
   

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ชื่อรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไปที่ไดร้บั ชื่อผลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่า ขอ้ตกลงในการพัฒนางาน หมายเหตุ

ต าแหน่ง/สังกัด ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า มคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป (จ านวน 1 เรื่อง)
ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า

1 นายบัญญัติ  เผ่ือนสีเมือง 1. รางวลัพระราชทานประเภทสถานศึกษา 1. โล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ "รางวลัเสมา ป.ป.ส. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลัก

ผู้อ านวยการโรงเรียนวดันาพรม     ประถมศึกษาขนาดเล็ก/พ.ศ.2558/100%     ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. รางวลัระดับประเทศโครงการประกวด     ดีเด่น/พ.ศ.2559/100% ท า 1 ไร่ ได้ 1 แสน สู่วถิีชีวติ

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1     โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม/ 2. MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

    พ.ศ.2558/100%     พอเพียง/พ.ศ.2559/100%

3. โรงเรียนดีศรีต าบล/พ.ศ.2556/100%

4. ตราพระราชทานบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย

    ประเทศไทย/พ.ศ.2557/100%

ผลงานดเีดน่

บัญชรีายชื่อขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผู้ไดร้บัการคัดเลือกเพ่ือขอมหีรอืเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

ขอ้ 2.4.2 กรณผู้ีมผีลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่ามคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป

สายงานบรหิารสถานศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรยีน



   

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ชื่อรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไปที่ไดร้บั ชื่อผลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่า ขอ้ตกลงในการพัฒนางาน หมายเหตุ

ต าแหน่ง/สังกัด ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า มคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป (จ านวน 1 เรื่อง)
ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า

2 นายตรีศูล  พงษ์พันธ์ 1. โรงเรียนรับรางวลัพระราชทานในโครงการ 1. สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน NT สูงกวา่ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่

ผู้อ านวยการโรงเรียนวดับางล าภู     คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา    ระดับประเทศ 3 ปีการศึกษา ต่อเนื่อง (ปีการศึกษา เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลัก

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา     เพื่อรับรางวลัพระราชทานระดับประถมศึกษา   2555, ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557/ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1     ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2554/    พ.ศ.2558/100%

    พ.ศ.2555/100% 2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ด ารงมาตรฐาน

2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการ    อย่างต่อเนื่องสามสมัย (ปี 2546, ปี 2549 และ

    เรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก    ปี 2551)/พ.ศ.2546, พ.ศ.2549 และ 

    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี    พ.ศ.2551/100%

    2552/พ.ศ.2552/100% 3. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวตักรรม "ระดับประเทศ"

   เหรียญทองแดง/พ.ศ.2557/100% 

ผลงานดเีดน่

บัญชรีายชื่อขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผู้ไดร้บัการคัดเลือกเพ่ือขอมหีรอืเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556

ขอ้ 2.4.2 กรณผู้ีมผีลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่ามคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป

สายงานบรหิารสถานศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรยีน

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)



   
ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ชื่อรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไปที่ไดร้บั ชื่อผลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่า ขอ้ตกลงในการพัฒนางาน หมายเหตุ

ต าแหน่ง/สังกัด ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า มคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป (จ านวน 1 เรื่อง)
ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า

3 นายพิสิษฐ์  แม้นเขียน 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการ 1. รางวลัต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน โครงการสถานศึกษาต้นแบบ
ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัต้นสน    เรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม    รุ่นที่ 3)/พ.ศ.2556/100% พอเพียง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. การรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยีย่ม
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1    "สถานศึกษาพอเพียง 2552" โรงเรียน    พ.ศ.2558/พ.ศ.2558/100%

   บ้านคลองมอญ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1/พ.ศ.2553/100%
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ
   เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
   เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 "สถาน
   ศึกษาพอเพียง 2555 โรงเรียนวดัต้นสน
   (บุญมีโชติวทิยา)/พ.ศ.2556/100%

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

ผลงานดเีดน่

บัญชรีายชื่อขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผู้ไดร้บัการคัดเลือกเพ่ือขอมหีรอืเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556

ขอ้ 2.4.2 กรณผู้ีมผีลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่ามคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป

สายงานบรหิารสถานศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรยีน



   
ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ชื่อรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไปที่ไดร้บั ชื่อผลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่า ขอ้ตกลงในการพัฒนางาน หมายเหตุ

ต าแหน่ง/สังกัด ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า มคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป (จ านวน 1 เรื่อง)
ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า

4 นายชัยวฒิุ  จุฑาพันธส์วสัด์ิ 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร/ 1. รางวลัโรงเรียน อย. น้อย ระดับดีเยีย่ม/ โครงการ "พัฒนาสุขภาพสดใส
ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นดอนนาลุ่ม    พ.ศ.2555/100%    พ.ศ.2557/100% ห่างไกลยาเสพติด"
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. โรงเรียนต้นแบบระดับประถมศึกษาในการด าเนิน
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1    งานเฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ

   ในโรงเรียน/พ.ศ.2557/100%
3. โรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานโภชนาการ
   สมวยัดีเด่น โครงการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ
   ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการ
   สมวยั/พ.ศ.2559/100%
4. โรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
   แห่งชาติ ระดับดี ปี พ.ศ.2554/พ.ศ.2555/100%
5. นายชัยวฒิุ จุฑาพันธส์วสัด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
   ดอนนาลุ่ม จังหวดัเพชรบุรี เป็นผู้ขับเคล่ือนการด าเนิน
   งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้เป็นผลส าเร็จ/
   พ.ศ.2555/100%

บัญชรีายชื่อขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผู้ไดร้บัการคัดเลือกเพ่ือขอมหีรอืเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556

ขอ้ 2.4.2 กรณผู้ีมผีลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่ามคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป
สายงานบรหิารสถานศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรยีน

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

ผลงานดเีดน่



   
ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ชื่อรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไปที่ไดร้บั ชื่อผลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่า ขอ้ตกลงในการพัฒนางาน หมายเหตุ

ต าแหน่ง/สังกัด ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า มคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป (จ านวน 1 เรื่อง)
ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า

5 นางพิมผกา  แดงสุวรรณ์ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 1. โรงเรียนบ้านดอนยางได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ โครงการรักการออมพร้อมใช้ชีวติ
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนยาง    การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก     รางวลั ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกัน ที่ดีตามวถิีพอเพียง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา     ยาเสพติดดีเด่น/พ.ศ.2558/100%
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1    พอเพียง 2556"/พ.ศ.2557/100% 2. นางพิมผกา แดงสุวรรณ์ ได้รับโล่รางวลัเกียรติยศ

    เชิดชูเกียรติรางวลั ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษา
    ป้องกันยาเสพติดดีเด่น/พ.ศ.2558/100% 
3. นางพิมผกา แดงสุวรรณ์ ได้รับรางวลัโล่เชิดชูเกียรติ
    รางวลั MOE AWORDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น
    2557 ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาเทิดทูนสถาบัน
    ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย/์พ.ศ.2558/100%
    รางวลั MOE AWORDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น
    ประเภทบุคคล สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
    และพระมหากษัตริย/์พ.ศ.2558/100%

บัญชรีายชื่อขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผู้ไดร้บัการคัดเลือกเพ่ือขอมหีรอืเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556

ขอ้ 2.4.2 กรณผู้ีมผีลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่ามคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป
สายงานบรหิารสถานศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรยีน

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

ผลงานดเีดน่



   
ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ชื่อรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไปที่ไดร้บั ชื่อผลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่า ขอ้ตกลงในการพัฒนางาน หมายเหตุ

ต าแหน่ง/สังกัด ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า มคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป (จ านวน 1 เรื่อง)
ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า

5 นางพิมผกา  แดงสุวรรณ์ 4. โล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประเภท
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนยาง    ผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2555/
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    พ.ศ.2555/100%
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

บัญชรีายชื่อขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผู้ไดร้บัการคัดเลือกเพ่ือขอมหีรอืเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556

ขอ้ 2.4.2 กรณผู้ีมผีลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่ามคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป
สายงานบรหิารสถานศึกษา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรยีน

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

ผลงานดเีดน่



   
ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ชื่อรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไปที่ไดร้บั ชื่อผลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่า ขอ้ตกลงในการพัฒนางาน หมายเหตุ

ต าแหน่ง/สังกัด ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า มคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป (จ านวน 1 เรื่อง)
ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า

6 นายสุพจน์  หนองมีทรัพย์ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 1. โรงเรียนดีประจ าต าบล ปี พ.ศ.2556/พ.ศ.2556/100% การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ตาม
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากคลอง    การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก 2. สถานศึกษาดีเด่นทางวฒันธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา    พื้นบ้าน/พ.ศ.2558/100% พอเพียง
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1    พอเพียง 2556"/พ.ศ.2557/100% 3. โครงการโรงเรียนต้นแบบโครงการกองทุนหมุนเวยีน

   ส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวนั/
   พ.ศ.2557/100%

บัญชรีายชื่อขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผู้ไดร้บัการคัดเลือกเพ่ือขอมหีรอืเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556

ขอ้ 2.4.2 กรณผู้ีมผีลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่ามคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป
สายงานบรหิารสถานศึกษา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรยีน

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

ผลงานดเีดน่



   
ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ชื่อรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไปที่ไดร้บั ชื่อผลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่า ขอ้ตกลงในการพัฒนางาน หมายเหตุ

ต าแหน่ง/สังกัด ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า มคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป (จ านวน 1 เรื่อง)
ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า

7 นายเรวตั  กิง่แก้ว 1. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการ 4 ประสานต้าน
ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัห้วยโรง    ปี 2557/พ.ศ.2559/100% ยาเสพติดโรงเรียนวดัห้วยโรง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. รางวลั MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขา (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1    ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2557/

   พ.ศ.2559/100%
3. รางวลัเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษาป้องกัน
    ยาเสพติดดีเด่น ปี 2556/พ.ศ.2558/100%
4. รางวลั "พระพฤหัสบดีทองค า"/พ.ศ.2557/100%
5. รางวลัเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษา
   ป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี พ.ศ.2554/พ.ศ.2556/100%
6. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ด้าน
   การศึกษา อุทิศตน เสียสละ อดทน ในการปฏบิัติหน้าที่
   และพัฒนาคุณภาพชีวติได้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์
   ต่อสาธารณาชน/พ.ศ.2553/100%

บัญชรีายชื่อขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผู้ไดร้บัการคัดเลือกเพ่ือขอมหีรอืเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556

ขอ้ 2.4.2 กรณผู้ีมผีลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่ามคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป
สายงานบรหิารสถานศึกษา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรยีน

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

ผลงานดเีดน่



   
ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ชื่อรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไปที่ไดร้บั ชื่อผลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่า ขอ้ตกลงในการพัฒนางาน หมายเหตุ

ต าแหน่ง/สังกัด ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า มคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป (จ านวน 1 เรื่อง)
ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า

8 นายชิษณุพงศ์  รินรดาทิตาวร์ี 1. โล่เชิดชูเกียรติรางวลัเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการ พัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นโตนดนอ้ย    สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจ าปี 2555 โรงเรียนปลอดยาเสพติด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    ประเภทสถานศึกษา/พ.ศ.2557/100%
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 2. โล่เชิดชูเกียรติรางวลัเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการ

   สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจ าปี 2555 
   ประเภทบุคคล/พ.ศ.2557/100%
3. โล่เชิดชูเกียรติรางวลัเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการ
   สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจ าปี 2556 
   ประเภทสถานศึกษา/พ.ศ.2558/100%
4. รางวลัเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษาป้องกัน
   ยาเสพติดดีเด่น ปี พ.ศ.2556/พ.ศ.2558/100%

ผลงานดเีดน่

บัญชรีายชื่อขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผู้ไดร้บัการคัดเลือกเพ่ือขอมหีรอืเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556

ขอ้ 2.4.2 กรณผู้ีมผีลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่ามคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป
สายงานบรหิารสถานศึกษา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรยีน

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)



   
ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ชื่อรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไปที่ไดร้บั ชื่อผลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่า ขอ้ตกลงในการพัฒนางาน หมายเหตุ

ต าแหน่ง/สังกัด ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า มคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป (จ านวน 1 เรื่อง)
ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า

1 นางอุดมลักษณ์  ชูปานกลีบ 1. รางวลัเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันศิลป 1. ครูดีในดวงใจ/พ.ศ.2553/100% การพัฒนาการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ครู โรงเรียนวดัดอนไก่เต้ีย     หัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ รางวัลเหรียญ 2. รางวลัสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน O-NET แบบ STEM ผ่านกิจกรรม
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา     ทอง ชนะเลิศกิจกรรมการประกวดโครงงาน     สูงกวาระดับประเทศ 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง/ โครงงานวทิยาศาสตร์งานสกุล
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1     วทิยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4    ปีการศึกษา 2556-2558/100% ช่างเมืองเพชร

    ป.6/2556/100%
2. รางวลัเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"/
    พ.ศ.2557/100%

ผลงานดเีดน่

บัญชรีายชื่อขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผู้ไดร้บัการคัดเลือกเพ่ือขอมหีรอืเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556

ขอ้ 2.4.2 กรณผู้ีมผีลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่ามคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป
สายงานการสอน

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)



   
ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ชื่อรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไปที่ไดร้บั ชื่อผลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่า ขอ้ตกลงในการพัฒนางาน หมายเหตุ

ต าแหน่ง/สังกัด ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า มคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป (จ านวน 1 เรื่อง)
ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า

2 นาสาวศิริรัตน์  เกิดแก้ว 1. ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวลัเข็มเชิดชูเกียรติจารึก1. ผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการผลิตและใช้ส่ือการเรียน การพัฒนานวตักรรมการสอน
ครู โรงเรียนวดัโพธิ์    พระนามาภไิธยย่อ สธ)/พ.ศ.2542/100%    การสอน ประจ าปี พ.ศ.2539 รางวลัที่ 1 ประเภทประถม ขัน้พื้นฐานโดยใช้อุปกรณ์หุ่นยนต์
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    ศึกษา ชื่อผลงาน "การใช้เศษวสัดุสอนภาษาไทย"/
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1    พ.ศ.2539/100%

2. "Good practice ส่ือต้นแบบชุดสมุดประสมค า"/
   พ.ศ.2550/100%
3. หนึ่งแสนครูดี นวตักรรมยอดเยีย่ม ชุดพัฒนานวตักรรม
   การสอนแจกลูก สะกดค า และประสมค า ชุดที่ 1 - 5
   พ.ศ.2556/100%
4. ผลงานคุรุคุณธรรม (เข็มทองแดง) หนึ่งความดีแทน
   คุณธรรมแผ่นดิน/พ.ศ.2557/100%

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

ผลงานดเีดน่

บัญชรีายชื่อขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผู้ไดร้บัการคัดเลือกเพ่ือขอมหีรอืเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556

ขอ้ 2.4.2 กรณผู้ีมผีลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่ามคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป
สายงานการสอน



   
ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ชื่อรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไปที่ไดร้บั ชื่อผลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่า ขอ้ตกลงในการพัฒนางาน หมายเหตุ

ต าแหน่ง/สังกัด ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า มคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป (จ านวน 1 เรื่อง)
ปีที่ไดร้บั/สัดส่วนในการจัดท า

1 นางสาวอัชฌา  แก้วประเสริฐศรี 1. ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. รางวลั "บ้านนักวทิยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"/ การพัฒนาทักษะการคิด โดยใช้
ครู โรงเรียนวดัปากคลอง    หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2556     พ.ศ. 2557 - 2559 / 100% กระบวนการและกิจกรรมทาง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    สาขาปฐมวยั/พ.ศ.2556/100% วทิยาศาสตร์ตามโครงการ"บ้าน
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นักวทิยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

สายงานการสอน
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

ผลงานดเีดน่

บัญชรีายชื่อขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผู้ไดร้บัการคัดเลือกเพ่ือขอมหีรอืเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556

ขอ้ 2.4.2 กรณผู้ีมผีลงานดเีดน่ที่ส่วนราชการตน้สังกัดเห็นว่ามคุีณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดบัชาตขิึ้นไป


