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ที่ ช่ือผู้เสนอขอรบัรางวัล โรงเรยีนสังกัด รหัสด้าน รหัสกิจกรรม ช่ือรางวัล

1 โรงเรียนรามราชพิทยาคม รามราชพิทยาคม 001 001009 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

2 นางสาวณัชชา นิระเคน อุเทนพัฒนา 001 001061 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

3 นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนอง เรณูนครวิทยานุกูล 001 001067 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

4 นางพชรวรรณ มีหนองหว้า เรณูนครวิทยานุกูล 001 001069 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

5 นายรัชตะ  ขาวดี บา้นแพงพิทยาคม 001 001071 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

6 นางกุลชา ก้อนใจจิตร ปลาปากวิทยา 001 001074 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1 นางจีระนันท ์เมืองจันทร์ สพม.นครพนม 002 002104 ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเย่ียม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

2 นางพรนภัทร์ เอกนิพนธ์ ค าแสน รามราชพิทยาคม 002 002113 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

3 นางมิรันตี เหล่าเกิด ปลาปากวิทยา 002 002141 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4 นางสาวจันทร์จิรา  ขานพล ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 002 002142 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

5 นายนิรินาม งามวาจา นครพนมวิทยาคม 002 002143 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

6 นางนันทวัน ไชยรักษ์ ค้อวิทยา 002 002144 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

7 นางพรอุมา  รากวงศ์ อุเทนพัฒนา 002 002146 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บัญชีแนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ประกาศ ณ วันที ่๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการประกวดหน่วยงานและบุคคลรางวัลเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ครั้งที ่10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา

001 ด้านวิชาการ

002 ด้านบรหิาร



ที่ ช่ือผู้เสนอขอรบัรางวัล โรงเรยีนสังกัด รหัสด้าน รหัสกิจกรรม ช่ือรางวัล

บัญชีแนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ประกาศ ณ วันที ่๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการประกวดหน่วยงานและบุคคลรางวัลเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ครั้งที ่10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา

8 นางจินตรา แสนสุภา ปลาปากวิทยา 002 002148 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บรูณาการ

9 นางกมรา พรหมอารักษ์ ธาตุพนม 002 002150 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน

10 นางกรรณิการ์ ไผ่โสภา ธาตุพนม 002 002153 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

11 นางสาวบญุตรี แก้วอินธิ ธาตุพนม 002 002154 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

12 นายชญานิน โทรัตน์ อุเทนพัฒนา 002 002156 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

13 นายเกรียงไกร  ศรไชย ค้อวิทยา 002 002158 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

14 นางสาวดุษฎี บตุรบรีุ อุเทนพัฒนา 002 002159 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

15 นางสาวสมเพียร เจาจาลึก นาแกพิทยาคม 002 002161 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บรูณาการ

16 นางเกศินี  เชื้อเอี่ยมพันธ์ุ เรณูนครวิทยานุกูล 002 002162 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว

17 นางพิจิตตรา วิชะนา ค าเตยอุปถัมภ์ 002 002163 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน

1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเย่ียม สพม.นครพนม 003 003190 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเย่ียม

2 นายเทอดไทย หอมสมบติั วังยางวิทยาคม 003 003216 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

3 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ว่องไว ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 003 003244 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

4 นางสาวยุพิน  ยินดี นครพนมวิทยาคม 003 003246 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

003 ด้านนวัตกรรม



ที่ ช่ือผู้เสนอขอรบัรางวัล โรงเรยีนสังกัด รหัสด้าน รหัสกิจกรรม ช่ือรางวัล

บัญชีแนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ประกาศ ณ วันที ่๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการประกวดหน่วยงานและบุคคลรางวัลเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ครั้งที ่10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา

5 นายหรัิญทรัพย์  เพียรเสนา รามราชพิทยาคม 003 003247 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

6 นายนวธร  นนทค์ าวงค์ นครพนมวิทยาคม 003 003250 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

7 นางสาวพรนิภา  อินทนนท์ ธาตุพนม 003 003252 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

8 นางฤดี อุปรินทร์ ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 003 003253 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

9 นายปราโมทย์ โลหติ ปลาปากวิทยา 003 003254 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บรูณาการ

10 นางสาวอุมาพร  เมืองโคตร ปลาปากวิทยา 003 003255 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว

11 นางสาวสาวิตรี ปารีพันธ์ ปลาปากวิทยา 003 003260 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

12 นางสาวพิชญภัค สมปญัญา พะทายพิทยาคม 003 003261 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

13 นายวัฒนศักด์ิ พัฒนภูทอง เชียงยืนวิทยา 003 003264 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

14 นางสาวคนึงนิจ ทองเกล้ียง อุเทนพัฒนา 003 003266 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

15 นางอุษณา ปอ้มลิขิตกุล ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 003 003267 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

16 นางภาวิณี สุพลแสง สหราษฎร์รังสฤษด์ิ 003 003268 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บรูณาการ
17 นางสาวอัตถจริยา มุงคุณ สหราษฎร์รังสฤษด์ิ 003 003272 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน
18 นางสาวชณิการ์ ผันผ่อน ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 003 003292 ครูผู้สอนยอดเย่ียม  Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

19 นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม ปลาปากวิทยา 003 003294 ครูผู้สอนยอดเย่ียม  Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

20 นายวันศักด์ิ ค าแหง กุตาไก้วิทยาคม 003 003355 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม การจดัการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา



ที่ ช่ือผู้เสนอขอรบัรางวัล โรงเรยีนสังกัด รหัสด้าน รหัสกิจกรรม ช่ือรางวัล

บัญชีแนบทา้ยประกาศส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ประกาศ ณ วันที ่๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการประกวดหน่วยงานและบุคคลรางวัลเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ครั้งที ่10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา



สพม.นครพนม 

สรุปผลการลงทะเบียนของเขตพื้นที ่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม 

 

ล าดับ รายการ ผู้เข้าประกวด 

1 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ โรงเรียนรามราชพิทยาคม 

2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ นางสาวณัชชา นิระเคน [โรงเรียนอุเทนพฒันา ] 

3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนอง [โรงเรียนเรณูนคร
วิทยานุกูล ] 

4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ นางพชรวรรณ มีหนองหว้า [โรงเรียนเรณูนคร
วิทยานุกูล ] 

5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ นายรัชตะ ขาวดี [โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ] 

6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ นางกุลชา ก้อนใจจิตร [โรงเรียนปลาปากวิทยา ] 

7 ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นางจีระนนัท์ เมืองจันทร ์

8 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ นางพรนภัทร์ เอกนพินธ์ ค าแสน [โรงเรียนราม
ราชพิทยาคม ] 

9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ นางมิรันตี เหล่าเกิด [โรงเรียนปลาปากวิทยา ] 

10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ นางสาวจันทร์จิรา ขานพล ขานพล [โรงเรียนดง
ดาวแจ้งพัฒนศึกษา ] 

 



 

11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นายนิรินาม งามวาจา [โรงเรียนนครพนม
วิทยาคม ] 

12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหาร
จัดการ 

นางนันทวนั ไชยรักษ์ [โรงเรียนค้อวิทยา ] 

13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ นางพรอุมา รากวงศ์ [โรงเรียนอุเทนพฒันา ] 

14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ นางจินตรา แสนสุภา [โรงเรียนปลาปากวิทยา ] 

15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ นางกมรา พรหมอารักษ์ [โรงเรียนธาตุพนม ] 

16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ นางกรรณิการ์ ไผ่โสภา [โรงเรียนธาตุพนม ] 

17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ [โรงเรียนธาตุพนม ] 

18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นายชญานิน โทรัตน์ [โรงเรียนอุเทนพัฒนา ] 

19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหาร
จัดการ 

นายเกรียงไกร ศรไชย [โรงเรียนค้อวิทยา ] 

20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหาร
จัดการ 

นางสาวดุษฎี บุตรบุรี [โรงเรียนอุเทนพัฒนา ] 

21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ นางสาวสมเพียร เจาจาลึก [โรงเรียนนาแกพิทยา
คม ] 



22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ นางเกศินี เช้ือเอี่ยมพันธุ์ [โรงเรียนเรณูนครวิทยา
นุกูล ] 

23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ นางพิจิตตรา วิชะนา [โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์ ] 

24 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษายอดเย่ียม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  

25 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน 

นายเทอดไทย หอมสมบัติ [โรงเรียนวังยางวิทยา ] 

26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ว่องไว [โรงเรียนดงดาวแจ้ง
พัฒนศึกษา ] 

27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน 

นางสาวยุพิน ยินดี [โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ] 

28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน 

นายหิรัญทรัพย์ เพียรเสนา [โรงเรียนรามราช
พิทยาคม ] 

29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

นายนวธร นนท์ค าวงค์ [โรงเรียนนครพนม
วิทยาคม ] 

30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

นางสาวพรนิภา อินทนนท์ [โรงเรียนธาตุพนม ] 

31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

นางฤดี อุปรินทร์ [โรงเรียนดงดาวแจ้งพฒันศึกษา 
] 

32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน 

นายปราโมทย์ โลหิต [โรงเรียนปลาปากวิทยา ] 



33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน 

นางสาวอุมาพร เมืองโคตร [โรงเรียนปลาปาก
วิทยา ] 

34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

นางสาวสาวิตรี ปารีพันธ์ [โรงเรียนปลาปากวิทยา 
] 

35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน 

นางสาวพิชญภัค สมปัญญา [โรงเรียนพะทาย
พิทยาคม ] 

36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทอง [โรงเรียนเชียงยืน
วิทยา ] 

37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

นางสาวคนึงนิจ ทองเกล้ียง [โรงเรียนอุเทนพฒันา 
] 

38 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

นางอุษณา ป้อมลิขิตกุล [โรงเรียนดงดาวแจ้ง
พัฒนศึกษา ] 

39 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน 

นางภาวิณี สุพลแสง [โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษด์ิ 
] 

40 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

นางสาวอัตถจริยา มุงคุณ [โรงเรียนสหราษฏร์
รังสฤษด์ิ ] 

41 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

นางสาวชณิการ์ ผันผ่อน [โรงเรียนดงดาวแจ้ง
พัฒนศึกษา ] 

42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม [โรงเรียนปลาปาก
วิทยา ] 

43 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

นายวันศักดิ์ ค าแหง [โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 



 



 



 



 



 























 





























แบบ รวพ. 1 (ก) 
 

  
 

แบบใบสมัครเพื่อรบัรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 
ประเภทบคุคล ตามข้อ 3.1.1 (ครู และคณาจารย์) 

ของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 
----------------------------------------------------- 

๑. ช่ือ/นามสกุล.......................................................................................................................................................... 
 วัน/เดือน/ปีเกิด...............................เลขประจ าตัวประชาชน........................................ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี........... 
 ถนน..........................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ /เขต .................................จังหวัด........................ 
 รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์ .....................................โทรสาร...................................................... 

๒. ต าแหน่งปัจจุบัน..................................................................สังกัด.......................................................................... 
 เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี.............เดือน.............................ปี............................และปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งปัจจุบันเมื่อ 
 วันท่ี.....เดือน.....................ปี.........รวมเวลาท้ังส้ิน………..ปี........เดือน..........วัน (นับถึงวนัท่ีก าหนดในคุณสมบัติ) 
 สถานท่ีท างาน................................................................ต้ังอยู่เลขท่ี.................ถนน............................................. 
 ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................................. 
 รหัสไปรษณีย์........................................................โทรศัพท์ .................................................................................. 
 โทรสาร.............................................................E-Mail………………………………………………………………………………. 
 หรือหมู่บ้านอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัย ตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านท่ีอยู่ห่างจากชายแดน
 ...............................ก.ม. หรือห่างจากจังหวัดท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่......................................ก.ม. 

๓. ระดับการศึกษาสูงสุด..................................................................................................................................... 
 สถาบันการศึกษา.................................................................ปีท่ีส าเร็จการศึกษา.............................................   

๔. ประวัติการท างาน (ต้ังแต่บรรจุถึงปัจจุบัน) โดยปรากฏหลักฐานอ้างอิงท่ีชัดเจน 

วัน/เดือน/ป ี ต ำแหน่ง สถำนที่ท ำงำน 
   
   
   

๕. รางวัลหรือหลักฐานการยกย่อง โดยปรากฏหลักฐานอ้างอิงท่ีชัดเจน 

วัน/เดือน/ป ี รำงวัล/หลักฐำนกำรยกย่อง หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
   
   
   

 
 

- ๒ – 
 
6. งานด้านการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตามประกาศข้อ 9.1 โดยระบุประเด็นส าคัญโดยย่อหรือแนบเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 

ภาพถ่าย 
รูปหน้าตรง
ขนาด ๑ นิ้ว 

 

 

 

 

รูปหน้า

ตรง 

ขนาด 

๑ นิ้ว 



  6.1 มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และผู้เรียนหรือผู้ปกครองดีเด่นเป็น       
ท่ีประจักษ์ จนได้รับการยกย่องจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  6.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือน า
ผลงานของตนเองมาประยุกต์หรือปรับปรุงพัฒนา หรือน าผลงานมาวางแผนและต่อยอดจนได้รับการยกย่อง     
เป็นท่ีประจักษ์ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  6.3 มีความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เป็นผู้น าหรือสร้างผู้น าด้านการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพแก่บุคคลอื่น ๆ ให้สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ไปบูรณาการกับการใช้ชีวิตประจ าวันได้
อย่างชัดเจนเป็นท่ีประจักษ์ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  6.4 มีความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตวิญญาณในวิชาชีพของ       
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา มีความขยัน อดทน มีวินัย เสียสละก าลังกาย 
ทรัพย์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาการศึกษา รวมท้ังการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงจิตวิญญาณและ
ศรัทธาต่อวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  (อธิบายพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ขอรับรองว่าข้อมูลท้ังหมดเป็นความจริงทุกประการ 
 ลงชื่อ......................................................................ผู้สมัคร 
   (................................................................) 
  ต าแหน่ง................................................................ 
      วันที่............/........................../...................... 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ลงชื่อ.........................................................ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 
   (........................................................) 
  ต าแหน่ง................................................................ 
      วันที่............/........................../...................... 
หมายเหตุ  ในการน้ีให้ผู้สมัคร แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นไปตามประกาศฯ ดังน้ี  
  1. ส าเนา กพ. ๗ หรือเอกสารอ้างอิงประวัติ 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  3.  ส าเนาเกียรติบัตรหรือส าเนารางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี) 
  4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) 

แบบ รวพ. 1 (ข) 
 

  
 

แบบใบเสนอช่ือเพื่อรบัรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 

ภาพถ่าย 
รูปหน้าตรง
ขนาด ๑ นิ้ว 

 

 



ประเภทบคุคล ตามข้อ 3.1.1 (ครู และคณาจารย์) 
ของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 

----------------------------------------------------- 
 ข้าพเจ้า (ช่ือ/นามสกุล) .................................................................................................ขอเสนอบุคคล
เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ช่ือ/นามสกุล.......................................................................................................................................................... 
 วัน/เดือน/ปีเกิด...............................เลขประจ าตัวประชาชน........................................ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี........... 
 ถนน..........................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ /เขต .................................จังหวัด........................ 
 รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์ .....................................โทรสาร...................................................... 

๒. ต าแหน่งปัจจุบัน..................................................................สังกัด.......................................................................... 
 เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี.............เดือน.............................ปี............................และปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งปัจจุบันเมื่อ 
 วันท่ี.....เดือน.....................ปี.........รวมเวลาท้ังส้ิน………..ปี........เดือน..........วัน (นับถึงวนัท่ีก าหนดในคุณสมบัติ) 
 สถานท่ีท างาน................................................................ต้ังอยู่เลขท่ี.................ถนน............................................. 
 ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................................. 
 รหัสไปรษณีย์........................................................โทรศัพท์ .................................................................................. 
 โทรสาร.............................................................E-Mail………………………………………………………………………………. 
 หรือหมู่บ้านอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัย ตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านท่ีอยู่ห่างจากชายแดน
 ...............................ก.ม. หรือห่างจากจังหวัดท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่......................................ก.ม. 

๓. ระดับการศึกษาสูงสุด..................................................................................................................................... 
 สถาบันการศึกษา.................................................................ปีท่ีส าเร็จการศึกษา.............................................   

๔. ประวัติการท างาน (ต้ังแต่บรรจุถึงปัจจุบัน) โดยปรากฏหลักฐานอ้างอิงท่ีชัดเจน 

วัน/เดือน/ป ี ต ำแหน่ง สถำนที่ท ำงำน 
   
   
   

๕. รางวัลหรือหลักฐานการยกย่อง โดยปรากฏหลักฐานอ้างอิงท่ีชัดเจน 

วัน/เดือน/ป ี รำงวัล/หลักฐำนกำรยกย่อง หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
   
   
   

- ๒ – 
6. งานด้านการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตามประกาศข้อ 9.1 โดยระบุประเด็นส าคัญโดยย่อหรือแนบเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
  6.1 มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และผู้เรียนหรือผู้ปกครองดีเด่นเป็น       
ท่ีประจักษ์ จนได้รับการยกย่องจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



  6.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือน า
ผลงานของตนเองมาประยุกต์หรือปรับปรุงพัฒนา หรือน าผลงานมาวางแผนและต่อยอดจนได้รับการยกย่อง      
เป็นท่ีประจักษ์ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  6.3 มีความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เป็นผู้น าหรือสร้างผู้น าด้านการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพแก่บุคคลอื่น ๆ ให้สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ไปบูรณาการกับการใช้ชีวิตประจ าวันได้
อย่างชัดเจนเป็นท่ีประจักษ์ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  6.4 มีความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตวิญญาณในวิชาชีพของ       
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา มีความขยัน อดทน มีวินัย เสียสละก าลังกาย 
ทรัพย์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาการศึกษา รวมท้ังการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงจิตวิญญาณและ
ศรัทธาต่อวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  (อธิบายพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ขอรับรองว่าข้อมูลท้ังหมดเป็นความจริงทุกประการ 

 
                                    ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอชื่อ  
   (........................................................) 
  ต าแหน่ง................................................................ 

     วันที่............/........................../...................... 
 
 ลงชื่อ......................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
   (...................................................) 
 ต าแหน่ง...................................................... 
  วันที่............/..................../....................... 

   
หมายเหตุ  ในการน้ีให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นไปตามประกาศฯ ดังน้ี  
  1. ส าเนา กพ. ๗ หรือเอกสารอ้างอิงประวัติ 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  3.  ส าเนาเกียรติบัตรหรือส าเนารางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี) 
  4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) 
 
 

แบบ รวพ. 2 (ก) 
 

  
 

แบบใบสมัครเพื่อรบัรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 
ประเภทบคุคล ตามข้อ 3.1.2 และข้อ 3.1.3 

ของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 
       ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา   ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 

ภาพถ่าย 
รูปหน้าตรง
ขนาด ๑ นิ้ว 

 

 

 

 



----------------------------------------------------- 

๑. ช่ือ/นามสกุล.......................................................................................................................................................... 
 วัน/เดือน/ปีเกิด...............................เลขประจ าตัวประชาชน...................................ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี................ 
 ถนน..........................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ /เขต .................................จังหวัด........................ 
 รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์ .....................................โทรสาร...................................................... 

๒. ต าแหน่งปัจจุบัน..................................................................สังกัด.......................................................................... 
 เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี.............เดือน.............................ปี............................และปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งปัจจุบันเมื่อ 
 วันท่ี.....เดือน.....................ปี.........รวมเวลาท้ังส้ิน………..ปี........เดือน..........วัน (นับถึงวนัท่ีก าหนดในคุณสมบัติ) 
 สถานท่ีท างาน................................................................ต้ังอยู่เลขท่ี.................ถนน............................................. 
 ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................................. 
 รหัสไปรษณีย์........................................................โทรศัพท์ .................................................................................. 
 โทรสาร.............................................................E-Mail………………………………………………………………………………. 
 หรือหมู่บ้านอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัย ตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านท่ีอยู่ห่างจากชายแดน
 ...............................ก.ม. หรือห่างจากจังหวัดท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่......................................ก.ม. 

๓. ระดับการศึกษาสูงสุด..................................................................................................................................... 
 สถาบันการศึกษา.................................................................ปีท่ีส าเร็จการศึกษา.............................................   

๔. ประวัติการท างาน (ต้ังแต่บรรจุถึงปัจจุบัน) โดยปรากฏหลักฐานอ้างอิงท่ีชัดเจน 

วัน/เดือน/ป ี ต ำแหน่ง สถำนที่ท ำงำน 
   
   
   

๕. รางวัลหรือหลักฐานการยกย่อง โดยปรากฏหลักฐานอ้างอิงท่ีชัดเจน 

วัน/เดือน/ป ี รำงวัล/หลักฐำนกำรยกย่อง หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
   
   
   

 
- ๒ – 

6. งานด้านการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตามประกาศข้อ 9.1 โดยระบุประเด็นส าคัญโดยย่อหรือแนบเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
  6.1 มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ จนได้รับการ
ยกย่องจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ ในระดับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด หรือประเทศ (อธิบายพร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  6.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือน า
ผลงานของตนเองมาประยุกต์หรือปรับปรุงพัฒนา หรือน าผลงานมาวางแผนและต่อยอดจนได้รับการยกย่องเป็น  
ท่ีประจักษ์ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



  6.3 มีความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เป็นผู้น าหรือสร้างผู้น าด้านการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพแก่บุคคลอื่น ๆ ให้สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ไปบูรณาการกับการใช้ชีวิตประจ าวันได้
อย่างชัดเจนเป็นท่ีประจักษ์ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  6.4 มีความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตวิญญาณในวิชาชีพของ       
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา มีความขยัน อดทน มีวินัย เสียสละก าลังกาย 
ทรัพย์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาการศึกษา รวมท้ังการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงจิตวิญญาณและ
ศรัทธาต่อวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  (อธิบายพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ขอรับรองว่าข้อมูลท้ังหมดเป็นความจริงทุกประการ 
 ลงชื่อ......................................................................ผู้สมัคร 
   (................................................................) 
 ต าแหน่ง................................................................ 
 วันที่............/........................../...................... 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ลงชื่อ.........................................................ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 
   (........................................................) 
  ต าแหน่ง................................................................ 
 วันที่............/........................../...................... 
หมายเหตุ  ในการน้ีให้ผู้สมัคร แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นไปตามประกาศฯ ดังน้ี  
  1. ส าเนา กพ. ๗ หรือเอกสารอ้างอิงประวัติ 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  3.  ส าเนาเกียรติบัตรหรือส าเนารางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี) 
  4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) 

แบบ รวพ. 2 (ข) 
 

  
 

แบบใบเสนอช่ือเพื่อรบัรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 
ประเภทบคุคล ตามข้อ 3.1.2 และข้อ 3.1.3 

ของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 
       ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 

----------------------------------------------------- 
 ข้าพเจ้า (ช่ือ/นามสกุล) .................................................................................................ขอเสนอบุคคล
เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ช่ือ/นามสกุล.......................................................................................................................................................... 
 วัน/เดือน/ปีเกิด...............................เลขประจ าตัวประชาชน..................................ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี................. 
 ถนน..........................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ /เขต .................................จังหวัด........................ 
 รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์ .....................................โทรสาร...................................................... 

ภาพถ่าย 
รูปหน้าตรง
ขนาด ๑ นิ้ว 

 

 

 

 

รูปหน้า

ตรง 

ขนาด 

๑ นิ้ว 



๒. ต าแหน่งปัจจุบัน..................................................................สังกัด.......................................................................... 
 เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี.............เดือน.............................ปี............................และปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งปัจจุบันเมื่อ 
 วันท่ี.....เดือน.....................ปี.........รวมเวลาท้ังส้ิน………..ปี........เดือน..........วัน (นับถึงวนัท่ีก าหนดในคุณสมบัติ) 
 สถานท่ีท างาน................................................................ต้ังอยู่เลขท่ี.................ถนน............................................. 
 ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................................. 
 รหัสไปรษณีย์........................................................โทรศัพท์ .................................................................................. 
 โทรสาร.............................................................E-Mail………………………………………………………………………………. 
 หรือหมู่บ้านอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัย ตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านท่ีอยู่ห่างจากชายแดน
 ...............................ก.ม. หรือห่างจากจังหวัดท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่......................................ก.ม. 

๓. วุฒิการศึกษาสูงสุด................................................................................................................................................ 
 สถาบันการศึกษา.................................................................ปีท่ีส าเร็จการศึกษา.............................................   

๔. ประวัติการท างาน (ต้ังแต่บรรจุถึงปัจจุบัน) โดยปรากฏหลักฐานอ้างอิงท่ีชัดเจน 

วัน/เดือน/ป ี ต ำแหน่ง สถำนที่ท ำงำน 
   
   
   

๕. รางวัลหรือหลักฐานการยกย่อง โดยปรากฏหลักฐานอ้างอิงท่ีชัดเจน 

วัน/เดือน/ป ี รำงวัล/หลักฐำนกำรยกย่อง หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
   
   
   

- ๒ – 
6. งานด้านการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตามประกาศข้อ 9.1 โดยระบุประเด็นส าคัญโดยย่อหรือแนบเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
  6.1 มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ จนได้รับการ
ยกย่องจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ ในระดับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด หรือประเทศ (อธิบายพร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  6.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือน า
ผลงานของตนเองมาประยุกต์หรือปรับปรุงพัฒนา หรือน าผลงานมาวางแผนและต่อยอดจนได้รับการยกย่องเป็น  
ท่ีประจักษ์ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  6.3 มีความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เป็นผู้น าหรือสร้างผู้น าด้านการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพแก่บุคคลอื่น ๆ ให้สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ไปบูรณาการกับการใช้ชีวิตประจ าวันได้
อย่างชัดเจนเป็นท่ีประจักษ์ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



  6.4 มีความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตวิญญาณในวิชาชีพของ       
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา มีความขยัน อดทน มีวินัย เสียสละก าลังกาย 
ทรัพย์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาการศึกษา รวมท้ังการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงจิตวิญญาณและ
ศรัทธาต่อวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  (อธิบายพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ขอรับรองว่าข้อมูลท้ังหมดเป็นความจริงทุกประการ 
 
 ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอชื่อ  

  (........................................................) 
  ต าแหน่ง................................................................ 

  วันที่............/........................../...................... 
 
 ลงชื่อ......................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
   (...................................................) 
 ต าแหน่ง...................................................... 
  วันที่............/..................../....................... 
 
หมายเหตุ  ในการน้ีให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นไปตามประกาศฯ ดังน้ี  
  1. ส าเนา กพ. ๗ หรือเอกสารอ้างอิงประวัติ 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  3.  ส าเนาเกียรติบัตรหรือส าเนารางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี) 
  4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) 
 

แบบ รวพ. 3 (ก) 
 

  
 

แบบใบสมัครเพื่อรบัรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 
ประเภทบคุคล ตามข้อ 3.1.4 (ผู้มีคณุปูการ) 

ของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 
----------------------------------------------------- 

 

๑. ช่ือ/นามสกุล.......................................................................................................................................................... 
 วัน/เดือน/ปีเกิด...............................เลขประจ าตัวประชาชน..................................ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี.................    
    ถนน..........................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ /เขต .................................จังหวัด........................ 
 รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์ .....................................โทรสาร...................................................... 

๒. ต าแหน่งปัจจุบัน..................................................................สังกัด.......................................................................... 
 เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี.............เดือน.............................ปี............................และปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งปัจจุบันเมื่อ 
 วันท่ี.....เดือน.....................ปี.........รวมเวลาท้ังส้ิน………..ปี........เดือน..........วัน (นับถึงวนัท่ีก าหนดในคุณสมบัติ) 
 สถานท่ีท างาน................................................................ต้ังอยู่เลขท่ี.................ถนน............................................. 
 ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................................. 
 รหัสไปรษณีย์........................................................โทรศัพท์ .................................................................................. 

ภาพถ่าย 
รปูหน้าตรง
ขนาด ๑ นิ้ว 

 

 

 

 

รูปหน้า

ตรง 

ขนาด 

๑ นิ้ว 



 โทรสาร.............................................................E-Mail………………………………………………………………………………. 
 หรือหมู่บ้านอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัย ตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านท่ีอยู่ห่างจากชายแดน
 ...............................ก.ม. หรือห่างจากจังหวัดท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่......................................ก.ม. 

๓. วุฒิการศึกษาสูงสุด................................................................................................................................................ 
 สถาบันการศึกษา.................................................................ปีท่ีส าเร็จการศึกษา.............................................   

๔. ประวัติการท างาน (ต้ังแต่บรรจุถึงปัจจุบัน) โดยปรากฏหลักฐานอ้างอิงท่ีชัดเจน 

วัน/เดือน/ป ี ต ำแหน่ง สถำนที่ท ำงำน 
   
   
   

๕. รางวัลหรือหลักฐานการยกย่อง โดยปรากฏหลักฐานอ้างอิงท่ีชัดเจน 

วัน/เดือน/ป ี รำงวัล/หลักฐำนกำรยกย่อง หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
   
   
   

 
- ๒ - 

6. งานด้านการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตามประกาศข้อ 9.2 โดยระบุประเด็นส าคัญโดยย่อหรือแนบเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
  6.1 มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ จนได้รับการ
ยกย่องจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ ในระดับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด หรือประเทศ (อธิบายพร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  6.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือน าผลงานของตนเองมา
ประยุกต์หรือปรับปรุงพัฒนา หรือน าผลงานมาวางแผนอย่างต่อเนื่องและมีการต่อยอดจนได้รับการยกย่องเป็น     
ท่ีประจักษ์ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  6.3 มีการเสียสละก าลังกาย ก าลังทรัพย์ส่วนตัว อุทิศตน หรือจิตสาธารณะ พร้อมเป็นผู้ให้เพื่อการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา หรือระบบการศึกษาของชาติ โดยไม่หวังส่ิงตอบแทนท่ีปรากฏอย่างชัดเจนในระดับสถานศึกษา        
เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด หรือประเทศ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  6.4 มีการจัดหรือส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 ขอรับรองว่าข้อมูลท้ังหมดเป็นความจริงทุกประการ 
  
 ลงชื่อ......................................................................ผู้สมัคร 
         (....................................................................) 
  ต าแหน่ง................................................................ 
      วันที่............/........................../...................... 
 
 
หมายเหตุ  ในการน้ีขอให้ผู้สมคัร แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นไปตามประกาศฯ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ ส าเนาเกียรติบัตรหรือส าเนารางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ รวพ. 3 (ข) 
 

  
 

แบบใบเสนอช่ือเพื่อรบัรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 
ประเภทบคุคล ตามข้อ 3.1.4 (ผู้มีคณุปูการ) 

ของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 
----------------------------------------------------- 

 ข้าพเจ้า (ช่ือ/นามสกุล) ................................................................................................ขอเสนอบุคคล
เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ช่ือ/นามสกุล.......................................................................................................................................................... 
 วัน/เดือน/ปีเกิด...............................เลขประจ าตัวประชาชน..................................ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี.................    
    ถนน..........................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ /เขต .................................จังหวัด........................ 
 รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์ .....................................โทรสาร...................................................... 

๒. ต าแหน่งปัจจุบัน..................................................................สังกัด.......................................................................... 
 เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี.............เดือน.............................ปี............................และปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งปัจจุบันเมื่อ 
 วันท่ี.....เดือน.....................ปี.........รวมเวลาท้ังส้ิน………..ปี........เดือน..........วัน (นับถึงวนัท่ีก าหนดในคุณสมบัติ) 
 สถานท่ีท างาน................................................................ต้ังอยู่เลขท่ี.................ถนน............................................. 
 ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................................. 
 รหัสไปรษณีย์........................................................โทรศัพท์ .................................................................................. 
 โทรสาร.............................................................E-Mail………………………………………………………………………………. 
 หรือหมู่บ้านอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัย ตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านท่ีอยู่ห่างจากชายแดน
 ...............................ก.ม. หรือห่างจากจังหวัดท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่......................................ก.ม. 

๓. วุฒิการศึกษาสูงสุด................................................................................................................................................ 

ภาพถ่าย 
รูปหน้าตรง
ขนาด ๑ นิ้ว 

 

 

 

 

รูปหน้า

ตรง 

ขนาด 

๑ นิ้ว 



 สถาบันการศึกษา.................................................................ปีท่ีส าเร็จการศึกษา.............................................   

๔. ประวัติการท างาน (ต้ังแต่บรรจุถึงปัจจุบัน) โดยปรากฏหลักฐานอ้างอิงท่ีชัดเจน 

วัน/เดือน/ป ี ต ำแหน่ง สถำนที่ท ำงำน 
   
   
   

๕. รางวัลหรือหลักฐานการยกย่อง โดยปรากฏหลักฐานอ้างอิงท่ีชัดเจน 

วัน/เดือน/ป ี รำงวัล/หลักฐำนกำรยกย่อง หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
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6. งานด้านการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตามประกาศข้อ 9.2 โดยระบุประเด็นส าคัญโดยย่อหรือแนบเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
  6.1 มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ จนได้รับการ
ยกย่องจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ ในระดับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด หรือประเทศ (อธิบายพร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  6.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือน าผลงานของตนเองมา
ประยุกต์หรือปรับปรุงพัฒนา หรือน าผลงานมาวางแผนอย่างต่อเนื่องและมีการต่อยอดจนได้รับการยกย่องเป็น    
ท่ีประจักษ์ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  6.3 มีการเสียสละก าลังกาย ก าลังทรัพย์ส่วนตัว อุทิศตน หรือจิตสาธารณะ พร้อมเป็นผู้ให้เพื่อการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา หรือระบบการศึกษาของชาติ โดยไม่หวังส่ิงตอบแทนท่ีปรากฏอย่างชัดเจนในระดับสถานศึกษา        
เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด หรือประเทศ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  6.4 มีการจัดหรือส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ขอรับรองว่าข้อมูลท้ังหมดเป็นความจริงทุกประการ 
 

  ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอชื่อ 
         (...................................................) 
  ต าแหน่ง....................................................... 



  วันที่............/..................../....................... 
 
 ลงชื่อ......................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
   (...................................................) 
 ต าแหน่ง...................................................... 
  วันที่............/..................../....................... 

 
 
หมายเหตุ  ในการน้ีขอให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นไปตามประกาศฯ ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ ส าเนาเกียรติบัตรหรือส าเนารางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี) 
 
 
 
 

แบบ รวพ. 4 
 

  
 

แบบใบเสนอช่ือเพื่อรบัรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 
ประเภทหน่วยงาน 

ของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 
----------------------------------------------------- 

 ข้าพเจ้า (ผู้เสนอช่ือ/นามสกุล)...................................................................... กรรมการ สกสค. จังหวัด 
ขอเสนอหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ช่ือหน่วยงาน......................................................................................................................................................... 
 สังกัด..................................................................................................................................................................... 
 ต้ังอยู่เลขท่ี.......................ซอย........................................................................ถนน............................................... 
 ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................................. 
 รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์ .......................................โทรสาร........................................................... 
 ลักษณะภาระงานท่ีรับผิดชอบ............................................................................................................................... 
 จ านวนบุคลากร/สมาชิก........................................................................................................................................ 
 ช่ือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน............................................................................................................................. 
 โทรศัพท์มือมือ.....................................E-Mail………………………………………………………………………………………….. 
2. มีผลงานท่ีด าเนินการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ ตามประกาศข้อ 9.3 โดยระบุประเด็นส าคัญโดยย่อหรือแนบ
เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
  2.1 มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ จนได้รับการ
ยกย่อง จากหน่วยงานท่ีเช่ือถือในระดับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด หรือประเทศ (อธิบายพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



  2.2 มีการจัดหรือส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ท้ังทางตรงหรือทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง (อธิบายพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  2.3 มีหน่วยงานอื่นน าผลงาน กิจกรรม แนวคิด หรือแนวทางปฏิบัติไปใช้เป็นแบบอย่าง หรือเป็น
ต้นแบบในด้านการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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  2.4 มีการพัฒนารูปแบบด้านการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่      
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ให้ดียิ่งขึ้น จากการวางแผน ก าหนดวิธีการ 
ขั้นตอน ติดตามและประเมินผล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของยุคสมัย 
(อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ขอรับรองว่าข้อมูลท้ังหมดเป็นความจริงทุกประการ 

  ค ายินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

 
 
 ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอชื่อ 
  (........................................................) 
 กรรมการ สกสค. จังหวัด....................................... 
   วันที่............/........................../...................... 
 
 
 ลงชื่อ.............................................................ผู้บริหารหน่วยงาน 
   (...................................................) 
 ต าแหน่ง...................................................... 
  วันที่............/..................../....................... 
 
 
  
 
 
 
หมายเหตุ  ในการน้ีขอให้หน่วยงานที่ได้รับการเสนอชื่อ แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นไปตามประกาศฯ หลักฐาน      
ที่แสดงการจัดต้ังมีสมาชิกและกิจกรรมที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ (ตามประกาศข้อ 5.1.3) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 






























































































