ตารางการประกวดและบัญชีรายชื่อผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครั้งที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับภาคใต้ จังหวัดระนอง
ด้านนวัตกรรมและเทคโนลีเพื่อการเรียนการสอน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง
ที่ รหัสกิจกรรม
ชื่อ สกุล
2
170
3
171
4
175
5
นายพิษณุ ธรรมรัตน์
182
6
นางสุจิรา ณ พัทลุง
184
7
นางสุพตั รา สิงหเสม
184
8
นางผการัตน์ พึ่งพานิช
185
9
188
นายวรกร สุวรรณ์
10 188
นายจตุรงค์ ยอดระบา
11 188 นายสีหนาท โชตยาสีหนาท
12 188 นางสาวพิมพ์สุจี นวลขวัญ
13 189
นางโสภิต ฉิมพลีปกั ษ์
14 189
นายสุหริ ทิพย์มณี
15 189
นางมนพัทธ์ เพ็งทอง
16 190
นายนัฐพล เพ็งเมือง
17 190
นายปริญญา มูเก็ม
18 191 นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์
19 191
นางมาตา แก้วเซ่ง
20 191
นายสุริยา โนนเสนา
21 191
นางอุบล หนูมาก
22 191
นายสุนทร สากาปัง
23 192
นายปชานนท์ ชนะราวี

โรงเรียน
โรงเรียนวัดปรางแก้ว
โรงเรียนบ้านบางแฟบ
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
-

สพป./สพม.
สงขลา เขต 2
สงขลา เขต 2
สพม.เขต 11
สงขลา เขต 2
ตรัง เขต 1
พัทลุง เขต 2
สพม.เขต 13

ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน
นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนวัดวัวหลุง
สงขลา เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยลาด
สงขลา เขต 2
โรงเรียนบ้านปลายละหาน
ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนประชาอุทศิ บ้านโคกม่วง
ยะลา เขต 3
โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฏร์
สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านแหลมหอย
นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดลานาว
สงขลา เขต 2
โรงเรียนบ้านบางแฟบ
ชุมพร เขต 1
โรงเรียนประชานิคม 4
ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดฝาละมี
สงขลา เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวปาบ
สพม.เขต 12
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

ชื่อกิจกรรมการประกวด
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ผู้อานวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

เวลาประกวด รหัสโต๊ะจัด
13.00-14.00
A9
13.00-14.00
A10
14.30-15.30
B20
13.00-14.00
A1
13.00-14.00
A4
13.00-14.00
A5
13.00-14.00
A8
13.00-14.00
A20
13.00-14.00
A19
13.00-14.00
A18
13.00-14.00
A17
10.30-11.30
A5
10.30-11.30
A6
10.30-11.30
A7
14.30-15.30
B1
14.30-15.30
B2
10.30-11.30
C2
10.30-11.30
C3
10.30-11.30
C4
10.30-11.30
C5
10.30-11.30
C6
10.30-11.30
B20

ที่ รหัสกิจกรรม
ชื่อ สกุล
โรงเรียน
สพป./สพม.
ชื่อกิจกรรมการประกวด
สพม.เขต 11
24 193
นางนพมาศ เพราพันธ์
โรงเรียนมาบอามฤตวิทยา
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สพม.เขต 11
25 194
นายวินัย กรานมูล
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สงขลา เขต 2
26 197
นางกาญดาร์ สงดวง
โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา
สงขลา เขต 2
27 198
นายทรงพล อารมณ์เย็น
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สพม.เขต 12
28 200
นางพรทิพย์ อุปถัมภ์
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สพม.เขต 12
29 201
นางอารี นิยมรส
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
นครศรีธรรมราช เขต 3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
30 205 นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส
โรงเรียนวัดทะเลปัง
สงขลา เขต 2
31 205
นางรสิตา พงษ์จีน
โรงเรียนบ้านควนเนียง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สงขลา เขต 3
32 205
นางนุชนาถ โสตโยม
ชุมชนบ้านปาดัง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กระบี่
33 206
นางสุคนธ์ บุญผลึก
โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สุราษฎร์ธานี เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
34 206
นางสาวศิริธร พรมสงฆ์
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
กระบี่
35 207
นางสาวมยุรี แก้วภู่
โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
นราธิวาส เขต 1
36 207
นายสมนึก พรหมพูล
โรงเรียนบ้านทุ่งคา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ยะลา เขต 3
37 207
นายชนกนันท์ พะสุโร
โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
สงขลา เขต 2
38 207
นางผ่องภักดิ์ จันทรภาพ
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
สุราษฎร์ธานี เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
39 207
นางผุสดี ฉีดเสน
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
ยะลา เขต 1
40 208
นางพงษ์ลดา สารัส
โรงเรียนวัดลาพะยา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
สงขลา เขต 2
41 208
นางศิริรัตน์ ชัยพล
โรงเรียนวัดโคกเหรียง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ยะลา เขต 1
42 209
นายสมใจ เศษขาว
โรงเรียนบ้านบาโด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
สุราษฎร์ธานี เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
43 209 นายภานุวฒ
ั น์ จิตร์จานงค์
โรงเรียนบ้านทาเนียบ
สงขลา เขต 2
44 211 นางต่วนนูรอักมัร เส็มหมาด
โรงเรียนบ้านโคกเมา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สุราษฎร์ธานี เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
45 211
นางสาวกรรณิการ์ ชูศรี
โรงเรียนอู่ตะเภา
ตรัง เขต 2
46 212 นางสาวรวงทอง ใจกระจ่าง โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สงขลา เขต 2
47 212
นางสวัลยา ชูเชิด
โรงเรียนบ้านต้นส้าน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตรัง เขต 1
48 219
นายชลิต พากเพียร
โรงเรียนวัดหนองเป็ด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
สพม.เขต 12
49 220 นางอภิญญา การิกาญจน์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
สพม.เขต 11
50 221
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ ดนตรี นาฎศิลป์
ชุมพร เขต 1
51 223
นายสรพงศ์ ศุภโสภณ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สพม.เขต 12
52 224
นางอุบลรัตน์ กฐินหอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เวลาประกวด รหัสโต๊ะจัด
10.30-11.30
B19
13.00-14.00
B20
10.30-11.30
A8
13.00-14.00
A4
13.00-14.00
B18
10.30-11.30
B17
10.30-11.30
B6
10.30-11.30
B7
10.30-11.30
B8
10.30-11.30
C19
10.30-11.30
C18
10.30-11.30
C16
10.30-11.30
C15
10.30-11.30
C14
10.30-11.30
C13
10.30-11.30
C12
09.00-10.00
C17
09.00-10.00
C16
10.30-11.30
B16
10.30-11.30
B15
10.30-11.30
C9
10.30-11.30
C10
09.00-10.00
C8
09.00-10.00
C9
10.30-11.30
B11
14.30-15.30
C19
13.00-14.00
C15
13.00-14.00
C12
10.30-11.30
C17

ที่ รหัสกิจกรรม
ชื่อ สกุล
โรงเรียน
53 227
นายกูหมาด กูหลง
โรงเรียนอนุบาลละงู
54 230
นางสาวเสาวนีย์ บุญแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
55 230
นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล
โรงเรียนทับปุดวิทยา
56 231 ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
57 231
นายประสิทธิ์ สืบจักษะ
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
58 235
นางสาวสุรสั วดี บุญติด
โรงเรียนเบญจมราชูทศิ
59 237
นางปาริชาติ อักษรภักดี
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
60 241
นางจิราภรณ์ บัวเพ็ชร
โรงเรียนบ้านลาช้าง

สพป./สพม.

สพม.เขต 16

ชื่อกิจกรรมการประกวด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์

สพม.เขต 12

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สพม.เขต 12

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม

สตูล
สพม.เขต 12
สพม.เขต 14
สพม.เขต 12

ตรัง เขต 2

เวลาประกวด รหัสโต๊ะจัด
09.00-10.00
C12
10.30-11.30
A3
10.30-11.30
A4
13.00-14.00
B9
13.00-14.00
B10
13.00-14.00
C13
09.00-10.00
B4
14.30-15.30
B17

