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ล ำดบัที่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำยอดเยี่ยม 
ดำ้นบริหำรจัดกำร

1
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

2
ล ำดบัที่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำยอดเยี่ยม
ดำ้นบริหำรจัดกำร

3
ล ำดบัที่ ชื่อสถำนศึกษำ

สถำนศึกษำยอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษำขนำดเล็ก
ดำ้นวิชำกำร

4 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
ดำ้นบริหำรจัดกำร

5 โรงเรียนบ้านยางน้อย
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

6 โรงเรียนบา้นจิก(หจก.วิบลูย์พาณิชย์อนเุคราะห์)

ล ำดบัที่ ชื่อสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำยอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษำขนำดกลำง
ดำ้นบริหำรจัดกำร

7 โรงเรียนบ้านหัวรัง
ล ำดบัที่ ชื่อสถำนศึกษำ

สถำนศึกษำยอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษำขนำดใหญ่
ดำ้นวิชำกำร

8 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
ดำ้นบริหำรจัดกำร

9 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

10 โรงเรียนอนุบาลลานสัก

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
สังกัด
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เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำยอดเยี่ยมประเภทขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
ดำ้นวิชำกำร

11 โรงเรียนบ้านม่วง
ดำ้นบริหำรจัดกำร

12 โรงเรียนบ้านสันทราย
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

13 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง
ล ำดบัที่ ชื่อสถำนศึกษำ

สถำนศึกษำยอดเยี่ยมประเภทมธัยมศึกษำขนำดเล็ก
ดำ้นวิชำกำร

14 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์
ดำ้นบริหำรจัดกำร

15 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

16 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ล ำดบัที่ ชื่อสถำนศึกษำ

สถำนศึกษำยอดเยี่ยมประเภทมธัยมศึกษำขนำดกลำง
ดำ้นวิชำกำร

17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ดำ้นบริหำรจัดกำร

18 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

19 โรงเรียนจุนวิทยาคม
ล ำดบัที่ ชื่อสถำนศึกษำ

สถำนศึกษำยอดเยี่ยมประเภทมธัยมศึกษำขนำดใหญ่
ดำ้นวิชำกำร

20 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ดำ้นบริหำรจัดกำร

21 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

22 โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา)

สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย)์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย)์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ น่าน)

สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด
สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ ส่งเสริมกำรใชน้วัตกรรม PLC

23 นายสันติภพ โชติขันธ์ โรงเรียนบ้านภูดิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ ส่งเสริมกำรใชน้วัตกรรม PLC

24 นายวีระศักด์ิ จันทะรัตน์ โรงเรียนทุง่ไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
ล ำดบัที่ สังกัด

สถำนศึกษำยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ดำ้นวิชำกำร

25 การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
ดำ้นบริหำรจัดกำร

26 การศึกษาพเิศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน
27 การศึกษาพเิศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ล ำดบัที่ สังกัด
สถำนศึกษำยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์
ดำ้นวิชำกำร

28 การศึกษาพเิศษ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ดำ้นบริหำรจัดกำร
29 การศึกษาพเิศษ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน
30 การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำยอดเยี่ยม
ดำ้นบริหำรจัดกำร

31 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

32 นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำยอดเยี่ยม
ดำ้นวิชำกำร

33 นายอดุลย์ศักด์ิ บุญเอนก

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

ชื่อสถำนศึกษำ

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา

ชื่อสถำนศึกษำ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำยอดเยี่ยม
ดำ้นวิชำกำร

34 นายสมศักด์ิ ภูมิกอง
ดำ้นบริหำรจัดกำร

35 นางสารภี เจริญรบ
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

36 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำยอดเยี่ยม
ดำ้นบริหำรจัดกำร

37 นายประจักษ์ สีหราช
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

38 ว่าทีร้่อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มยอดเยี่ยม ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ
ดำ้นบริหำรจัดกำร

39 นางสาวปราณี เพ็งจันทา
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มยอดเยี่ยม ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ
ดำ้นบริหำรจัดกำร

40 นางบุญชู โคตรบรรเทา
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

41 นายจรัญ น้อยพรหม
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล

ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ
ดำ้นวิชำกำร

42 นางจารุวรรณ แจ่มเสียง
ดำ้นบริหำรจัดกำร

43 นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

44 นางสาวปาริชาติ เภสัชชา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง กระบี่)

สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2



-5-
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รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ
ดำ้นวิชำกำร

45 นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ
ดำ้นบริหำรจัดกำร

46 นางเอมอร จันทนนตรี
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

47 นางกรวิกา ฉินนานนท์
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล

บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ
ดำ้นวิชำกำร

48 นางณิชจรีย์ เพียรทองสงฆ์
ดำ้นบริหำรจัดกำร

49 นายสราวุธ พูลพิพัฒน์
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

50 นางรัตนา ไกรทอง
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล

บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ
ดำ้นวิชำกำร

51 นางจีระนันท์ เมืองจันทร์
ดำ้นบริหำรจัดกำร

52 นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

53 นางสาวกานดาญา ทวีชัย
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดบัประถมศึกษำขนำดเล็ก
ดำ้นวิชำกำร

54 นางสาวอมรรัตน์ ยอดสุดเอื้อม โรงเรียนบ้านม่วงถ้ า สพป.สงขลา เขต 3
ดำ้นบริหำรจัดกำร

55 นางสาวรัชดา ทองสุข โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป.อ่างทอง
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

56 นายพิทยา นามบุญลือ โรงเรียนบ้านยางน้อย สพป.ยโสธร เขต 1

สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง กระบี่)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
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รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดบัประถมศึกษำขนำดกลำง
ดำ้นวิชำกำร

57 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา สพป.ขอนแก่น เขต 5
ดำ้นบริหำรจัดกำร

58 นายยุทธนา สัมฤทธิผ่์อง โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 3
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

59 นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ โรงเรียนทหารอากาศบ ารุง สพป.นครราชสีมา เขต 1
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดบัประถมศึกษำขนำดใหญ่
ดำ้นวิชำกำร

60 นายแสนสุข ชัยสวัสด์ิ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ดำ้นบริหำรจัดกำร

61 นายขจรยศ บุรุษศรี โรงเรียนวัดคูยาง สพป.ก าแพงเพชร เขต 1
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

62 นายอ านาท เหลือน้อย โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
ดำ้นวิชำกำร

63 นายวิษณุ สร้อยมี โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม สพป.พิษณุโลก เขต 2
ดำ้นบริหำรจัดกำร

64 นางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา เขต 3
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

65 นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป.สกลนคร เขต 1
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดบัมธัยมศึกษำขนำดเล็ก
ดำ้นวิชำกำร

66 นายจิระศักด์ิ ปราณีนิจ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
ดำ้นบริหำรจัดกำร

67 นางนภาพร มูลเมือง โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

68 นายวันศักด์ิ ค าแหง โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
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รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดบัมธัยมศึกษำขนำดกลำง
ดำ้นวิชำกำร

69 นายศักด์ิ รุ่งแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 (บุรีรัมย)์
ดำ้นบริหำรจัดกำร

70 นายสมร ปาโท โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทุมธานี สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

71 นายสมทรัพย์ ภูโสดา โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดบัมธัยมศึกษำขนำดใหญ่
ดำ้นวิชำกำร

72 นายธวัช มูลเมือง โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวล าภู)
ดำ้นบริหำรจัดกำร

73 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

74 นายโสภณ กมล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษำ ส่งเสริมกำรใชน้วัตกรรม PLC

75 นางมิญช์มนัส สลางสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองพลับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดบัขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรใชน้วัตกรรม PLC

76 นางวรกัญญาพิไล แกระหัน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป.มุกดาหาร
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ ส่งเสริมกำรใชน้วัตกรรม PLC

77 นายส าอางค์ จันทนนตรี โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย ส่งเสริมกำรใชน้วัตกรรม PLC

78 นางปราณี รัตนธรรม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน
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ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

79 นางพวงทอง ศรีวิลัย โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
ดำ้นบริหำรจัดกำร

80 นายมีเกียรติ นาสมตรึก โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล การศึกษาพเิศษ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

81 นางสมพร หวานเสร็จ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง การศึกษาพเิศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม โรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์

82 นายสมชาย จันทนา โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์21 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ

83 นายประพันธ์ โพธิห์ย่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์22 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ

84 นายวิษณุ โพธิใ์จ โรงเรียนราชประชานเุคราะห ์23 จงัหวัดพษิณุโลก การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดบัประถมศึกษำ
ดำ้นวิชำกำร

85 นายคมกฤษ ล่ิมสวัสด์ิ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ดำ้นบริหำรจัดกำร

86 ว่าทีร้่อยตรีวชิรพันธุ ์บุญณมี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
ดำ้นวิชำกำร

87 นางธนัตถ์พร โคจรานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1
ดำ้นบริหำรจัดกำร

88 นางสาวศุทธิดา ทองชอุ่ม โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป.สงขลา เขต 2
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

89 นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป.ตรัง เขต 2

ดำ้นวิชำกำร

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นวิชำกำร

ดำ้นบริหำรจัดกำร

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน



-9-

เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดบัมธัยมศึกษำขนำดเล็ก
ดำ้นวิชำกำร

90 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม.เขต 35 (ล าปาง ล าพูน)
ดำ้นบริหำรจัดกำร

91 นางจันทนี รักษ์ธรรม โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร)
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

92 นายชวิศ สมบัติวงค์ โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดบัมธัยมศึกษำขนำดกลำง
ดำ้นวิชำกำร

93 ว่าทีร้่อยตรีเสกสรร ตาสี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวล าภู)
ดำ้นบริหำรจัดกำร

94 นายประทีปแสง พลรักษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวล าภู)
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

95 นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์ค าอนุสรณ์" สพม.เขต 23 (สกลนคร)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดบัมธัยมศึกษำขนำดใหญ่
ดำ้นวิชำกำร

96 นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)
ดำ้นบริหำรจัดกำร

97 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

98 นางปานเนตร วงศ์ฟู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำ ส่งเสริมกำรใชน้วัตกรรม PLC

99 นายมนตรี แก้วใส โรงเรียนเลิงนกทา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ดำ้นวิชำกำร

100 นางเพ็ญศรี นิสโร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา การศึกษาพิเศษ ภาคใต้

101 นายอรรถพล บัวชุม โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ

ดำ้นบริหำรจัดกำร

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน
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เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม โรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์
ดำ้นวิชำกำร

102 นางภัทรอร อินพรม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี การศึกษาพเิศษ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

103 นายเทวฤทธิ ์สิทธินอก โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น การศึกษาพเิศษ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัก่อนประถมศึกษำ
ดำ้นวิชำกำร

104 นางสาวบัวสร วุฒิศักด์ิชัยกุล โรงเรียนบา้นดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป.นครนายก
ดำ้นบริหำรจัดกำร

105 นางสาวโสรยา ผิลาออน โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

106 นางเพียงจิต ศรีสุก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ดำ้นวิชำกำร

107 นางวารุณี พ่านปาน โรงเรียนเมืองพังงา สพป.พังงา
ดำ้นบริหำรจัดกำร

108 นางจงกลนี บูระวัฒน์ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

109 นายธนินท์รัฐ กฤษฎิฉ์ันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ดำ้นวิชำกำร

110 นายฌัญชกร ปีมะแม โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ดำ้นบริหำรจัดกำร

111 นายนรากร มีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

112 นายสุชาติ ไชยวัณ โรงเรียนบ้านป่าง้ิว สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยีย่ม ประเภทโรงเรยีนศึกษำพิเศษ/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษยอดเยีย่ม ส่งเสรมิกำรใชน้วัตกรรม PLC
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เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ดำ้นวิชำกำร

113 นางมลิวรรณ ใชญัน โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ า สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ดำ้นบริหำรจัดกำร

114 นายประหยัด โมกศรี โรงเรียนบ้านเม็กด า สพป.มหาสารคาม เขต 2
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

115 นางสาวธัณฤมน ส าราญสุข โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ดำ้นวิชำกำร

116 นางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ดำ้นบริหำรจัดกำร

117 นายคณิศร ล่ิมสกุล โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

118 นายเกียรติภูมิ ภูมินา โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
ดำ้นวิชำกำร

119 นายบรรเจิด ถาบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ดำ้นบริหำรจัดกำร

120 นางสาวนิภาลัย แรกข้าว โรงเรียนบ้านแฮะ สพป.พะเยา เขต 2
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

121 นางร าพึง ขุนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์
ดำ้นวิชำกำร

122 นายพงศ์ศักด์ิ ผสารพจน์ โรงเรียนบ้านน้ าพุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ดำ้นบริหำรจัดกำร

123 นายชายณรงค์ เจริญพานิช โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

124 นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
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เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี
ดำ้นวิชำกำร

125 นางมณี เรืองข า โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2
ดำ้นบริหำรจัดกำร

126 นางสาวผะกานาจ สุคนธรัตน์ โรงเรียนวัดโคกม่วง สพป.สงขลา เขต 2
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

127 นางอัมพร นันทชัย โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ
ดำ้นวิชำกำร

128 ดร.ปิยภัทร พลับพลา โรงเรียนวัดหนองจับเต่า สพป.ชลบุรี เขต 3
ดำ้นบริหำรจัดกำร

129 นางสุพิทยา แก้วมณี โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

130 นางพัตรา เมฆประยูร โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษำ บูรณำกำร
ดำ้นวิชำกำร

131 นางวสิยา ค ามูลเอ้ย โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) สพป.เชียงราย เขต 3
ดำ้นบริหำรจัดกำร

132 นายพรชัย มีทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

133 นางสุปรียา พันอุสาห์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษำ กิจกรรมแนะแนว
ดำ้นวิชำกำร

134 นางพรทิพย์ โมกศรี โรงเรียนบ้านเม็กด า สพป.มหาสารคาม เขต 2
ดำ้นบริหำรจัดกำร

135 นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป.สกลนคร เขต 1
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

136 นางโอสา โรบินสัน โรงเรียนค าม่วงจรัสวิทย์ สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3
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เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษำ กิจกรรมนักเรียน
ดำ้นวิชำกำร

137 ดร.สมัชชา เจียรณัย โรงเรียนบ้านบิง สพป.นครราชสีมา เขต 2
ดำ้นบริหำรจัดกำร

138 นางอัจฉรา คะษาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

139 นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษำ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์
ดำ้นวิชำกำร

140 นางวรรณรัตน์ จอนค า โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป.สุโขทัย เขต 2
ดำ้นบริหำรจัดกำร

141 นางสาวเมธิรัตน์ สุรสีหนาท โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ดำ้นวิชำกำร

142 นางสาวน้ าผ้ึง มั่งค่ัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
ดำ้นบริหำรจัดกำร

143 นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

144 ว่าทีร้่อยตรีพิชิต แก้วสุริวงษ์ โรงเรียนบ้านหัวนาค า สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ดำ้นวิชำกำร

145 นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)

ดำ้นบริหำรจัดกำร
146 นายวิชิต เหลาทอง โรงเรียนบ้านบึงตะกู สพป.ชลบุรี เขต 2

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน
147 นายนิรันดร์ บุญศรี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธาน)ี
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เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ดำ้นวิชำกำร

148 นางศิลารัตน์ สุริยวงศ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
ดำ้นบริหำรจัดกำร

149 นายชุมพล ชารีแสน โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ)์
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

150 นายกิตติพงษ์ ธงชัย โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธาน)ี
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ดำ้นวิชำกำร

151 นายเสกสรรค์ สิธิวัน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3
ดำ้นบริหำรจัดกำร

152 นางยุพิน ผันผาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน
153 นายยรรยง ปกป้อง โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป.ยโสธร เขต 1

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ดำ้นวิชำกำร

154 นางสาววลัยลักษณ์ หาญสิงห์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ดำ้นบริหำรจัดกำร

155 นางขนิตา จันปุม่ โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป.มุกดาหาร
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

156 นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอปุถัมภ์" สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์
ดำ้นวิชำกำร

157 นายสุทิตย์ สันทัยพร โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
ดำ้นบริหำรจัดกำร

158 นายดาวรุ่ง ฉอสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

159 นายวุฒิศักด์ิ มานะศรี โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธาน)ี
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เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ดำ้นวิชำกำร
160 นางยุภาพิน ทึนหาร โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.นครราชสีมา เขต 7

ดำ้นบริหำรจัดกำร
161 นางวิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน
162 นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ
ดำ้นวิชำกำร

163 นายสุทัศน์ ขันแก้ว โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงราย เขต 3
ดำ้นบริหำรจัดกำร

164 นางยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี โรงเรียนขุขันธ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

165 นางพรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ บูรณำกำร
ดำ้นวิชำกำร

166 นางธนัญญ์ฎา บึงไกร โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
ดำ้นบริหำรจัดกำร

167 นางสาวกชกร พินิจมนตรี โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 3
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

168 นางล าพูน ประริเตสังข์ โรงเรียนสระขุดดงส าราญวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ กิจกรรมแนะแนว
ดำ้นวิชำกำร

169 นางสาวอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธาน)ี
ดำ้นบริหำรจัดกำร

170 นางมณฑกานต์ ชุมช่วย โรงเรียนบ้านคลองโร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

171 นายสมชาติ ไทยปราณีต โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี
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เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ กิจกรรมนักเรียน
ดำ้นวิชำกำร

172 นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ล าปาง เขต 3
ดำ้นบริหำรจัดกำร

173 นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์ โรงเรียนบ้านค าหนามแท่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

174 นางสาวเนตรดาว ใจจันทร์ โรงเรียนสาธุกจิประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์
ดำ้นวิชำกำร

175 นางประสพพร อันบุรี โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
ดำ้นบริหำรจัดกำร

176 นายวรวิทย์ หงษาพุทธ โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธาน)ี
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

177 นายอุดร นามษร โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

178 นายสมพร ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5

179 นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

180 นางสาวจุฑารัตน์ บุญเงิน โรงเรียนหนองบัว สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธาน)ี
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

181 นางสาวโนรี บ่อเงิน โรงเรียนปากช่อง สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)

182 นายเอกพงษ์ โตชัยศรี โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม.เขต 5 (สิงหบ์รีุ ลพบรีุ ชัยนาท อ่างทอง)

183 นายปรีชากร ภาชนะ โรงเรียนภูเขียว สพม.เขต 30 (ชัยภูม)ิ

ดำ้นวิชำกำร

ดำ้นบริหำรจัดกำร

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นวิชำกำร

ดำ้นบริหำรจัดกำร

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน



-17-

เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

184 นายเอกสิทธิ ์ปิยะแสงทอง โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)

185 นายศิวะ ปินะสา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)

186 นายศิลปกรณ์ จันทไชย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ

187 นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

188 นายโกวิท วันศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

189 นายเกียรติศักด์ิ ชัยยาณะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

190 นางสมทรง ลาหนองแคน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)

191 นายไพฑูรย์ วิเวก โรงเรียนคงทองวิทยา สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)

192 นายวินัย ค าจีนศรี โรงเรียนละทายวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์

193 นายสมหมาย เวียงสิมา โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

194 นางสาวจันทร์พร ปินตาเปีย้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

195 นายโชคชัย บุญเสนอ โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

ดำ้นบริหำรจัดกำร

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นบริหำรจัดกำร

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นวิชำกำร

ดำ้นบริหำรจัดกำร

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นวิชำกำร

ดำ้นวิชำกำร

ดำ้นบริหำรจัดกำร

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นวิชำกำร



-18-

เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี

196 นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
ดำ้นบริหำรจัดกำร

197 นางสุพัตรา ถมยา โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

198 นางอภิญญา ดิเรกศรี โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธาน)ี
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ

199 นางสาวศรัญญา วงษ์พฤกษา โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

200 นางสาวกุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล โรงเรียนเลิงนกทา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

201 นายธรัช พุทธรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 (ล าปาง ล าพูน)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย บูรณำกำร

202 นางสิริพงศ์ ด้วงศรีทอง โรงเรียนสตรีทุง่สง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

ดำ้นบริหำรจัดกำร
203 นายชัยสิทธิ ์คุณสวัสด์ิ โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์)

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน
204 นางพรรณงาม จันอ่อน โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย กิจกรรมแนะแนว

205 นางสาวสมใจ ต่อทองหลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

206 นางสาวชไมพร สุธรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

ดำ้นวิชำกำร

ดำ้นบริหำรจัดกำร

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นวิชำกำร

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นวิชำกำร

ดำ้นวิชำกำร



-19-

เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย กิจกรรมนักเรียน

207 นายอารมณ์ เบสูงเนิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
ดำ้นบริหำรจัดกำร

208 นางมณีรัตน์ กายราช โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

209 นางสาวปุณยาพร ผิวข า โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

210 นายรังสรรค์ ปินใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
ดำ้นบริหำรจัดกำร

211 นางมลิวัลย์ กิ่งกาญจนโรจน์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม.เขต 5 (สิงหบ์รีุ ลพบรีุ ชัยนาท อ่างทอง)

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน
212 ว่าทีร้่อยโทวัฒนสาร ปานเพชร โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กำรศึกษำพิเศษเรียนร่วม

213 นายก้าวพารักษ ชาวส้าน โรงเรียนบา้นท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร สพป.น่าน เขต 2

214 นางสาวมัลลิกา นาศพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

215 นางอัจจนา มาซา โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป.ขอนแก่น เขต 2
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ (บกพร่องทำงสตปิัญญำ)

216 นายวุฒิชัย ใจนะภา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง การศึกษาพเิศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก

217 นางชุติพร เหล็กค า ศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัเพชรบูรณ์ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ

218 นายกรกฏ เสระทอง โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล การศึกษาพเิศษ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ดำ้นวิชำกำร

ดำ้นบริหำรจัดกำร

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นวิชำกำร

ดำ้นบริหำรจัดกำร

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นวิชำกำร

ดำ้นวิชำกำร
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เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ (บกพร่องทำงกำรไดย้ิน)

219 นางทองประกาย มายอด โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร การศึกษาพเิศษ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

220 นายนิรุตต์ คงชู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา การศึกษาพิเศษ ภาคใต้

221 นางสาวจารุภรณ์ ศรีจันทร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น การศึกษาพเิศษ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ (บกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ)

222 นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญา โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น การศึกษาพเิศษ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

223 นางวิไลวรรณ มิ่งสกุล โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น การศึกษาพเิศษ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

224 นางสาวบัวเรียม พรมจีน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์

225 นางพิมพ์บุญปภา ธัญศุภเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จงัหวัดยโสธร การศึกษาพเิศษ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

226 นายคมกริช บุตรอุดม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี การศึกษาพเิศษ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

227 นางสาวไพศาล สุนทรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จงัหวัดยโสธร การศึกษาพเิศษ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดบัประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

228 นางชฎารัตน์ โป้เคน โรงเรียนบ้านโพธิต์าก สพป.นครพนม เขต 1
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดบัประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

229 นายธัชวุฒิ กงประโคน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ดำ้นวิชำกำร

ดำ้นวิชำกำร

ดำ้นบริหำรจัดกำร

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นบริหำรจัดกำร

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นวิชำกำร

ดำ้นบริหำรจัดกำร

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน
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เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดบัประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ

230 นางสาวหทัยกานต์ ประโพธิง โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป.นครราชสีมา เขต 6
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดบัประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

231 นางพรทิวา เกตุจ านงค์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป.มุกดาหาร
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดบัประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี

232 นางสาวจิรวดี นาคนคร โรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดเหนือ สพป.เพชรบุรี เขต 1
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดบัมธัยมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

233 นายฟ้าค ารณ กมล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดบัมธัยมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

234 นายสิทธิศักด์ิ จินดาวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดบัมธัยมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ

235 นางสาวเพ็ญภัค พันจันดา โรงเรียนทุง่ไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดบัมธัยมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

236 นางสุภาภรณ์ ภูดินทราย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม.เขต 23 (สกลนคร)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดบัมธัยมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

237 นางทัศนียา ค านวล โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน



-22-

เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดบัมธัยมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

238 นางสาวประภัสรา มาสกุล โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดบัมธัยมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

239 นายวิทยา นิยมพันธ์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดบัมธัยมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี

240 นางสาวกนกวรรณ โจมทา โรงเรียนหนองหวัคูปวงประชานเุคราะห์ สพม.เขต 20 (อุดรธาน)ี
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดบัมธัยมศึกษำ กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

241 นายวารินทร์ บัวภาค า โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม.เขต 23 (สกลนคร)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษำ ส่งเสริมกำรใชน้วัตกรรม PLC

242 นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรใชน้วัตกรรม PLC

243 นางเชิดชล บุตรดีวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป.มุกดาหาร
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ ส่งเสริมกำรใชน้วัตกรรม PLC

244 นายพยนต์ สกุลพูลกิตติ โรงเรียนทุง่ไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย ส่งเสริมกำรใชน้วัตกรรม PLC

245 นางพรรณพร บุญทศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน
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เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560
รำยชือ่ผูไ้ด้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองรำงวัลหน่วยงำนและผูม้ีผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนศึกษำพิเศษ/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใชน้วัตกรรม PLC

246 นายสรศักด์ิ นิมากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น การศึกษาพเิศษ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล
ลูกจ้ำงยอดเยี่ยม สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ 

247 นางสาวรัชฎาภรณ์ ค ามี
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล

ลูกจ้ำงยอดเยี่ยม สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ 
248 นางทองเส่ียน สุทธโส

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด
ลูกจ้ำงยอดเยี่ยม ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ 

249 นางศิรประภา อัคราภิชาต โรงเรียนลุ่มโป่งเส้ียว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด

ลูกจ้ำงยอดเยี่ยม ในสถำนศึกษำขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
250 นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สถำนศึกษำ สังกัด
ลูกจ้ำงยอดเยี่ยม ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ

251 นายจันทร์ ธุนาสูรย์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 33 (สุรินทร์)

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

ดำ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน

สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
สังกัด


