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

โรงเรียน/ตําแหนง

ชื่อ สกุล

สพป./สพม.

ชื่อกิจกรรมการประกวด

ดาน

1

007

-

โรงเรียนบานทาโพธิ์

สพป.สงขลา เขต 3

สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ

วิชาการ

2

008

-

โรงเรียนวัดเขาทอง

สพป.พัทลุง เขต 1

สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา

วิชาการ

3

011

-

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

สพม.เขต 11

สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ

วิชาการ

4

011

-

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สพม.เขต 14

สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ

วิชาการ

5

020

นางศารีญา อิสโร

-

สพป.พัทลุง เขต 2

ศึกษานิเทศกยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วิชาการ

6

022

นางณิชจรีย เพียรทองสงฆ -

สพป.สงขลา เขต 2

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วิชาการ

7

024

นางอาภรณ ออนคง

โรงเรียนเกาะกลาง

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก

วิชาการ

8

024

นายวรวิท ศรีระสันต

โรงเรียนวัดเลียบ

สพป.สงขลา เขต 2

ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก

วิชาการ

9

024

นางสาวอมรรัตน ยอดสุด

โรงเรียนบานมวงถ้ํา

สพป.สงขลา เขต 3

ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก

วิชาการ

10

025

นางสาวชนภรณ อือตระกูล โรงเรียนรัชดาภิเษก

สพป.ปตตานี เขต 1

ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง

วิชาการ

11

026

นางนงคนาถ ศรีทองกุล

โรงเรียนอนุบาลพะโตะ

สพป.ชุมพร เขต 2

ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ

วิชาการ

12

026

นางละมัย แปนจุลสี

โรงเรียนบานหลังเขา

สพป.ตรัง เขต 2

ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ

วิชาการ

13

026

สิบเอกสงา ดานวัฒนา

โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ

วิชาการ

14

026

นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์

โรงเรียนบานหัวสะพานมิตรภาพที่ 217

สพป.สุราษฎรธานี เขต 3

ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ

วิชาการ

15

027

นายวิโรจน ทองถึง

โรงเรียนบานเกาะเตา

สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วิชาการ

16

027

นายวุฒิไกร เลื่อนแปน

โรงเรียนบานสอง

สพป.สุราษฎรธานี เขต 3

ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วิชาการ

17

030

นายวินัย กรานมูล

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

สพม.เขต 11

ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ

วิชาการ

18

033

นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี

สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

รองผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา

วิชาการ

19

036

นางสาวรัญจวนศรี ขุนไชยรักษ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี

สพม.เขต 11

รองผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

วิชาการ

ที่ รหัสกิจกรรม

ชื่อ สกุล

โรงเรียน/ตําแหนง

สพป./สพม.

ชื่อกิจกรรมการประกวด

ดาน

20

037

นางเนตรชนก ทัศนกมล

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สพม.เขต 14

รองผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ

วิชาการ

21

040

นางสาวจุฑาดา เครือหงส

โรงเรียนอนุบาลพะโตะ

สพป.ชุมพร เขต 2

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับกอนประถมศึกษา ดานวิชาการ

วิชาการ

22

040

นางวิลาวรรณ แกนจันทร

โรงเรียนวัดโคกเหรียง

สพป.สงขลา เขต 2

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับกอนประถมศึกษา ดานวิชาการ

วิชาการ

23

041

นางวารุณี พานปาน

โรงเรียนเมืองพังงา

สพป.พังงา

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

วิชาการ

24

041

นางสาวอนันตญา นอยสําลี โรงเรียนบานมวงถ้ํา

สพป.สงขลา เขต 3

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

วิชาการ

25

041

นางนฤมล อาชาฤทธิ์

โรงเรียนบานอูตะเภา

สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

วิชาการ

26

042

นางเบญญารัต นวลนิล

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

สพป.ตรัง เขต 1

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

วิชาการ

27

042

นางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

สพป.ภูเก็ต

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

วิชาการ

28

043

นางสาวชริญา อรุณรุงเรือง โรงเรียนวัดโพธิ์นอย

สพป.สฎ. เขต 2

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

วิชาการ

29

044

นางสาวสิยามล หรนหมาน โรงเรียนประชาอุทิศบานโคกมวง

สพป.ปตตานี เขต 1

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

วิชาการ

30

044

นางอุนเรือน ศิริพรประสิทธิ์ โรงเรียนบานวังใหญปลายรํา

สพป.สงขลา เขต 3

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

วิชาการ

31

045

นายพงศศักดิ์ ผสารพจน

โรงเรียนบานน้ําพุ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป

วิชาการ

32

045

นางฉวีวรรณ เจริญพานิช

โรงเรียนชุมชนบานบางโหนด

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป

วิชาการ

33

045

นายเฉลิมพงษ ฉวนกลิ่น

โรงเรียนบานอูตะเภา

สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป

วิชาการ

34

047

นางวัลภา นววจิตร

โรงเรียนบานนาตาแยม

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

วิชาการ

35

047

นางสาวฐาณิชญาณ เพ็งพรหม

โรงเรียนประชารัฐบํารุง 2

สพป.พัทลุง เขต 1

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

วิชาการ

36

048

นางมณี เรืองขํา

โรงเรียนหวยยอด(กลึงวิทยาคาร)

สพป.ตรัง เขต 2

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาการ

37

048

นายไพโรจน แกวเกื้อ

โรงเรียนวัดพิกุลทอง

สพป.พัทลุง เขต 1

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาการ

38

049

จ.ส.ต.อมฤต จันทรานนท

โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ

วิชาการ

39

051

นายอําพล ประทุมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะโตะ

สพป.ชุมพร เขต 2

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน

วิชาการ

40

051

นายอับดุลเราะมาน ขาวแท โรงเรียนบานแหร

สพป.ยะลา เขต 3

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน

วิชาการ

41

053

นายติณณพัศ กล่ําจีน

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม

สพป.สงขลา เขต 3

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

วิชาการ

42

053

นางเกษราภรณ ทองไสย

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม

สพม.เขต 11

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

วิชาการ

ที่ รหัสกิจกรรม

ชื่อ สกุล

โรงเรียน/ตําแหนง

สพป./สพม.

ชื่อกิจกรรมการประกวด

ดาน

43

054

นางสุดารัตน เนาวสุวรรณ โรงเรียนกระบุรีวิทยา

สพม.เขต 14

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

วิชาการ

44

055

นางจิราภรณ สมฤดี

สพม.เขต 11

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

วิชาการ

45

055

นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

สพม.เขต 13

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

วิชาการ

46

056

นางสาวปาจารีย ชวยสังข

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

สพม.เขต 12

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

วิชาการ

47

057

นางปริศนา นิ่มคร

โรงเรียนบานควนขนุน

สพป.พัทลุง เขต 1

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป

วิชาการ

48

057

วาที่รอยตรีหญิงเบญญาภัสร ชุมพงศ

โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง

สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป

วิชาการ

49

060

นายนฤทธิ์ จันมณี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

สพม.เขต 12

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาการ

50

060

นางลักขณา พรมพัตร

โรงเรียนกระบุรีวิทยา

สพม.เขต 14

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาการ

51

063

นางสาวรุงระวี เมฆไลย

โรงเรียนบานสอง

สพป.สุราษฎรธานี เขต 3

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรมนักเรียน

วิชาการ

52

065

นางสาวอรพิณ สันเส็น

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี

สพม.เขต 11

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

วิชาการ

53

065

นางนิตยา ทองดียิ่ง

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

สพม.เขต 13

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

วิชาการ

54

065

นางประทีป ชูแกว

โรงเรียนสตรีระนอง

สพม.เขต 14

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

วิชาการ

55

066

นายศุภนัส นงคนวล

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

สพม.เขต 12

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

วิชาการ

56

067

นางสาวอุทัยทิพย อินแจง

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี

สพม.เขต 11

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

วิชาการ

57

067

นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

สพม.เขต 12

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ดานวิชาการ

วิชาการ

58

068

นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

สพม.เขต 12

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

วิชาการ

59

071

นางนภัสกร สังขสี

โรงเรียนสตรีระนอง

สพม.เขต 14

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

วิชาการ

60

073

นางสิริพงศ ดวงศรีทอง

โรงเรียนสตรีทุงสง

สพม.เขต 12

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ

วิชาการ

61

073

นายพิทธพนธ พิทักษ

โรงเรียนกระบุรีวิทยา

สพม.เขต 14

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ

วิชาการ

62

075

นางสาวชฎาพร ชวยชู

โรงเรียนสุราษฎรธานี

สพม.เขต 11

ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน

วิชาการ

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

กิจกรรมการประกวดดานวิชาการ จํานวน 39 กิจกรรม ผูเขาประกวดจํานวน 62 คน

