
ที่ รหัสกิจกรรม ชื่อ สกุล โรงเรยีน/ต ำแหน่ง สพป./สพม. ชื่อกิจกรรมกำรประกวด เวลำประกวด รหสัโต๊ะจัด
1 005 - โรงเรียนบา้นหว้ยลึก สงขลา เขต 2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก 09.00-10.00 A12
2 006 - โรงเรียนบา้นต้นส้าน สงขลา เขต 2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง 09.00-10.00 A11
3 007 - โรงเรียนบา้นวงัพา สงขลา เขต 2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ 10.30-11.30 A9
4 016 นายชัยยุทธ อินฤทธพิงศ์ รอง ผอ.สพป ปตัตานี เขต 3 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม 13.00-14.00 C1
5 016 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ รอง ผอ.สพป สุราษฎร์ธานี เขต 1 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม 13.00-14.00 C20
6 017 นายประพทัธ ์รัตนอรุณ รอง ผอ.สพม สพม.เขต 11 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม 14.30-15.30 C1
7 020 นางรัตนาภรณ์ ทันตกาญจนาพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ ชุมพร เขต 2 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 09.00-10.00 A7
8 020 นางชลธชิา ปล้องบรรจง ศึกษานิเทศก์ พทัลุง เขต 2 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 09.00-10.00 A8
9 021 นางกรวกิา ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 13 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 13.00-14.00 A7

10 022 นางพชัรี ชอบงาม บคุลากร กระบี่
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 09.00-10.00 A3

11 022 นายถนอม นิตย์วมิล บคุลากร พทัลุง เขต 2
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 09.00-10.00 A4

12 024 นางเสาวณี ข าอ้วม โรงเรียนบา้นหาดหงส์ ชุมพร เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 14.30-15.30 A1
13 024 นางอมราพร ทองสุข โรงเรียนบา้นหว้ยเร็จ ตรัง เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 14.30-15.30 A2
14 024 นายวรวชิ ศรีระสันต์ โรงเรียนวดัเลียบ สงขลา เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 14.30-15.30 A3
15 025 นายจรูญศักด์ิ โรจย์จิรนนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ตรัง เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 09.00-10.00 A16
16 025 นางโสภติ ฉิมพลีปกัษ์ โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง ปตัตานี เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 09.00-10.00 A15
17 025 นายวนัชัย หวงัสวาสด์ิ โรงเรียนเสนาณรงค์วทิยา สงขลา เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 09.00-10.00 A14
18 026 นายนัฐพล เพง็เมือง โรงเรียนวดัล านาว นครศรีธรรมราช เขต 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ 13.00-14.00 B1
19 026 นางสาวอภญิญา สุรินราช โรงเรียนบา้นทา่โพธิ์ สงขลา เขต 3 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ 13.00-14.00 B2
20 027 นางประไพ ยมขวญัเมือง โรงเรียนบา้นหว้ยกลาง ชุมพร 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 13.00-14.00 C2
21 027 นางศรินทพิย์ ทะสะระ โรงเรียนวดัคงคาสวสัด์ิ สงขลา เขต 3 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 13.00-14.00 C3

ณ โรงแรมทินิด ีจังหวัดระนอง

ดำ้นวิชำกำร
ครั้งที ่6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดบัภำคใต ้จังหวัดระนอง

ตำรำงกำรประกวดและบัญชรีำยชื่อผู้เขำ้ประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) 

วันที ่18 พฤศจิกำยน 2559 



ที่ รหัสกิจกรรม ชื่อ สกุล โรงเรยีน/ต ำแหน่ง สพป./สพม. ชื่อกิจกรรมกำรประกวด เวลำประกวด รหสัโต๊ะจัด
22 027 นายวโิรจน์ ทองถึง โรงเรียนบา้นเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 13.00-14.00 C4
23 030 นายมนทพิย์ ทรงกิตติพศิาล โรงเรียนวเิชียรมาตุ สพม.เขต 13 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 10.30-11.30 B18
24 033 นางจิตติรัตน์ อ่อนยะลา โรงเรียนบา้นฉลุง สงขลา เขต 2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา 09.00-10.00 A13
25 034 นายสมปอง ชูวลัิย โรงเรียนทา่จีนอุดมวทิยา สงขลา เขต 2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 13.00-14.00 B3
26 036 นางสาวรัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย สพม.เขต 11 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 13.00-14.00 B19
27 040 นางวลิาวรรณ แก่นจันทร์ โรงเรียนวดัโคกเหรียง สงขลา เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา 13.00-14.00 B16
28 041 นางรัศมิกา สินธรุะหสั โรงเรียนบา้นหว้ยลึก สงขลา เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 09.00-10.00 B7
29 041 นางสกุณา นองมณี โรงเรียนอนุบาลละงู สตูล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 09.00-10.00 B8
30 042 นายนรากร มีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ชุมพร เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 09.00-10.00 C2
31 042 นางสุวมิล พชิัยรัตน์ โรงเรียนบา้นนาตาแย้ม นครศรีธรรมราช เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 09.00-10.00 C3
32 042 นางเพลินพศิ พรหมปลอด โรงเรียนวดัฝาละมี พทัลุง เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 09.00-10.00 C4
33 042 นางสาวขนิษฐา แดงเปยี โรงเรียนวดัคงคาสวสัด์ิ สงขลา เขต 3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 09.00-10.00 C5
34 043 นางเสาวณีย์ ชัยฤกษ์ โรงเรียนวดัพกิุลทอง พทัลุง เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 13.00-14.00 C16
35 043 นางสาววราพร พรมแกว้พนัธ์ โรงเรียนวดัโคกเหรียง สงขลา เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 13.00-14.00 C15
36 043 นางสาวชริญา อรุณรุ่งเรือง โรงเรียนวดัโพธิน์้อย สุราษฎร์ธานี เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 13.00-14.00 C14
37 044 นางสุวรรณี เพ็ชรจ ารัส โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 สงขลา เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 13.00-14.00 A12
38 045 นายพรนิรัตน์ ลีสุรพงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ตรัง เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 09.00-10.00 B13
39 045 นายชื่นใจ นวลยัง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน พทัลุง เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 09.00-10.00 B14
40 046 นางร าพงึ ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองทอ่ม กระบี่ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 09.00-10.00 B15
41 047 นางวนิดา อินทรัตน์ โรงเรียนบา้นควนเนียง สงขลา เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10.30-11.30 C11
42 048 นายไพโรจน์ แก้วเกื้อ โรงเรียนวดัพกิุลทอง พทัลุง เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 13.00-14.00 C5
43 048 นายอับดุลเราะมาน ขาวแท้ โรงเรียนบา้นแหร ยะลา เขต 3 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 13.00-14.00 C6
44 049 นางสาวบญุพา สิทธกิุล โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 สงขลา เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ 09.00-10.00 B3
45 051 นางสมเพยีร สุวรรณหงษ์ โรงเรียนวดัหว้ยลาด สงขลา เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน 13.00-14.00 B5
46 051 นางสาวทศันีย์ จุ้ยฮก โรงเรียนวดัยางทอง สงขลา เขต 3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน 13.00-14.00 B6
47 052 นายอัซมิง ฮะซา โรงเรียนชุมชนบา้นยูโย ปตัตานี เขต 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 13.00-14.00 B8
48 053 นางสาวโสภา ทองประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต 12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10.30-11.30 A13
49 054 นายเกรียงศักด์ิ สังสุทธพิงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต 12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 10.30-11.30 A1
50 054 นายภทัรกร หมาดฉิม โรงเรียนสตูลวทิยา สพม. เขต 16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 10.30-11.30 A2



ที่ รหัสกิจกรรม ชื่อ สกุล โรงเรยีน/ต ำแหน่ง สพป./สพม. ชื่อกิจกรรมกำรประกวด เวลำประกวด รหสัโต๊ะจัด
51 055 นางปิ่นอนงค์ แสงมณี โรงเรียนจุฬาภรณฯ นคร สพม. เขต 12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 10.30-11.30 B9
52 056 นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์ โรงเรียนจุฬาภรณฯ นคร สพม. เขต 12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 14.30-15.30 C18
53 059 นางสาวนิศานาท จันทรมณี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 13.00-14.00 C9
54 060 นางนันทาทพิ ผอมฉิม โรงเรียนบา้นควนประกอบ พทัลุง เขต 2 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 14.30-15.30 C5
55 060 นายฐปนวฒัน์ ชูกล่ิน โรงเรียนจุฬาภรณฯ นคร สพม. เขต 12 ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 14.30-15.30 C6
56 065 นางสาวอาภร กันตังกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย สพม.เขต 11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 09.00-10.00 A20
57 065 นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวสัด์ิ โรงเรียนจุฬาภรณฯ นคร สพม. เขต 12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 09.00-10.00 A19
58 065 นางสาวสุธารัตน์ ช านาญเหนาะ โรงเรียนจุฬาภรณฯ ตรัง สพม. เขต 13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 09.00-10.00 A18
59 065 นางประทปี ชูแก้ว โรงเรียนสตรีระนอง สพม.เขต 14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 09.00-10.00 A17
60 066 นางสาวษริาณีย์ บญุเกิด โรงเรียนจุฬาภรณฯ นคร สพม. เขต 12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 13.00-14.00 B12
61 067 นางสาวอุทยัทพิย์ อินแจ้ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย สพม.เขต 11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 09.00-10.00 B9
62 067 นายอนุรุทธิ ์หมีดเส็น โรงเรียนจุฬาภรณฯ นคร สพม. เขต 12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 09.00-10.00 B10
63 067 นางพชัรา พงศ์มานะวฒิุ โรงเรียนจุฬาภรณฯ ตรัง สพม. เขต 13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 09.00-10.00 B11
64 067 นางสิริลักษณ์ ดวงตา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 09.00-10.00 B12
65 068 นางเจียรนัย สังสุทธพิงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณฯ นคร สพม. เขต 12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 13.00-14.00 C11
66 073 นางสุรัสวดี มณี โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ 14.30-15.30 B19
67 075 นางลมัย สังขนิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์พทิยา สพม.เขต 11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน 14.30-15.30 B5


