บัญชีรายชื่อผูเขาประกวดรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครั้งที่ 7 ประจําปการศึกษา 2560 ระดับภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี
วันที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมนิภาการเดนท อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ดาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ที่ รหัสกิจกรรม

ชื่อ สกุล

โรงเรียน

สพป./สพม.

เวลาประกวด

รหัสโตะ

13.00-14.00 น.

C13

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ

14.30-15.30 น.

C1

สพม.เขต 13
สพป.พัทลุง เขต 2

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม

13.00-14.00 น.

C14

ศึกษานิเทศกยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

09.00-10.00 น.

C9

สพป.สงขลา เขต 2

ชื่อกิจกรรมการประกวด

1

167

2

171

3

181

4

184

วาที่รอยตรีนพดล รักษแกว
นางสุพัตรา สิงหเสม

5

184

นางโซเฟย คลานุรักษ

สพป.ยะลา เขต 1

ศึกษานิเทศกยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

09.00-10.00 น.

C10

6

184

นางปรวีณ เลิศสุข

สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 ศึกษานิเทศกยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

10.30-11.30 น.

C1

7

185

นางกรวิกา ฉินนานนท

สพม.เขต 13

ศึกษานิเทศกยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

10.30-11.30 น.

C2

8

นางรัตนา ไกรทอง

สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 1

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

10.30-11.30 น.

C3

9

186
188

ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก

10.30-11.30 น.

C7

10

189

วาที่รอยตรีพินิจ สังสัพพันธ โรงเรียนวัดดอนตรอ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง

10.30-11.30 น.

C8

11

190

นางเรวดี เชวนาสัย

โรงเรียนบานหนาควนลัง

สพป.สงขลา เขต 2

ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ

13.00-14.00 น.

C3

12

นายดุสิต แกวระยับ

โรงเรียนบานคลองมวน

สพป.ตรัง เขต 2

ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

13.00-14.00 น.

C11

13

191
192

นายสมชาย กิจคาม

โรงเรียนบางเดือนสถิตยพิทยาคม สพม.เขต 11

ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

10.30-11.30 น.

C4

14

194

นายสุรินทร เนียมสุวรรณ

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

สพม.เขต 11

ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ

14.30-15.30 น.

C10

15

198

รองผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

13.00-14.00 น.

C12

204

โรงเรียนบานคลองมวน
โรงเรียนทาจีนอุดมวิทยา

สพป.ตรัง เขต 2

16

นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง
นางมาลินี ศิริอักษร

สพป.สงขลา เขต 2

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับกอนประถมศึกษา

14.30-15.30 น.

C7

17

204

นางสาวจุฬารัตน ไพเมือง

โรงเรียนบานอูตะเภา

สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับกอนประถมศึกษา

14.30-15.30 น.

C8

18

205

นางจินดา ศรีเตง

โรงเรียนบานถ้ําตลอด

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

09.00-10.00 น.

C1

19

205

นางกาญจนา จองเดิม

โรงเรียนบานนาประดู

สพป.ปตตานี เขต 2

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

09.00-10.00 น.

C2

20

205

นางอมรรัตน ประทุมชาติภักดี โรงเรียนบานคลองหวะ

สพป.สงขลา เขต 2

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

09.00-10.00 น.

C3

โรงเรียนวัดวังฆอง

นายสีหนาท โชตยาสีหนาท

โรงเรียนวัดหวยลาด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม

ที่ รหัสกิจกรรม

ชื่อ สกุล

โรงเรียน

สพป./สพม.

ชื่อกิจกรรมการประกวด

เวลาประกวด

รหัสโตะ

สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สพป.พัทลุง เขต 2
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

14.30-15.30 น.

C2

14.30-15.30 น.

C3

21

206

22

207

นางสาวศิริธร พรหมสงฆ
นางสาวปราณี ดําเม็ง

23

207

นางตวนนูรอักมร เส็มหมาด โรงเรียนบานโคกเมา

สพป.สงขลา เขต 2

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

14.30-15.30 น.

C4

24

207
208

นางผุสดี ฉีดเสน

โรงเรียนบานอูตะเภา

14.30-15.30 น.

C5

นายอัศวเดช ขวัญแกว

โรงเรียนวัดทะเลนอย

สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
สพป.พัทลุง เขต 1
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

09.00-10.00 น.

C4

นางพงษลดา สารัส

โรงเรียนวัดลําพะยา (มิ่งชูชาติ-ขวัญราษฎรนารี)

สพป.ยะลา เขต 1

09.00-10.00 น.

C5

27

208
208

นายธวัชชัย ฉีดเสน

โรงเรียนวัดรัตนาราม

09.00-10.00 น.

C6

28

209

นายสมชาย สุขกรม

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
สพป.ชุมพร เขต 2
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป

13.00-14.00 น.

C4

29

209

นายสมใจ เศษขาว

โรงเรียนบานบาโด

สพป.ยะลา เขต 1

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป

13.00-14.00 น.

C5

30

209

นายภานุวัตน จิตจํานงค

โรงเรียนบานทําเนียบ

13.00-14.00 น.

C6

31

210

นายรําพึง ขุนจันทร

โรงเรียนบานคลองทอม

สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป
สพป.กระบี่
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

10.30-11.30 น.

C9

32

211

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

10.30-11.30 น.

C6

212

โรงเรียนบานควนเนียง
โรงเรียนวัดหวยลาด

สพป.สงขลา เขต 2

33

นางวนิดา อินทรัตน
นางสมเพียร สุวรรณหงษ

สพป.สงขลา เขต 1

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

09.00-10.00 น.

C7

34

212

นางธิดารัตน ประจักษ

โรงเรียนบานยานดินแดง

09.00-10.00 น.

C8

35

213

09.00-10.00 น.

C11

36

215

นางภิญโญ จิตตรัตน
นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส

สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนลําไพลราษฎรอุทิศ สพป.สงขลา เขต 3
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนวัดโคกพิกุล

10.30-11.30 น.

C11

37

222

นายธีระยุทธ เสนาทับ

โรงเรียนวัดทะเลนอย

สพป.พัทลุง เขต 1

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

14.30-15.30 น.

C6

38

224

นายฉัตรพงศ ชูแสงนิล

โรงเรียนวัดบางใหญ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

10.30-11.30 น.

C13

39

224

นางเยาวลักษณ ญาโน

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี

สพม.เขต 11

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

10.30-11.30 น.

C14

40

นางณัฏฐกานดา ดําศรี

โรงเรียนสตรีทุงสง

สพม.เขต 12

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

13.00-14.00 น.

C7

41

224
224

วาที่รอยตรีชนะภัย ชลธาร

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สพม.เขต 14

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

13.00-14.00 น.

C8

42

230

นางสาวประภาศรี ธานีรัตน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

สพม.เขต 12

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

09.00-10.00 น.

C13

43

231

นางสลับศรี เจริญเวช

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา

สพม.เขต 11

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

13.00-14.00 น.

C1

44

231

นางภาณินี วรเนติวุฒิ

โรงเรียนปพะยอมพิทยาคม สพม.เขต 12

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

13.00-14.00 น.

C2

45

235

นางดาริน ทรายทอง

โรงเรียนดับุกพังาวิทยายน สพม.เขต 14

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

10.30-11.30 น.

C12

25
26

โรงเรียนบานอูตะเภา
โรงเรียนอนุบาลปาบอน

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ที่ รหัสกิจกรรม

ชื่อ สกุล

โรงเรียน

สพป./สพม.

ชื่อกิจกรรมการประกวด

เวลาประกวด

รหัสโตะ

46

236

นางสุรัติสินี กุลเทศ

โรงเรียนสตรีทุงสง

สพม.เขต 12

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

09.00-10.00 น.

C14

47

256

นางปยมาศ ภูเพชร

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ

สพป.สงขลา เขต 2

ครูผูสอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

09.00-10.00 น.

C12

48

257

นางวนิดา อินทรัตน

โรงเรียนบานควนเนียง

สพป.สงขลา เขต 2

ครูผูสอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ

13.00-14.00 น.

C10

49

259

นางรสิตา พงษจีน

โรงเรียนบานควนเนียง

สพป.สงขลา เขต 2

ครูผูสอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

14.30-15.30 น.

C11

50

273

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม สงเสริมการใชนวัตกรรม PLC
กิจกรรมการประกวดดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จํานวน 34 กิจกรรม ผูเขาประกวดจํานวน 50 คน

10.30-11.30 น.

C10

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

สพป.สงขลา เขต 2

