
 
 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จังหวัดระนอง  

วันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

1  นายชุมพล    ศรีสังข์  ผอ.สพป. สุราษฎร์ธานี 1 
2  นายประจักษ์   ช่างเรือ  ผอ.สพป. ภูเก็ต 
3  นายสันติ    แสงระวี  ผอ.สพป. สงขลา 1 
4  นายวินัย  ทองรัตน์  ข้าราชการบ านาญ อดีต ผอ.สพป.ตรัง 1 
5  นายประจวบ   หนูเลี่ยง  รอง ผอ.สพป. ช านาญการพิเศษ  พัทลุง 1 
๖  นายปรีชา    รักษ์ทอง   รอง ผอ.สพป. ช านาญการพิเศษ นครศรีธรรมราช 3 
๗  นายอ านวย  รักพวก     ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคลช านาญการพิเศษ สพป. พัทลุง 1   
๘  นายอดิศร    แก้วเซ่ง    ผอ. กลุ่มนโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สพป. ตรัง 2  
๙  นายภานุวัชร   แก้วล าหัด  รอง ผอ.สพป. ช านาญการพิเศษ พัทลุง 1 
๑๐  น.ส.อามีเนาะ   มามุ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป. นราธิวาส 1    
๑๑  นายนิพนธ์    พรหมเมศร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป. สงขลา 2 
๑๒  นายบุญเสริม อบอุ่น          รองผอ.สพป. ช านาญการพิเศษ สพป.ชุมพร 1  
๑๓  นายณัฐวัตร   รัตกี          รองผอ.สพป. ช านาญการพิเศษ สพป.สงขลา 1  
๑๔  นางนันทนัช   ศิริแก้ว          รองผอ. ช านาญการพิเศษ รร.อนุบาลกระบี่ สพป.กระบี ่
๑๕  นายประดิษฐ   นวลแก้ว       ผอ. เชี่ยวชาญ รร.อนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง1 
๑๖  นายมนตรี    อารีราษฎร์   รองผอ. ช านาญการพิเศษ รร.อนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 
๑๗  นายประมวล เบ็ดเสร็จ ข้าราชการบ านาญ อดีต ผอ.เชี่ยวชาญ รร.อนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ 

๑๘  นายเสรี     พรหมฤทธิ์ ผอ. เชี่ยวชาญ รร.บ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร 1 
๑๙  นางอรัญญา  ณ ถลาง  รอง ผอ.สพป. ช านาญการพิเศษ  ตรัง 2 
๒๐  นายเอกวุฒิ   ไกรมาก  ผอ. ช านาญการพิเศษ รร.หงษ์เจริญวิทยาคม สพม. 11 
๒๑  นายดนัย      เส้งสีแดง  รองผอ. สพป.ช านาญการพิเศษ สพป.นราธิวาส 3 
๒๒  นายจรินทร์    วงษ์ศรีปาน รองผอ. สพป.ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช 3 
๒๓  นายสีหนาท    โชตยาสีหนาท ผอ. ช านาญการพิเศษ รร.วัดห้วยลาด สพป. สงขลา 1 
๒๔  นายนคร        เทพหนู    รอง ผอ.สพป. ช านาญการพิเศษ  พัทลุง 1 
๒๕  น.ส.นวลแสง    สูคีรี  ผอ. เชี่ยวชาญ รร.ห้วยยอด สพม. 13 

๒๖  นายวุฒิไกร      เลื่อนแป้น ผอ. ช านาญการพิเศษ รร.บ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี 3 
๒๗  นายศักดิ์สิทธิ์   แร่ทอง     ผอ. เชี่ยวชาญ รร.ชุมชนมาบอ ามฤต สพป. ชุมพร1 

๒๘  น.ส.ญาณิศา   บุญจิตร์     รองผอ.สพป. ช านาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี 2 

๒๙  นายสนิท    จินดาวงศ ์  ผอ. เชี่ยวชาญ รร.วัดเทพชุมนุม สพป. สงขลา 2 

๓๐  นายถาวร    หนูสงวน    ผอ. เชี่ยวชาญ รร.บ้านเกาะเสือ สพป. พัทลุง2 

๓๑  นางจารี              กาลดิษฐ์ทิพย์รัตน ์รองผอ.สพป. ช านาญการพิเศษ สพป. นครศรีธรรมราช 2 
 



 
 

๓๒  นางวิไลวรรณ   เลี้ยงสมบูรณ์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป. พัทลุง2    
๓๓  นางเยาวลักษณ์   วิเชียรรัตน์     ครูเช่ียวชาญ รร. บ้านปลายคลอง สพป. ระนอง 
๓๔  นางมยุรีย์         นาคเสน        ครูช านาญการพิเศษ รร. ท่าชนะ สพม. 11 
๓๕  นายอาทร  จันทร์แดง      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป. พัทลุง2 
๓๖  นางจันทรา   ด่านคงรักษ ์  ศึกษานิเทศกเ์ชี่ยวชาญ  สพป.  นครศรีธรรมราช 4 
๓๗  นางเอมอร    ติ       ครูช านาญการพิเศษ รร.อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 
๓๘  นางกอบขวัญ       แดงบ ารุง     ผอ. ช านาญการพิเศษ รร.บ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา 3   
๓๙  นางสุวณี    อ่ึงวรากร        ผอ. ช านาญการพิเศษ รร.สามัคคศีึกษา สพม. 13 
๔๐  นายศรัณย์   บัวทองเรือง    ผอ. เชี่ยวชาญ รร.อนุบาลควนขนนุ สพป. พัทลุง1 
๔๑  นายจเร   หนูปลื้ม          ผอ. ช านาญการพิเศษ รร. สามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎรธ์าน ี3 
๔๒  น.ส.อมราพร  เชาวนาพันธุ์     ผอ. ช านาญการพิเศษ รร.บางดีวทิยาคม สพม. 13 

๔๓  นางยุภา    พรเศรษฐ์       ผอ. ช านาญการพิเศษ รร.กันตังพิทยากร สพม. 13    
๔๔  นายภิญโญ   จินตนปัญญา   ผอ. ช านาญการพิเศษ รร.ทุ่งยาวผดุงศิษย์ สพม. 13    
๔๕  นายสมชาย   มณีรัตน์        ผอ. เชี่ยวชาญ รร.บ้านโหล๊ะเร็ด  สพป.พัทลุง 1 

๔๖  นายประยงค์   ชูรักษ์         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป. นครศรีธรรมราช 3   
๔๗  นางรวีวรรณ  ชัยทอง          ผอ. ช านาญการพิเศษ รร.บ้านปลายคลอง สพป.นครศรีธรรมราช 1   
๔๘  นายบุญยืน   ภูมิวณิชกิจ    ผอ. ช านาญการพิเศษ รร.บ้านเขาพระ สพป. สงขลา 2 

๔๙  นายสมควร   จันทรวงษ ์    ผอ. ช านาญการพิเศษ รร.วัดยางทอง สพป. สงขลา 3   
๕๐  น.ส.สุวภิา    ตั้งก่อสกุล     รองผอ.สพม. ช านาญการพิเศษ สพม. 14     
๕๑  นายส ารวจ   ถนอมศักดิ์   ผอ. เชี่ยวชาญ  รร.สววีิทยา  สพม. 11 
๕๒  นางสุคนธ์   เทพณรงค์    ครูช านาญการพิเศษ รร.ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14 
๕๓  นายธานิศ    บินรินทร์     ครูช านาญการพิเศษ  สพป. สตูล 
๕๔  นางฉวีวรรณ   รักษ์แก้ว    ผอ.ช านาญการพเิศษ รร.คลองยางประชานุสรณ์ สพม.13 
๕๕  นางอุรา    เสนาเพ็ง   ครูช านาญการพิเศษ รร.ดีบุกพังงาวิทยายน สพม. 14   
๕๖  นางอรนุช    เสียงดัง    ครูช านาญการพิเศษ สพป. สตูล      
๕๗ น.ส.สุมล    ชุมทอง       รองผอ.สพป. ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช 
๕๘  นายนันธชัย   แย้มโสพิศ   รองผอ. ช านาญการพิเศษ รร.ศรียาภัย สพม.11     
๕๙  นางวรรณา   มณีรัตน์      ผอ.ช านาญการพิเศษ รร.คีรีรัตน์วิทยาคม  สพม.11     
๖๐  นายสนอง    ศรีเกตุ        ผอ. เชี่ยวชาญ รร.บ้านแม่ขรี สพป. พัทลุง2 
๖๑  นางอรอุมา   สุวรรณรัตน์   ผอ. ช านาญการพิเศษ รร.บ้านในวัง สพป. พังงา    
๖๒ นายบุญฑพ   เลี่ยนจ ารูญ    ครูช านาญการพิเศษ รร.ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14 
๖๓  นางสมจินต์   กลับกลาย    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป. นครศรีธรรมราช3 

๖๔  นายประกอบ   ทองค า       ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ สพป. พัทลุง 1 

๖๕  นางสารพี    ศรีทัน       รอง ผอ. ช านาญการพิเศษ รร.อนุบาลกระบี ่ สพป.กระบี ่     

 


