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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ถ.สถลมารค ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
11 มกราคม 2560

เรื่อง การยกยองเชิดชูเกียรติขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มผี ลงานดีเดน
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
สิ่งทีส่ งมาดวย 1. ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 14 ป 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลทรงคุณคา Obec Awards ป 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ไดดําเนินการประกวดคัดเลือก
ขาราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มผี ลงานดีเดนเปนที่ประจักษ เพื่อสงเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู
ใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเปนแบบอยางที่ดี นั้น
ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จึงขอใหทานแจง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีรายชื่อตามประกาศที่แนบมาพรอมนี้ รับมอบเกียรติบัตรยกยอง
เชิดชูเกียรติ ในงานวันครู ประจําป 2560 วันจันทรที่ 16 มกราคม 2560 ณ จุดจัดงานวันครูแตละอําเภอ
และขอใหผูแทนคณะกรรมการจัดงานวันครูของแตละอําเภอ ติดตอรับเกียรติบัตรทีจ่ ะมอบใหกับผูทมี่ ีผลงานดีเดน
ภาคบาย วันที่ 13 มกราคม 2560 ที่กลุมบริหารงานบุคคล
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล ใจภักดี)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมงานพัฒนาบุคลากร
โทร 086 - 4681936
โทรสาร 086 - 4681931
เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบ นางจิดาภา ชุมพล โทร. 086-3557897

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
เรื่อง ผลการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560
-------------------------ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ไดดําเนินการสรรหา
และคัดเลือกขาราชการครูสายงานการสอนผูเปนที่ศรัทธา ยกยอง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม
วาเปนแบบอยางของผูมจี ิตวิญญาณแหงความเปนครู และไดทุมเท เสียสละ เพื่อชวยเหลือดูแลนักเรียน
อยางตอเนือ่ งจนเกิดผลงานเปนที่ประจักษ โดยนักเรียนที่อยูใ นความรับผิดชอบสวนใหญมผี ลการประเมินมาตรฐาน
ในเกณฑดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลําดับ มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและสงเสริม
การเรียนรูของนักเรียน จนสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอยางเปนรูปธรรม เปนบุคคลที่ครองตน
ครองคน ครองงาน ไดอยางเหมาะสมใหไดรับรางวัลและยกยองเชิดชูเกียรติ ใหเปนครูดีในดวงใจ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 ปรากฏผลการคัดเลือก ดังนี้
1. ครูดีในดวงใจ ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางธิดา วิสาพรม ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
2. ครูดีในดวงใจ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 นางวาสนา
2.2 นางอรทัย
2.3 นางธิดา

รักษแกว
พรหมวงศ
วิสาพรม

ครู โรงเรียนบานสองคอน
ระดับปฐมวัย
ครู โรงเรียนบานโนนเขือง
ระดับประถมศึกษา
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว ระดับมัธยมศึกษา

3. ครูดีในดวงใจ ระดับเครือขายสถานศึกษา
3.1 ระดับปฐมวัย
1. กลุมเครือขายสถานศึกษานาโพธิ์แมด
นางไพจิตร หาญจางสิทธิ์ ครู โรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ
2. กลุมเครือขายสถานศึกษาทาโพธิ์ศรีโนนสะอาด
นางณิชาภัทร เครือคุณ
ครู โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
3. กลุมเครือขายสถานศึกษาหวยขา
นางดวงใจ อาภรณศรี ครู โรงเรียนบานบก
4. กลุมเครือขายสถานศึกษาไพบูลย
นางสุระพร สอดศรี ครู โรงเรียนบานหนองดุม
5. กลุมเครือขายสถานศึกษาขี้เหล็ก
นางสาวกุหลาบ เรียตะนา ครู โรงเรียนบานตาโอง
6. กลุมเครือขายสถานศึกษาหนองอมนาหอม
นางยุวดี ไสยา ครู โรงเรียนบานนาหอม

-27. กลุมเครือขายสถานศึกษานาสวงนาเจริญปาโมง
นางสาวศุภลักษณ เดชมุงคุณ ครู โรงเรียนบานโนนคอ
8. กลุมเครือขายสถานศึกษาบุณฑริก
นางสาวมธุชา จุลกนิษฐ ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
9. กลุมเครือขายสถานศึกษาโดมประดิษฐ
นางพรพิมล กุณรักษ ครู โรงเรียนบานแปดอุม
10. กลุมเครือขายสถานศึกษานากระแซงทุงเทิง
นางสาวนัติยา ทุมทัน ครู โรงเรียนบานดอนกลาง
11. กลุมเครือขายสถานศึกษายางเกาขาม
นางจําเนียร กาญจนพัฒน ครู โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกโนนปาเลา
12. กลุมเครือขายสถานศึกษาเดชอุดม
นางปาณิศา กลิ่นสันเที๊ยะ ครู โรงเรียนเมืองเดช
13. กลุมเครือขายสถานศึกษานาจะหลวย
นางชัญญา ยารังสี ครู โรงเรียนสมเด็จพระชนนี
14. กลุมเครือขายสถานศึกษาคําครั่ง
นางวิไลวรรณ แกวภักดี ครู โรงเรียนบานคําครั่ง
15. กลุมเครือขายสถานศึกษาคอแลน
นางสาววิจิตรา สายทอง ครู โรงเรียนบานแกงยาง
16. กลุมเครือขายสถานศึกษาโนนแดง
นางนพดา ศรีคะเนย ครู โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง
3.2 ระดับประถมศึกษา
1. กลุมเครือขายสถานศึกษาหนองสะโนโนนคอ
นางประภาทิพย หวังดีธนพัฒน ครู โรงเรียนบานสรางมวงสมเสี้ยว
2. กลุมเครือขายสถานศึกษาหวยขา
นางแพรวพันธ ลีลาศิริ ครู โรงเรียนบานบก
3. กลุมเครือขายสถานศึกษาไพบูลย
นายมนตรี ศรีคํา
ครู โรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ
4. กลุมเครือขายสถานศึกษาแกงโนนกาเร็น
นางวิญาภรณ พิลาโสภา ครู โรงเรียนบานโนนกาเร็น
5. กลุมเครือขายสถานศึกษาหนองอมนาหอม
นางทิพมณี สายเมฆ ครู โรงเรียนบานหนองขี้เห็น
6. กลุมเครือขายสถานศึกษาบัวงาม
นายโกเมน จันทะสิงห ครู โรงเรียนบานโนนแฝก
7. กลุมเครือขายสถานศึกษานาสวงนาเจริญปาโมง
นางสุธาทิพย คณาพันธ ครู โรงเรียนบานนาสวง
8. กลุมเครือขายสถานศึกษาบุณฑริก
นายสืบศักดิ์ ลอมวงษ ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก

-39. กลุมเครือขายสถานศึกษาโนนพรสวรรค
นางศุภาพิชญ ทุมมากร ครู โรงเรียนบานคุมแสนชะนี
10. กลุมเครือขายสถานศึกษาโดมประดิษฐ
นางลดาวัลย เกษมสุข ครู โรงเรียนบานกุดเชียงมุน
11. กลุมเครือขายสถานศึกษายางเกาขาม
นางสาวอิศรินดารา หวานใจ ครู โรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
12. กลุมเครือขายสถานศึกษาน้ําขุน
นายจรัส สิงหสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบานน้ําขุน
13. กลุมเครือขายสถานศึกษาเดชอุดม
นายสฤษดิ์ เจริญรัตน ครู โรงเรียนดํารงสินอุทิศ
14. กลุมเครือขายสถานศึกษาคําครั่ง
นางมาลัยพร พะคะเวช ครู โรงเรียนบานคําครั่ง
15. กลุมเครือขายสถานศึกษาคอแลน
นายอรุณพงษ บุญศรี ครู โรงเรียนบานขอนแปน
16. กลุมเครือขายสถานศึกษาบุเปอยยางใหญ
นางสุภาพร หารบุตร ครู โรงเรียนบานเปอย
17. กลุมเครือขายสถานศึกษาโนนแดง
นางสุจรรยจริ า วงศชาลี ครู โรงเรียนบานโคกนอย
18. กลุมเครือขายสถานศึกษากุดประทาย
นางบุษบง บุญศรี ครู โรงเรียนบานนาประดู
19. กลุมเครือขายสถานศึกษานากระแซงทุงเทิง
นางจรรยานาฏ รางสถิตย ครู โรงเรียนบานหนองเงินฮอย
3.3 ระดับมัธยมศึกษา
1. กลุมเครือขายสถานศึกษานาโพธิ์แมด
นางพรพรรณ วิโรจนอุไรเรือง ครู โรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ
2. กลุมเครือขายสถานศึกษาทาโพธิ์ศรีโนนสะอาด
นางดารา พยัคฆ ครู โรงเรียนบานทาหลวงนาคํา
3. กลุมเครือขายสถานศึกษาหวยขา
นางปานกมล ลูกบัว ครู โรงเรียนบานหนองแปน
4. กลุมเครือขายสถานศึกษาขี้เหล็ก
นางอัจฉราวดี เงาทอง ครู โรงเรียนบานตาโอง
5. กลุมเครือขายสถานศึกษาหนองอมนาหอม
นางเยาวภา พงษวัน ครู โรงเรียนบานหนองอม
6. กลุมเครือขายสถานศึกษานาสวงนาเจริญปาโมง
นายวิศรุต สวัสดิ์วร ครู โรงเรียนบานนาเจริญ
7. กลุมเครือขายสถานศึกษาบุณฑริก
นางสาววราพร พลรักษ ครู โรงเรียนบานโนนสูง
8. กลุมเครือขายสถานศึกษาโนนแดง
นายศุภกิตติ์ ทองเรียง ครู โรงเรียนบานฝง เพ
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9. กลุมเครือขายสถานศึกษาโดมประดิษฐ
นางจํารัส พลพวก ครู โรงเรียนบานจันลา
10. กลุมเครือขายสถานศึกษานากระแซงทุงเทิง
นางปยธิดา บาตสุวรรณ ครู โรงเรียนบานเตย
11. กลุมเครือขายสถานศึกษายางเกาขาม
นางสาวสุทธิสินี โพธิสาขา ครู โรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
12. กลุมเครือขายสถานศึกษาน้ําขุน
นางอารีนาฏ นําระนะ ครู โรงเรียนบานหนองอม
13. กลุมเครือขายสถานศึกษานาจะหลวย
นางสกุลลักษณ จารุตัน ครู โรงเรียนบานโคกใหญ
14. กลุมเครือขายสถานศึกษาคําครั่ง
นางอตินุช สุภาภรณ ครู โรงเรียนบานคําครัง่
15. กลุมเครือขายสถานศึกษาคอแลน
นายเอกภพ เปรยรัตน ครู โรงเรียนบานหวยทราย
16. กลุมเครือขายสถานศึกษาโนนแดง
นางธนา สุพรม ครู โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง
ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จะดําเนินการมอบเกียรติบัตร
ประกาศเกียรติคุณใหกับผูไดรับการคัดเลือกตามประกาศนีท้ ุกทาน ในงานวันครู 16 มกราคม 2560 ณ จุดประกอบ
พิธีบูชาบูรพาจารย ของแตละอําเภอ
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)
(นายประมวล ใจภักดี)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
เรื่อง การคัดเลือกและประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหนวยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา
สพฐ. OBEC AWARDS ประจําป ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-------------------------ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ไดดําเนินการคัดเลือกและ
ประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหนวยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและสงเสริมบุคลากรภายในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เปนแบบอยางที่ดีและ
ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งยกยองหนวยงานและสถานศึกษาทีส่ ามารถทําหนาทีจ่ ัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนตัวอยางที่ดี เพื่อนําเสนอผลงานในงานมหกรรมการศึกษาระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป ๒๕๕๙ ณ จังหวัดบึงกาฬ ตอไป
บัดนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
และประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหนวยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา OBEC AWARDS ประจําป
๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว ผลการคัดเลือก ดังนี.้ ๑. ครูผูสอนยอดเยี่ยมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวอัญชลี รากวงศ
ครู โรงเรียนบานนาหวยแคน
๒. ครูผูสอนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษ
ดานบริหารจัดการชั้นเรียน
นางขวัญพัฒน รัตนอารียพร ครู โรงเรียนบานโซง
๓. ครูผูสอนยอดเยี่ยม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
ดานบริหารจัดการชั้นเรียน
นางรัศมี ประทุมมา
ครู โรงเรียนนิตมสรางตนเองลําโดมใหญ
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ)
(นายประมวล ใจภักดี)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

