
ที่ รหสักิจกรรม ชื่อ สกุล โรงเรียน/ต ำแหน่ง สพป./สพม. ชื่อกิจกรรมกำรประกวด เวลำประกวด รหัสโต๊ะจัด
1 085 - - พัทลุง 2 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยอดเยี่ยม 10.30-11.30 C1
2 085 - - สงขลำ 2 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยอดเยี่ยม 10.30-11.30 C20
3 087 - โรงเรียนบำ้นทุ่งส้มปอ่ย ตรัง 1 สถำนศึกษำยอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษำขนำดเล็ก 10.30-11.30 A10
4 088 - โรงเรียนวดัโคกม่วง สงขลำ 2 สถำนศึกษำยอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษำขนำดกลำง 10.30-11.30 A11
5 090 - โรงเรียนบำ้นหน้ำวดัโพธิ์ สงขลำ 2 สถำนศึกษำยอดเยี่ยมประเภทขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 10.30-11.30 A12
6 096 นำยปรำโมทย์ ส่งสิงห์ - สงขลำ 2 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยอดเยี่ยม 09.00-10.00 C1
7 098 นำยธนำวฒิุ รักษห์นู - สุรำษฯ 1 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยอดเยี่ยม 09.00-10.00 C20
8 099 วำ่ที่ร้อยตรีนพดล รักษแ์ก้ว - สพม.13 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำยอดเยี่ยม 14.30-15.30 C20
9 100 นำงเพยีรเพญ็ ภู่อิสริยะกุล - สงขลำ 2 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มยอดเยี่ยม ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 13.00-14.00 A2
10 102 นำงสุจิน พรหมมำศ - นครศรี 1 ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  09.00-10.00 A5
11 102 นำงสำวจรุวรรณ ชูขำว - พัทลุง 2 ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  09.00-10.00 A6
12 103 นำงกมลวรรณ สุวรรณ์ - สพม.13 ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 13.00-14.00 A6
13 104 นำงศวรรยำ สกุลประดิษฐ์ - สงขลำ 2 บคุลกร 38ค (2) ประถมศึกษำ 09.00-10.00 A1
14 104 นำงสำวลัดดำ คคนัมพรปวเิวก - สุรำษฯ2 บคุลกร 38ค (2) ประถมศึกษำ 09.00-10.00 A2
15 105 นำงลัดดำวรรณ ชุณหพมิล - สพม.13 บคุลกร 38ค (2) มัธยมศึกษำ 13.00-14.00 A3
16 106 นำงอมรรัตน์ เก้ำเอี้ยน โรงเรียนบำ้นทุ่งส้มปอ่ย ตรัง 1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำขนำดเล็ก 10.30-11.30 A20
17 106 นำงสำวฉววีรรณ แสงหรัิญ โรงเรียนบำ้นหว้ยน้ ำเย็น ตรัง 2 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำขนำดเล็ก 10.30-11.30 A19
18 106 นำยสุนทร เกิดณรงค์ โรงเรียนบำ้นแหลม พัทลุง 2 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำขนำดเล็ก 10.30-11.30 A18
19 106 นำงรัตนำ ด ำทองเสน โรงเรียนบำ้นบำโงย ยะลำ 1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำขนำดเล็ก 10.30-11.30 A17

ตารางการประกวดและบัญชรีายชื่อผู้เขา้ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

ดา้นบริหารจัดการ
ครั้งที ่6 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดบัภาคใต ้จังหวัดระนอง

วันที ่18 พฤศจิกายน 2559 
ณ โรงแรมทินิด ีจังหวัดระนอง



ที่ รหสักิจกรรม ชื่อ สกุล โรงเรียน/ต ำแหน่ง สพป./สพม. ชื่อกิจกรรมกำรประกวด เวลำประกวด รหัสโต๊ะจัด
20 106 นำงสุชำดำ ล่ิมสวสัด์ิ โรงเรียนวดัประสิทธำรำม สุรำษฯ 1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำขนำดเล็ก 10.30-11.30 A16
21 107 นำยรัตน์ธนชัช เล่ือนแก้ว โรงเรียนบำ้นนำตำแย้ม นครศรี 2  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำขนำดกลำง  13.00-14.00 A16
22 107 นำยมำรุต รำมแก้ว โรงเรียนบ้ำนวังใหม่(ประชำอุทิศ 2519)  ยะลำ 3  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำขนำดกลำง  13.00-14.00 A15
23 107 นำงโสภติ ฉิมพลีปกัษ์ โรงเรียนประชำอุทศิบำ้นโคกม่วง ปัตตำนี 1  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำขนำดกลำง  13.00-14.00 A14
24 108 นำงนงค์นำถ ศรีทองกุล โรงเรียนอนุบำลพะโต๊ะ ชุมพร 2 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำขนำดใหญ่ 10.30-11.30 B1
25 108 นำยนัฐพล เพง็เมือง โรงเรียนวดัล ำนำว นครศรี2 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำขนำดใหญ่ 10.30-11.30 B2
26 108 นำงกำญจนำ พรหมแก้ว โรงเรียนวดัพกิุลทอง พัทลุง 1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำขนำดใหญ่ 10.30-11.30 B3
27 108 นำงเรวดี เชำวนำสัย โรงเรียนบำ้นหน้ำควนลัง  สงขลำ 2 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำขนำดใหญ่ 10.30-11.30 B4
28 108 นำยแสนสุข ชัยสวสัด์ิ โรงเรียนบ้ำนหัวสะพำนมิตรภำพที่ 217 สุรำษ 3 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำขนำดใหญ่ 10.30-11.30 B5
29 109 นำงนำตำ แก้วเซ่ง โรงเรียนบำ้นหนองสองพี่น้อง ตรัง 2 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  14.30-15.30 C2
30 109 นำยศุภโชค แซ่ต๋ัน โรงเรียนชุมชนบำ้นศำลำด่ำน กระบี่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  14.30-15.30 C3
31 109 นำงกมลำศน์ ศรประสิทธิ์ โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆำรำม สงขลำ 3 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  14.30-15.30 C4
32 110 นำยอรุณ รอดสันติกุล โรงเรียนทุ่งสังพทิยำคม สพม.12 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำขนำดเล็ก 09.00-10.00 B17
33 111 นำยส ำรวย ภกัดี โรงเรียนกำญจนำภเิษกวทิยำลัย สพม.11 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำขนำดกลำง  09.00-10.00 B20
34 111 นำยพงษพ์ศัิกด์ิ เก้ำเอี้ยน โรงเรียนจุฬำภรณรำชวทิยำลัย ตรัง สพม.13 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำขนำดกลำง  09.00-10.00 B19
35 111 นำยอับดุลฮำลี แวดอเล๊ำะ โรงเรียนสวนพระยำวทิยำ สพม.15 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำขนำดกลำง  09.00-10.00 B18
36 112 นำยสุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ โรงเรียนสวนศรีวทิยำ สพม.11 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ ่ 10.30-11.30 B17
37 115 นำงเบญจมำศ ณรงค์กูล โรงเรียนวดัควนลังมิตรภำพที่ 11  สงขลำ 2 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำ  13.00-14.00 A13
38 116 นำงสำวศุทธดิำ ทองชอุ่ม โรงเรียนบำ้นโคกเมำ สงขลำ 2 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 09.00-10.00 C10
39 116 นำยเสวก เอียดนิมิตร โรงเรียนบำ้นโพหวำย สุรำษ 1 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 09.00-10.00 C11
40 122 นำงสำวจุฑำดำ เครือหงษ์ โรงเรียนอนุบำลพะโต๊ะ  ชุมพร 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษำ  09.00-10.00 B16
41 123 นำงอมรรัตน์ ประทมุชำติภกัดี โรงเรียนบำ้นคลองหวะ  สงขลำ 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 09.00-10.00 B5
42 123 นำงสำวกุไรฟะฮ์ รับประยูร โรงเรียนวดัคงคำสวสัด์ิ สงขลำ 3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 09.00-10.00 B6
43 124 นำงจรรยำ โต๊ะลูเจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบำโงย ยะลำ 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 13.00-14.00 C19
44 124 นำงสมพศิ คุณสงค์ โรงเรียนวดัโคกเหรียง สงขลำ 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 13.00-14.00 C18



ที่ รหสักิจกรรม ชื่อ สกุล โรงเรียน/ต ำแหน่ง สพป./สพม. ชื่อกิจกรรมกำรประกวด เวลำประกวด รหัสโต๊ะจัด
45 125 นำงเกศรำ ศรีวจิิตร โรงเรียนวดัทะเลปงั นครศรี 3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  13.00-14.00 C17
46 126 นำงสำวสิยำมล หรนหมำน โรงเรียนประชำอุทศิบำ้นโคกม่วง ปัตตำนี 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 09.00-10.00 C19
47 126 นำงภญิโญ จิตต์รัตน์ โรงเรียนล ำไพลรำษฎร์อุทศิ สงขลำ 3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 09.00-10.00 C18
48 128 นำยบญุชัย บญุญำ โรงเรียนบำ้นทุ่งส้มปอ่ย ตรัง 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  10.30-11.30 B14
49 128 นำงผุสดี สกุลรัตน์ โรงเรียนบำ้นบำงแฟบ สงขลำ 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  10.30-11.30 B13

50 129 นำงสำวรัชรำภรณ์ เงินสมทอง โรงเรียนบำ้นฉลอง ภูเก็ต ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 10.30-11.30 C7

51 129 นำงสำวภรณ์นภสั วรเดช โรงเรียนบำ้นหน้ำวดัโพธิ ์ สงขลำ 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 10.30-11.30 C8
52 130 นำงสำวผะกำนำจ สุคันธรัตน์ โรงเรียนบำ้นหวัปำบ สงขลำ 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 09.00-10.00 C6
53 130 นำงสำวศุภมำศ คงคำช่วย โรงเรียนบำ้นโพหวำย  สุรำษ 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 09.00-10.00 C7
54 131 นำงอุบล ศรประสิทธิ์ โรงเรียนวดัควนลังมิตรภำพที่ 11 สงขลำ 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ บรูณำกำร  09.00-10.00 B1
55 131 นำงภญิโญ จิตต์รัตน์ โรงเรียนล ำไพลรำษฎร์อุทศิ สงขลำ 3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ บรูณำกำร  09.00-10.00 B2
56 133 นำงฉววีรรณ พรหมขจร โรงเรียนบำ้นไทยพฒันำ ชุมพร 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กิจกรรมนักเรียน 09.00-10.00 C15
57 133 นำงสำวนูรีฮะ สะมะแอ โรงเรียนประชำอุทศิบำ้นโคกม่วง  ปัตตำนี 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กิจกรรมนักเรียน 09.00-10.00 C14
58 133 นำยอุดร โลหะรัตน์ โรงเรียนวดัควนลังมิตรภำพที่ 11 สงขลำ 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กิจกรรมนักเรียน 09.00-10.00 C13
59 134 นำงสำวสิยำมล หรนหมำน โรงเรียนประชำอุทศิบำ้นโคกม่วง ปัตตำนี 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์  13.00-14.00 B7
60 136 นำงอำรียำ ด ำแสงสวสัด์ิ โรงเรียนบำ้นโคกเมำ สงขลำ 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 13.00-14.00 B13
61 137 นำงสำวอำภรณ์ รับไช โรงเรียนจุฬำภรณรำชวทิยำลัย สพม.12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ 10.30-11.30 B10
62 141 นำงสุฎำภรณ์ สหสัยำรัตน์ โรงเรียนบำ้นหน้ำวดัโพธิ์ สงขลำ 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 13.00-14.00 C10
63 142 นำยอดิศักด์ิ คชสงครำม โรงเรียนบำ้นเนินนิมิต สงขลำ 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ 13.00-14.00 C7
64 142 นำงณัฏฐ์กำนดำ ด ำศรี โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ 13.00-14.00 C8
65 144 นำงศุภทัรชำ วงศ์สวำ่ง โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กิจกรรมแนะแนว 14.30-15.30 B18
66 145 นำงสำวพำขวญั จังอินทร์ โรงเรียนบำ้นส้อง สุรำษ 3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กิจกรรมนักเรียน 14.30-15.30 B3
67 147 นำยมำณัสย์สร อดุมธรรมปญัญำ โรงเรียนจุฬำภรณรำชวทิยำลัย สพม.12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 10.30-11.30 A15
68 147 นำงพรพมิล ค ำนวณศิลป์ โรงเรียนสตรีระนอง สพม.14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 10.30-11.30 A14
69 148 นำยบญุเสริฐ จันทร์ทนิ โรงเรียนจุฬำภรณรำชวทิยำลัย สพม.12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 13.00-14.00 B11



ที่ รหสักิจกรรม ชื่อ สกุล โรงเรียน/ต ำแหน่ง สพป./สพม. ชื่อกิจกรรมกำรประกวด เวลำประกวด รหัสโต๊ะจัด
70 149 นำงสำวเบญจมำศ เภรีฤกษ์ โรงเรียนจุฬำภรณรำชวทิยำลัย สพม.12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ 10.30-11.30 B12
71 150 นำยธวชัชัย จุติประภำค โรงเรียนจุฬำภรณรำชวทิยำลัย สพม.12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ 13.00-14.00 A11
72 151 นำยธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ โรงเรียนโมคลำนประชำสรรค์ สพม.12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ดนตรี ศิลปะ นำฎศิลป์ 13.00-14.00 B14
73 157 นำงกนกวรรณ จันทภำโส โรงเรียนสุรำษฎร์พทิยำ สพม.11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กิจกรรมนักเรียน 14.30-15.30 B4


