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สํานั กงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

พิมพ์

บันทึกขอความ
สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ที่.............................................................................. วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เรื่อง ผลการพิจารณารางวัล MOE AWARDS ปการศึกษา ๒๕๕๙
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
เรื่องเดิม

สพม.๑๔ สพม.๑๔ ไดคัดเลือก บุคคลหนวยงาน สถานศึกษาผลงานระดับดีเดน รางวัล MOE AWARDS กระทรวง

ศึกษาธิการ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเขารับการคัดเลือกพิจารณาไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา ดังนี้
ประเภทบุคคล
สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และมหากษัตริย
- นางประทีป ชูแกว

ครู โรงเรียนสตรีระนอง

- นายไกรสร สุทธิประภา

ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต

สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- นายชวนะ คํากลา

ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีระนอง

- นางสาวธนิกานต กันฑะวงศ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต
สาขาปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- นางลําไย ชูประดิษฐ

ครู โรงเรียนกระบุรีวิทยา

- สาขาอนุรักษมรดกไทย
- นางสาวอิสรีย ศรีงาม
- นางวาสนา แจมเล็ก

ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต

ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา

ประเภทสถานศึกษา
สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
- โรงเรียนสตรีระนอง
สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- โรงเรียนสตรีภูเก็ต

- โรงเรียนกระบุรีวิทยา
สาขาปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- โรงเรียนกระบุรีวิทยา
สาขาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- โรงเรียนกระบุรีวิทยา
ประเภทหนวยงาน
สาขาปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ขอเท็จจริง

สํานักงานสงเสริมกิจการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดแจงผลการพิจารณาผลรางวัล MOE AWARDS ป

การศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
ผลการพิจารณารางวัล MOE AWARDS ปการศึกษา ๒๕๕๙
ดีเดน

สาขา

/

ยาเสพติด บุคคล

/

ยาเสพติด สถานศึกษา นายจรูญ อมฤตโกมล

/

ประเภท

ชื่อ – นามสกุล
นางลําไย ชูประดิษฐ

ยาเสพติด หนวยงาน นางสาวสุวิภา ตั้งกอสกุล
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ตําแหนง
ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา

รองผูอํานวยการสํานักงาน

ผูอํานวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา
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ผูอวยการ โรงเรียนกระบุรีวิทยา

สถานศึกษา

ผูอํานวยการ โรงเรียนกระบุรีวิทยา
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/
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/
/

/

/

พอเพียง
พอเพียง

คุณธรรม
เทิดทูน
เทิดทูน
เทิดทูน

อนุรักษ

อนุรักษ

นางสาวธนิกานต กันฑะวงศ

บุคคล

นายชวนะ คํากลา

สถานศึกษา นายธีระชัย รัตนรังษี
บุคคล
บุคคล

บุคคล

ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีระนอง

รองผูอํานวยการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

นายจรูญ อมฤตโกมล

นายไกรสร สุทธิประภา

ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

นางประทีป ชูแกว

ครูโรงเรียนสตรีระนอง

สถานศึกษา นางจุลนิษฐ ซังธาดา
บุคคล

ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

รองผูอํานวยการ โรงเรียนสตรีระนอง

นางวาสนา แจมเล็ก

ครูโรงเรียนกระบุรีวิทยา

นางสาวอิสรีย ศรีงาม

ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต

ขอพิจารณา ๑. เห็นควรแจงโรงเรียนในสังกัดทราบและประชาสัมพันธผลการคัดเลือกรางวัล
๒. กลุมบริหารงานบุคคลไดจัดพิมพหนังสือนําสง เสนอมาดวยแลว
ขอเสนอ

๑.เพื่อโปรดทราบ
๒.เพื่อโปรดลงนมหนังสือนําสง

๓.ขออนุญาตใชบันทึกขอความฉบับนี้แจงเวียน งานประชาสัมพันธ สพม.๑๔ และผูที่เกี่ยวของทราบ

เอกสารแนบ : ประกาศผล , รางหนังสือนําสง ,

(นายกิตติพงษ ละเอียดศิลป)
พนักงานราชการ
-

(นางสาวสุปรียา ไขมุกข)

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
๒ มี.ค. ๒๕๖๑
ทราบ

(นายสามารถ รังสรรค)

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
๒ มี.ค. ๒๕๖๑
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ผลการพิจารณารางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559
ดีเด่น ดี สาขา
ประเภท
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

ยาเสพติด บุคคล
นางลําไย ชูประดิษฐ์
ครู

ยาเสพติด หน่วยงาน นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ยาเสพติด สถานศึกษา นายจรูญ อมฤตโกมล
ผู้อํานวยการโรงเรียน

พอเพียง บุคคล
นางสาวธนิกานต์ กันฑะวงศ์
ครู

พอเพียง บุคคล
นายชวนะ คํากล้า
ผู้อํานวยการโรงเรียน

พอเพียง สถานศึกษา นายจรูญ อมฤตโกมล
ผู้อวยการโรงเรียน

พอเพียง สถานศึกษา นายธีระชัย รัตนรังษี
รองผู้อํานวยการโรงเรียน

คุณธรรม สถานศึกษา นายจรูญ อมฤตโกมล
ผู้อํานวยการโรงเรียน

เทิดทูน บุคคล
นายไกรสร สุทธิประภา
ครู

เทิดทูน บุคคล
นางประทีป ชูแก้ว
ครู

เทิดทูน สถานศึกษา นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา
รองผู้อํานวยการโรงเรียน

อนุรักษ์ บุคคล
นางวาสนา แจ่มเล็ก
ครู

อนุรักษ์ บุคคล
นางสาวอิสรีย์ ศรีงาม
ครู

หน่วยงาน / สถานศึกษา
โรงเรียนกระบุรีวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
โรงเรียนกระบุรีวิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีระนอง
โรงเรียนกระบุรีวิทยา
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนกระบุรีวิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีระนอง
โรงเรียนสตรีระนอง
โรงเรียนกระบุรีวิทยา
โรงเรียนสตรีภูเก็ต

สังกัด
สพม.14
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