
 
 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564 
 
1. ความก้าวหน้าทางวชิาชีพ  
 1.1 การเปลี่ยนตำแหน่ง  
  -  
 1.2 การผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
  - ข้าราชการครู ผา่นการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเข้ม  
    ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 คน  
 1.3 การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ  
  - ข้าราชการครู ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ     จำนวน 5 คน  
  - ข้าราชการครู ได้คำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน - คน  
2. การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย   
  1.  นางสาวส ุภาวด ี   จ ันส ุก  ตำแหน ่ง  พน ักงานราชการ ได ้ ร ับ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
  2. นางสาวสุมนา  อุดม ตำแหน่ง ครู ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชดิ
ชูยิ่งมงกุฎไทย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
  3. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์ ตำแหน่ง ครู ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็น
ที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
  4. นางสาวชลธิชา  แจ้งจงดี ตำแหน่ง ครู ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ อันเป็น
ที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
  5. นางสาวปรียาพร  นาคสมุทร ตำแหน่ง ครู ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 



  6. นางสาวพรรษมล  ภิรมย์ศรี ตำแหน่ง ครู ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
  7. นางสาวพิศมัย  คำนนท์ ตำแหน่ง ครู ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
  8. นางสาวรตินันท์  เพชรแท้ ตำแหน่ง ครู ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
  9. นางวิภารัตน์  อุปเนตร ตำแหน่ง ครู ได้ร ับพระราชทานเครื ่องราชอิสริยาภรณ์             
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย   ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
  10. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม  ตำแหน่ง ครู ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
  11. นางสาวสุทธิพร สอิ้งแก้ว ตำแหน่ง ครู ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
  12. นายอนุพงศ์  นากรักษา ตำแหน่ง ครู ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
  13. นายกิตติ  เรืองศิริ ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
  14. นายสงัด  ดวงพรม ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ได้รับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
  15. นายสงัด  ดวงพรม ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
   
 
 



3. การได้รับรางวัลและผลงานครู 
 1. นางสาวขวัญใจ   เพชรกล้า ตำแหน่ง ครู ได้รับรางวัลปิยชนม์ คนการศกึษา ประจำปี  
พ.ศ. 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 

 2. นางจันทร์นภา ฉิมพาลี ตำแหน่ง ครู ได้รับรางวัล โล่เกียรติคุณ“บุคคลรัก ศรัทธาและเสียสละ 
อุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา พุทธศักราช 2564” โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวักกรุง
เทพมหานคร 
    3. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย ตำแหน่งครู ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2564  
จากสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 
    4. นางสาวสุรีรัตน์   กองขันท์ ตำแหน่ง รองผู ้อำนวยการ ได้รับรางวัลรองผู ้อำนวยการ
สถานศึกษาดีเด่น  ประจำปี 2564 จากสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 
    5. นางสาวดวงกมล  กลิ่นดี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดีเด่น ประจำปี 2564 จากสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 
  
 
   
 
 


