แบบรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานที่โดดเด่นและรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
..................................................................................
โรงเรียน/ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ผลงานที่ดาเนินงานที่โดดเด่น
1. นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลชาย หูหนวกทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ชิงแชมป์โลก
2. นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลหญิง หูหนวกทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ชิงแชมป์โลก
3. ได้รับคัดเลือกสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตซอลหญิง หูหนวกทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
4. ผู้บริหารเป็นผู้จัดการทีมกีฬาฟุตซอลหญิง หูหนวกทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงแชมป์โลก
5. ครูเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลหญิง หูหนวกทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงแชมป์โลก
รางวัลที่ได้รับ
3.1 นักเรียน
(1) ระดับนานาชาติ
............................................................................................................................. ..............
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(2) ระดับประเทศ
2.1 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมชาติไทย
จานวน 3 คน
2.2 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมชาติไทย
จานวน 10 คน
2.3 นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กประจาปี 2555
2.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 17-25 ปี
กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ จ.นครราชสีมา
2.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 17-25 ปี
กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ จ.นครราชสีมา
2.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ วอลเล่ย์บอลชายหาด รุ่นอายุไม่เกิน 17-25 ปี
กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ จ.นครราชสีมา
2.7. งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
- รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดคัดลายมือ

ประเภทบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้น ม. 4-6
- รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันราวงมาตรฐาน
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นม.4-6
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้
ประเภทบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้น ม. 4-6
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่อง
ทางการได้ยินระดับชั้น ม. 1-3
- รางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่ 5 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นม.1-3
- รางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่ 5 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ)
ประเภทบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้น ป. 1-6
- รางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่ 6 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ)
ประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่กาหนดช่วงชั้น
- รางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่ 6 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับชั้น ม. 4-6
- รางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่ 6 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้น ป. 1-6
- รางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่ 7 การแข่งขันเต้นประกอบหางเครื่อง (เพลงอิสระ)
ประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่กาหนดช่วงชั้น
- รางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่ 8 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้น ม. 4-5
- รางวัลระดับเหรียญเงินอันดับที่ 9การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้
ประเภทบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้น ม. 4-6
- รางวัลระดับเหรียญเงินอันดับที่ 11การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับชั้น ป. ม. 4-6
- รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง
ประเภทบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้น ไม่กาหนดช่วงชั้น
(3) ระดับภูมิภาค
3.1. งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันราวงมาตรฐานประเภทบกพร่องทางการได้ยิน
ระดับชั้นม.4-6
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่อง
ทางการได้ยินไม่กาหนดช่วงชั้น

- รางวัลรองชนะเลิศการประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่อง
ทางการได้ยินระดับชั้น ม. 1-3
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ)
ประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่กาหนดช่วงชั้นระดับชั้น ป. 1-6
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่อง
ทางการได้ยิน ระดับชั้นม.1-3
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน
ระดับชั้น ม. 4-6
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้
ประเภทบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้น ม. 4-6
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ)
ประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่กาหนดช่วงชั้น
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับชั้น ม. 4-6
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้
ประเภทบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้น ม. 1-3
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดับชั้น ม. 4-6
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดับชั้น ม. 4-6
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง
ประเภทบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้น ไม่กาหนดช่วงชั้น
(3) ระดับจังหวัด
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จ.ปราจีนบุรี ทีมฟุตซอลชาย
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
3.2 บุคลากร
(1) ระดับนานาชาติ
............................................................................................................................. ..............
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(2) ระดับประเทศ

- ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติทองคาครู
การศึกษาพิเศษ ผู้ทาประโยชน์ดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
- ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
- ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
- ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชรรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประเภทโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ
-ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด
- ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชรรางวัลหนึ่งแสนครูดี
- นางสาวชนิดา ศรีเมือง รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นของสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และ
การศึกษาพิเศษ ประจาปี 2560 ประเภทพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
- นายเที่ยว อยู่สาโก รางวัลผูม้ ีผลงานดีเด่นของสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษา
พิเศษ ประจาปี 2560 ประเภทลูกจ้างประจา

(3) ระดับภูมิภาค
- ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทากลุ่มสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2
- นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ รางวัล“ยกย่องเชิดชูเกียรติ”ประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ข้าราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
- นางปัทมา ยะหนัก รางวัล“ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ข้าราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
- นางไพศรี อินทร์ทิพย์ รางวัล“ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการ
พนักงานราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
- นายธนรัตน์ พลานุสนธ์ รางวัล“ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการ
พนักงานราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
- นางสาวสะกาย ที่พัก รางวัล“ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการ
พนักงานราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
- นางสาวปรารถนา แซ่ฮุ้น รางวัล“ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(4) ระดับจังหวัด

- ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร รางวัลครูดีศรีปราจีน
- นางสาวจตุรพร รักษาศรี รางวัลครูดีศรีปราจีน
- นายธิปกิตติ์ สุดใจชื้น รางวัลครูดีศรีปราจีน
- นางบังอร จาปาทอง รางวัลครูดีศรีปราจีน
- นางวราพร ท่าหิน รางวัลครูดีศรีปราจีน
- นางสาวลลิตา วงทวี รางวัลครูดีศรีปราจีน
- นางสาวเบญจา รัตนอาภรณ์ รางวัลครูดีศรีปราจีน

3.3 สถานศึกษา
(1) ระดับนานาชาติ
............................................................................................................................. ..............
..................................................................................................................................................... ......................
...........................................................................................................................................................................
(2) ระดับประเทศ
- ได้รับคัดเลือกสถานที่ฝึกซ้อมนักกีฬาซุตซอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
- รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
- รางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในการจัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทาสู่วิถีพอเพียง
- รับป้ายสนองพระราชดาริในงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
- รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ (OBEC AWARDS)
- รางวัลสถานศึกษาดีเด่น โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
- เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง
(3) ระดับภูมิภาค
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ............................
(4) ระดับจังหวัด
- เกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

- เกียรติบัตรโครงการส้วมสะอาด (HAS) ,
- เกียรติบัตรองค์กรปลอดโฟม
ลงชื่อ.......................................ผู้รายงาน
(นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ)
ตาแหน่ง ครู คศ.1
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

