
ท่ี รหัสกิจกรรม ชื่อ สกุล โรงเรียน/ตําแหนง สพป./สพม. ชื่อกิจกรรมการประกวด เวลาประกวด รหัสโตะ

1 085 - - สพป.พัทลุง เขต 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม 09.00-10.00 น. B11

2 085 - - สพป.สฎ. เขต 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม 09.00-10.00 น. B12

3 087 - โรงเรียนบานบาโงย สพป.ยะลา เขต 1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก 10.30-11.30 น. B3

4 091 - โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สพม.เขต 11 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 10.30-11.30 น. B4

5 093 - โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม.เขต 14 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ 14.30-15.30 น. B1

บัญชีรายชื่อผูเขาประกวดรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) 

คร้ังท่ี 7 ประจําปการศึกษา 2560 ระดับภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี

วันท่ี  20  มกราคม  2561  ณ  โรงแรมนิภาการเดนท  อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

ดานบริหารจัดการ

6 098 นางสารภี เจริญรบ - สพป.สฎ. เขต 2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม 13.00-14.00 น. B16

7 104 นางสาวอัญชิษฐา ทาตะภิรมย - สพป.สงขลา เขต 2 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเย่ียม สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 13.00-14.00 น. B15

8 106 นางสาวกนกนุช โตสุข โรงเรียนบานทุงยางงาม สพป.ตรัง เขต 2 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 13.00-14.00 น. B14

9 106 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุงเรือง โรงเรียนบานวังธน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 13.00-14.00 น. B19

10 106 นางอรอุมา สุวรรณรัตน โรงเรียนบานในวัง สพป.พังงา ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 13.00-14.00 น. B20

11 106 นายสุนทร เกิดณรงค โรงเรียนบานแหลม สพป.พัทลุง เขต 2 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 14.30-15.30 น. B2

12 106 นายวิสูตร หนูอุไร โรงเรียนวัดทาหยี สพป.สงขลา เขต 2 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 14.30-15.30 น. B3

13 106 นายวันชัย เกิดพัฒน โรงเรียนบานทาเสาเภา สพป.สฎ. เขต 1 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 14.30-15.30 น. B4

14 107 นายรัตนธนชัช เลื่อนแกว โรงเรียนบานนาตาแยม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 09.00-10.00 น. B9

15 107 นางสาวชนภรณ  อือตระกูล โรงเรียนรัชดาภิเษก สพป.ปตตานี เขต 1 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 09.00-10.00 น. B10

16 107 นางสุจิตรา เจียมจํานงค โรงเรียนบานปากถัก สพป.พังงา ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 09.00-10.00 น. B17

17 107 นายสุวิทย เจะโซะ โรงเรียนบานคลองใหญ สพป.พัทลุง เขต 2 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 14.30-15.30 น. B5

18 107 นายสุชาติ ขวัญกลับ โรงเรียนบานตนสาน สพป.สงขลา เขต 2 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 13.00-14.00 น. B418 107 นายสุชาติ ขวัญกลับ โรงเรียนบานตนสาน สพป.สงขลา เขต 2 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 13.00-14.00 น. B4



ท่ี รหัสกิจกรรม ชื่อ สกุล โรงเรียน/ตําแหนง สพป./สพม. ชื่อกิจกรรมการประกวด เวลาประกวด รหัสโตะ

19 108 นายสุชาติ มีสมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชุมพร เขต 2 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ 13.00-14.00 น. B1

20 108 นายโชติ คํานวณ โรงเรียนบานหวยหาร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ 13.00-14.00 น. B2

21 109 นางพรสุข กลับสง ณ พัทลุง โรงเรียนบานกอตง สพป.กระบี่ ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 09.00-10.00 น. B1

22 109 นายปรีชา ยอดยิ่ง โรงเรียนบานทุงศาลา สพป.ตรัง เขต 2 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 09.00-10.00 น. B2

23 109 นางกมลาศน ศรประสิทธ์ิ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา เขต 3 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 10.30-11.30 น. B1

24 109 นางสาวปวิชญา สินนอย โรงเรียนบานคลองโร สพป.สฎ. เขต 3 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 10.30-11.30 น. B2

25 110 นางพรทิพย นุกูลกิจ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สพม.เขต 11 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 10.30-11.30 น. B5

26 110 นายสันติกร รักสองหมื่น โรงเรียนตระพังพิทยาคม สพม.เขต 12 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 10.30-11.30 น. B6

27 111 นายสํารวย ภักดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี สพม.เขต 11 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 13.00-14.00 น. B3

28 112 นางยุภา พรเศรษฐ โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม.เขต 13 ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ 09.00-10.00 น. B18

29 115 วาท่ีรอยตรีวชิรพันธุ บุญณมี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต รองผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา 10.30-11.30 น. B7

30 115 นางสาวมลฤดี บัวชุม โรงเรียนบานหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 สพป.สฎ. เขต 3 รองผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา 10.30-11.30 น. B8

31 116 นางสาวศุทธิดา ทองชอุม โรงเรียนบานโคกเมา อําเภอบางกลํา สพป.สงขลา เขต 2 รองผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 14.30-15.30 น. B6

32 117 นางจันทนี รักษธรรม โรงเรียนบานนาวิทยาคม สพม.เขต 11 รองผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 09.00-10.00 น. B6

33 122 นางอัฆณีญา ทิพยกองลาส โรงเรียนรัชดาภิเษก สพป.ปตตานี เขต 1 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับกอนประถมศึกษา 09.00-10.00 น. B19

34 122 นางสาวลลิตา ปาระณะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับกอนประถมศึกษา 09.00-10.00 น. B20

35 122 นางฉลวย สุวรรณรัตน โรงเรียนบานตนสาน สพป.สงขลา เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับกอนประถมศึกษา 13.00-14.00 น. B17

36 122 นางสาวพุทธรักษา กอนแกว โรงเรียนบานโพหวาย สพป.สฎ. เขต 1 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับกอนประถมศึกษา 13.00-14.00 น. B18

37 123 นางสาวรอสียะห สาแม โรงเรียนรัชดาภิเษก สพป.ปตตานี เขต 1 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 10.30-11.30 น. B9

38 123 นางระรวย อิสโร โรงเรียนบานทาโพธ์ิ สพป.สงขลา เขต 3 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 10.30-11.30 น. B10

39 124 นายนรากร มีอินทร โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 10.30-11.30 น. B11

40 124 นางสาวรัตติยา สังคานาคิน โรงเรียนวัดวังฆอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 10.30-11.30 น. B12

41 124 นางสาวสุจิรา มุสิกะเจริญ โรงเรียนวัดรัตนวราราม สพป.พัทลุง เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 10.30-11.30 น. B1341 124 นางสาวสุจิรา มุสิกะเจริญ โรงเรียนวัดรัตนวราราม สพป.พัทลุง เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 10.30-11.30 น. B13



ท่ี รหัสกิจกรรม ชื่อ สกุล โรงเรียน/ตําแหนง สพป./สพม. ชื่อกิจกรรมการประกวด เวลาประกวด รหัสโตะ

42 124 นางจรรยา โตะลูเจะเตะ โรงเรียนบานบาโงย สพป.ยะลา เขต 1 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 13.00-14.00 น. B11

43 124 นางสมพิศ คุณสงฆ โรงเรียนบานโคกเหรียง สพป.สงขลา เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 13.00-14.00 น. B12

44 124 นางสาวยุรวรรณ ชินวงค โรงเรียนบานสอง สพป.สฎ. เขต 3 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 13.00-14.00 น. B13

45 125 นางเกศรา ศรีวิจิตร โรงเรียนวัดทะเลปง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 09.00-10.00 น. B15

46 125 นางชูศรี ดํานาคแกว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 09.00-10.00 น. B16

47 125 นางสุปราณี สาลีฉันท โรงเรียนบานตนสาน สพป.สงขลา เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 10.30-11.30 น. B14

48 126 นางสาวสิยามล หรนหมาน โรงเรียนประชาอุทิศบานโคกมวง สพป.ปตตานี เขต 1 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 10.30-11.30 น. B15

49 126 นายคณิศร ลิ่มสกุล โรงเรียนบานคลองไมแดง สพป.สฎ. เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 10.30-11.30 น. B16

50 127 นายชายณรงค เจริญพานิช โรงเรียนชุมชนบานบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป 09.00-10.00 น. B3

51 127 นางสาวพาขวัญ จังอินทร โรงเรียนบานสอง สพป.สฎ. เขต 3 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป 09.00-10.00 น. B4

52 128 นายบุญชัย บุญญา โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 09.00-10.00 น. B5

53 129 นางสาวณัฐชยา ระสิตานนท โรงเรียนบานคลองหวะ สพป.สงขลา เขต 2 ครูผูสอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 09.00-10.00 น. B13

54 129 นางสุพิทยา แกวมณี โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป.สฎ. เขต 2 ครูผูสอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 09.00-10.00 น. B14

55 130 นางสาวรวงทอง ใจกระจาง โรงเรียนบานทอนเหรียน สพป.ตรัง เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 13.00-14.00 น. B9

56 130 นางผะกานาจ สุคนธรัตน โรงเรียนวัดโคกมวง สพป.สงขลา เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 13.00-14.00 น. B10

57 130 นางสาวศุภมาศ คงคาชวย โรงเรียนบานโพหวาย สพป.สฎ. เขต 1 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 14.30-15.30 น. B11

58 130 นางวรรณธณีย คําหวาน โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป.สฎ. เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 14.30-15.30 น. B12

59 131 นายรําพึง ขุนจันทร โรงเรียนอนุบาลคลองทอม สพป.กระบี่ ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ 14.30-15.30 น. B18

60 131 นางประเจิน ไชยมาลีอุปถัมภ โรงเรียนบานคลองหวะ สพป.สงขลา เขต 2 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ 14.30-15.30 น. B19

61 133 นายนพรัตน เก้ือภาระ โรงเรียนรัชดาภิเษก สพป.ปตตานี เขต 1 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน 10.30-11.30 น. B19

62 135 นางสุดา นุนชูคัน โรงเรียนวัดรมเมือง สพป.พัทลุง เขต 1 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 13.00-14.00 น. B8

63 137 นางจารุวรรณ รักษรอด โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม.เขต 11 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 10.30-11.30 น. B17

64 138 นางอนุษา ศิลปวิศาล โรงเรียนบานบางรูป สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 ครูผูสอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 14.30-15.30 น. B764 138 นางอนุษา ศิลปวิศาล โรงเรียนบานบางรูป สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 ครูผูสอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 14.30-15.30 น. B7
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65 138 นางสาวสุรีพร บัวแกว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ครูผูสอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 14.30-15.30 น. B8

66 142 นางพัสนี เดชมณี โรงเรียนทุงคาพิทยาคาร สพม.เขต 11 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 14.30-15.30 น. B13

67 142 นายอรรถชัย มีสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต สพม.เขต 14 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 14.30-15.30 น. B14

68 144 นางมณฑกานต ชุมชวย โรงเรียนบานคลองโร สพป.สฏ. เขต 3 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรมแนะแนว 13.00-14.00 น. B7

69 145 นายพณัฎฐ สกุลณา โรงเรียนบานสอง สพป.สฎ. เขต 3 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรมนักเรียน 14.30-15.30 น. B15

70 145 นางลมัย สังขนิตย โรงเรียนสุราษฎรพิทยา สพม.เขต 11 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรมนักเรียน 14.30-15.30 น. B16

71 147 นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 14.30-15.30 น. B9

72 147 นางพรพิมล คํานวณศิลป โรงเรียนสตรีระนอง สพม.เขต 14 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 14.30-15.30 น. B10

73 148 นายบุญเสริฐ จันทรทิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 10.30-11.30 น. B18

74 149 นางสาวพัชรี ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม.เขต 11 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 14.30-15.30 น. B17

75 150 นายวัชระ สมแปน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ครูผูสอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 10.30-11.30 น. B20

76 154 นายฐปนวัฒน ชูกลิ่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ครูผูสอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 09.00-10.00 น. B8

77 155 นางปาริชาติ สุขแกว โรงเรียนสตรีทุงสง สพม.เขต 12 ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ 09.00-10.00 น. B7
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