
แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานที่โดดเด่นและรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

.................................................................................. 
1.  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 
2.  ผลงานที่ด าเนินงานที่โดดเด่น 
 2.1 นางสาวภูริชญา บุญเสริม ได้รับทุนโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพ่ือการศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมนานาชาติ ระยะท่ี 1 รุ่นที่ 57  (พ.ศ.2561 – 2562) นักเรียนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

 

3.  รางวัลที่ได้รับ 
 3.1 นักเรียน 
  (1)  ระดับนานาชาติ 
   1.1 เป็นตัวแทนนักกีฬารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาฟุตซอล หญิงทีมชาติไทย รุ่น
อายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันรายการ 1 DIFT  WORLD DEAF FUTSAL CHAMPIONSHIPS U 18 
BANGKOK THAILAND   

 
   



 (2)  ระดับประเทศ 
  2.1 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมชาติไทย 
 จ านวน 3 คน 

 
  2.2 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมชาติไทย  
จ านวน 10 คน 

 
2.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
 - รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ  

ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 
 - รางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่ 4 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง  
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

 - รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 5 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา  
ป.1-ป.6 
 - รางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่ 5 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ 
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 

 - รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
(ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

 - รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 6 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย  
บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 

 - รางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่ 6 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่อง 
ทางการได้ยิน ม.1-ม.6 

 - รางวัลระดับเหรียญเงินอันดับที่ 6 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ  
บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3  

 - รางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่ 7 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่อง 
ทางการได้ยิน ไม่ก าหนดช่วงชั้น 



 - รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ  8 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน  
ม.1-ม.3  

 - รางวัลระดับเหรียญเงินอันดับที่ 9 การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
(สีเทียนหรือสีชอล์คน้ ามัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 

 - รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 10 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย  
บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 

 - รางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่ 10 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย  
บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 

  2.4 กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จังหวัดนครนายก กรมพลศึกษา 
 -  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑา หญิง วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  
 -  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑา หญิง วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  

 -  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑา หญิง วิ่ง 4 x 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  
 -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑา หญิง วิ่ง  800 เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
 -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑา หญิง วิ่ง 4× 400เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาฟุตซอล  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

 
   
 (3)  ระดับภูมิภาค 

3.1. งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
 -  รางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 
 -  รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์)  

บกพร่องทางการได้ยิน ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

 -  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน  
ป.1-ป.6  



 - รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้
ยิน ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 - รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่ก าหนด
ช่วงชั้น 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน 
ม.1-ม.3 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 
 -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่อง 

ทางการได้ยิน ม.1-ม.3  
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่อง 

ทางการได้ยิน ม.4-ม.6  
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่อง 
ทางสติปัญญา ม.4-ม.6 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่อง 
ทางการได้ยิน ม.1-ม.6 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ 
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ ามัน)  
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 

3.2 กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จังหวัดเชียงราย คัดภาค 1 จังหวัดจันทบุรี กกท. 
 -  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑา หญิง วิ่ง 400 เมตร   

-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑา หญิง วิ่ง 400 เมตร   
-  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑา หญิง วิ่ง 800 เมตร   
-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑา หญิง วิ่ง 800เมตร   
-  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑา หญิง วิ่ง 1,500เมตร   
-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑา หญิง วิ่ง 1,500เมตร   
-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑา หญิง วิ่ง 4× 100เมตร   
-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑา หญิง วิ่ง 4× 400เมตร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (4)  ระดับจังหวัด 
  4.1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  กีฬาฟุตบอล  รุ่นประชาชนหญิง การแข่งขัน 

กีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจ าปี  2561 (14 THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018) รอบ
คัดเลือกตัวแทนจังหวัดปราจีนบุรี 

 

 3.2 บุคลากร 
  (1)  ระดับนานาชาติ 
   ............................................................................................................................. .............. 
............................................................................................................................. .............................................. 
  (2)  ระดับประเทศ 
  - ดร.นะรงษ์  ชาวเพ็ชร ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นสมาคม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
แห่งประเทศไทย (ส.บ.มท.) 

   

- ดร.นะรงษ์  ชาวเพ็ชร ได้รับรางวัล MOE AWARDS  ประเภทบุคคลดีเด่น  
สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 



  (3)  ระดับภูมิภาค 
- นางสาวกิตติกา  สาสุจิตร  รางวัล“ยกย่องเชิดชูเกียรติ”ประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการ  

ข้าราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
- นางสาวสะกาย  ที่พัก รางวัล“ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

พนักงานราชการดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
- นางสาวปรารถนา  แซ่ฮุ้น รางวัล“ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 
  (4)  ระดับจังหวัด 
   - นายเอกรัฐ  อินทร์ทิพย์  รางวัลครูดีศรีปราจีน 
   - นายอนุวรรตน์  ช่างหล่อ รางวัลครูดีศรีปราจีน 
   - นายธนรัตน์  พลานุสนธิ ์ รางวัลครูดีศรีปราจีน 
   - นางสาวสุจินดา  อินทร์ปัญญา รางวัลครูดีศรีปราจีน 

 
 



 3.3 สถานศึกษา 
  (1)  ระดับนานาชาติ 
   ............................................................................................................................. .............. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
  (2)  ระดับประเทศ 
   - ได้รับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งม่ัน 
อนุรักษ์ สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึก ครูและเยาวชน 

 
  - ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 

 
 
 
 
 
 
 



  (3)  ระดับภูมิภาค 
   ................................................................................................................... ........................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
  (4)  ระดับจังหวัด 
   ............................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
  
        ลงชื่อ.......................................ผู้รายงาน 
            (นายอนุวรรตน์  ช่างหล่อ) 
                ต าแหน่ง ครู คศ.1 
              วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 


