

4. รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับเหรียญทอง
ผู้อานวยการสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
ด้านบริหารจัดการ
ปี 2555 / 100
9 นายอรัญ สุขสวัสดิ์

1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 1. โรงเรียนดีศรีตาบล

โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เป็น

ผู้อานวยการโรงเรียน

การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

โรงเรียนวัดเขากะโดน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา 2. รางวัลเชิดชูเกียรต MOE AWARDS ประเภท

ปี 2557 / 100

พอเพียง"

สถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปี 2556 / 100

ปี 2558 / 100

เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

3. สถานศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน O-NET
หรือ NT สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง
ปี 2556 / 100
10 นายสมพร ชูก้อนทอง

1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 1. โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้

ผู้อานวยการโรงเรียน

การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก

ดนตรีไทย

โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา 2. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

ปี 2555 / 100

พอเพียง"

ปี 2556 / 70

ปี 2554 / 100

3. โรงเรียนดีศรีตาบล
ปี 2557 / 100

หมายเหตุ

ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ
ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า
มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จานวน 1 เรื่อง)

4. รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภท
สถานศึกษา สาขาอนุรักษ์มรดกไทย
11 นางลัดดาวรรณ จินดารัตน์

1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี 2556

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความ

ผู้อานวยการโรงเรียน

การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก

พอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนวัดบุนนาค

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา 2. สถานศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน O-NET หรือ

12 นายกิจกิจพัฒน์ พันธุแ์ จ่ม

ปี 2556 / 100

พอเพียง"

NT สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง

ปี 2556 / 100

ปี 2557 / 100

1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 1. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

กิจกรรมพัฒนาธนาคารขยะรีไซเคิล การทา

ผู้อานวยการโรงเรียน

การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก

น้าหมักชีวภาพและกิจกรรมการออมวันนี้

โรงเรียนบ้านหนองน้าขุ่น

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา 2. สถานศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน O-NET

เพือ่ วันหน้า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง"

สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง

พอเพียง

ปี 2556 / 100

ปี 2555 / 100

1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด

1. รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับดีเด่น

13 นางขาจิตร วุฒิศักดิ์

ปี 2557 / 80

โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

ผู้อานวยการโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ประเภทโครงการ สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

บ้านสีระมัน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลัก

โรงเรียนบ้านสีระมัน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2558 / 100

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้าง

ปี 2556 "สถานศึกษาพอเพียง"

2. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

ผลผลิตจากการจัดกิจกรรมตามแหล่งเรียนรู้

ปี 2556 / 100

ปี 2557 / 80

หมายเหตุ

ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

14 นายบรรเทา เครือวัลย์

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ
ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า
มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด

1. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจาอาเภอ)

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จานวน 1 เรื่อง)
การพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้าน

ผู้อานวยการโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ปี 2555 / 100

คลองเขต) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลัก

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

"สถานศึกษาพอเพียง"

ปี 2558 / 80

ปี 2556 / 100
15 นายบัญชา ดีทน

1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 1. สถานศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน O-NET

โครงการสร้างสวนพฤกษศาสตร์พอเพียง

ผู้อานวยการโรงเรียน

การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลัก

โรงเรียนวัดชากมะกรูด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา ปี 2556 / 100

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน

พอเพียง"

2. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

วัดชากมะกรูด

ปี 2555 / 100

ปี 2558 / 80

16 นายศักดา สรรเสริญ

สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง

1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 1. โรงเรียนดีศรีตาบล

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพเชิง

ผู้อานวยการโรงเรียน

การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก

ธุรกิจ

โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา 2. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
พอเพียง"
ปี 2552 / 100

ปี 2556 / 100
ปี 2558 / 80

หมายเหตุ

ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

17 นายมนตรี คนเล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ
ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า
มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จานวน 1 เรื่อง)

1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 1. โรงเรียนดีศรีตาบล

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความ

ผู้อานวยการโรงเรียน

การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก

พอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนบ้านยางเอน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา 2. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
พอเพียง"

ปี 2556 / 100
ปี 2556 / 80

ปี 2555 / 100
18 นางอุไร บัวหลวง

1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด

1. รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับเหรียญทอง โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสวน

ผู้อานวยการโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนให้เป็นแหล่ง

โรงเรียนวัดเขาน้อย

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

เรียนรู้ทเี่ อื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ปี 2556 "สถานศึกษาพอเพียง"

ปี 2558 / 100

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2556 / 100

2. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ระดับปฐมวัย
ปี 2556 / 80

19 นายมานะชัย วงษ์ธนะสุภรณ์

1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด

1. สถานศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน O-NET

ผู้อานวยการโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง

โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2556 / 100

ปี 2555 "สถานศึกษาพอเพียง"

2. รางวัล มาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 3 ระดับชาติ

ปี 2555 / 100

(Goodness Marching Contest)
ปี 2558 / 100

โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพือ่ พ่อ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

20 นายสาคร เจริญกัลป์

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ
ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า
มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(จานวน 1 เรื่อง)
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่สถานศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน

การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ พอเพียงต้นแบบ

โรงเรียนวัดเนินยาง

เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557 "สถานศึกษาพอเพียง"
ปี 2557 / 100
2. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
ปี 2557 / 80
3. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ปี 2556 / 100

21 นายบุญชิต งามสง่า

1. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

ผู้อานวยการโรงเรียน

ปี 2257 / 80

O-NET และ NT โดยใช้ CHONGLOM

โรงเรียนบ้านเขาช่องลม

2. สถานศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน O-NET

MODEL"

สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง
ปี 2556 / 100
3. สถานศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน NT สูงกว่า
ระดับประเทศ 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง
ปี 2557/ 100

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มคี ุณสมบัตเิ ข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
ข้อ 2.4.1 กรณีผู้มผี ลงานดีเด่นทีไ่ ด้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
สายงาน การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขา คอมพิวเตอร์
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

(จานวน 1 เรื่อง)

1 น.ส.ประนอม เจริญชนม์

1. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมการสร้
โครงการส่งาเสริ
งเกม
มความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี

ครู

สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป. 4 -คอมพิ
ป. 6 วเตอร์

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62

สพป.ระยอง เขต 2

ปี 2556 / 100
2. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป. 4 - ป. 6
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
ปี 2557 / 100
3. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
ปี 2557 / 100

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
ข้อ 2.4.2 กรณีผู้มผี ลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
สายงาน การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

1 น.ส.จงดี เยือกเย็น
ครู
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก

1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
"คุรุสดุด"ี
ปี 2543 / 100
2. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ปี 2554
ปี 2554 / 100

ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
(จานวน 1 เรื่อง)
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา
1. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2556
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตการ
ปี 2556 / 100
ทานาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2555
ปี 2555 / 100

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
ข้อ 2.4.2 กรณีผู้มผี ลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
สายงาน การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

1 นางบุญภา อินทรพุก
ครู
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2

1. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ปี 2554
ปี 2554 / 100

ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
(จานวน 1 เรื่อง)
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และ โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โครงงาน
ประจาปี 2556 "สถานศึกษาพอเพียง"
ปี 2556 / 90
2. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2553
ปี 2553 / 100
3. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
ปี 2558 / 100

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
ข้อ 2.4.2 กรณีผู้มผี ลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
สายงาน การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาขา ดนตรี
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

(จานวน 1 เรื่อง)

1 นางอรทัย กันศิริ

1. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรม

1. รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประเภท

ส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพนักเรียน โดยใช้

ครู

ขับร้องเพลงไทยระดับชั้น ม. - ม. 3

ดนตรีไทย

โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ

โครงการ สาขาอนุรักษ์ดนตรีไทย
ปี 2558 / 100

สพป.ระยอง เขต 2

ครั้งที่ 62

2. รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมด้าน

ปี 2556 / 100

ดนตรีไทยและดนตรีพนื้ บ้าน ปี 2557 ระดับประถม
ศึกษา
ปี 2557 / 100

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
ข้อ 2.4.2 กรณีผู้มผี ลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
สายงาน การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

(จานวน 1 เรื่อง)

1 นางประทุม รอดระหงษ์

1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

1. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

โครงการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านสาหรับ

ครู

"คุรุสดุด"ี

เด็กปฐมวัยโดยใช้นิทานเป็นฐาน

โรงเรียนบ้านชาฆ้อ

ปี 2558 / 100

ปี 2557 / 100
2. โล่เกียรติคุณ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัล

สพป.ระยอง เขต 2

2. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้

สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม

ระดับปฐมวัย ปี 2554

ปี 2553 / 100

ปี 2554 / 100

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
ข้อ 2.4.2 กรณีผู้มผี ลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
สายงาน การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

(จานวน 1 เรื่อง)

1 นางกิ่งดาว พฤฒิสุขนิรันดร์

1. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

สร้างชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดหนองกันเกรา

ปี 2556 / 100
2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ คุณธรรมชั้นนา

สพป.ระยอง เขต 2

ปี 2550 / 70

ครู

3. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ปี 2555 / 70

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
ข้อ 2.4.2 กรณีผู้มผี ลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
สายงาน การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขา คอมพิวเตอร์
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
ผลงานดีเด่น
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปทีไ่ ด้รับ

ชื่อผลงานดีเด่นทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตาแหน่ง/สังกัด

ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

มีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ปีทไี่ ด้รับ/สัดส่วนในการจัดทา

(จานวน 1 เรื่อง)

1 นายกรเทพ จันทนะผลิน
ครู

1. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ (ครูสอนดี)

โรงเรียนวัดหนองกันเกรา

ปี 2554 / 100
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ การเรียนรู้

สพป.ระยอง เขต 2

(Best Practices)
ปี 2556 / 100

กิจกรรมนักประดิษฐ์น้อย

หมายเหตุ

