


หนาที่ 1

ตั้งแต่เวลา...........

ถึงเวลา..................

037 1 นางอาภรณ์ เหมรัญ ครู ชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 ก่อนประถมศึกษา ก่อนประถม วิชาการ 17 พ.ย.56 09.00 - 11.40 น.

037 2 นางวณิดา ศรีชุมพวง ครู อนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 ก่อนประถมศึกษา ก่อนประถม วิชาการ " "
037 3 นางปริศนา รัตนะ ครู บ้านโปะหมอ สพป.สงขลา เขต 2 ก่อนประถมศึกษา ก่อนประถม วิชาการ " "
037 4 นางเยาวนารถ เลาหบรรจง ครู อนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ ก่อนประถมศึกษา ก่อนประถม วิชาการ " "
037 5 นางจีรนัฐ เกียรติเมธา ครู บ้านไร่เหนือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ก่อนประถมศึกษา ก่อนประถม วิชาการ " "
121 6 นางประภาพรรณ ณ พัทลุง ครู อนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ก่อนประถมศึกษา ก่อนประถม บริหาร 17 พ.ย.56 13.30 - 14.50 น.

121 7 นายกรุง ธราพร ครู วัดเวียงสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ก่อนประถมศึกษา ก่อนประถม บริหาร " "
121 8 นางอาภรณ์ สยามพันธ์ ครู อนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ก่อนประถมศึกษา ก่อนประถม บริหาร " "
121 9 นางชุลีรัตน์ ธรรมเจริญ ครู บ้านหนองนายขุ้ย สพป.สงขลา เขต 2 ก่อนประถมศึกษา ก่อนประถม บริหาร " "
205 10 นางอุบล ชุมสวัสดิ์ ครู วัดมหาชัยวนาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ก่อนประถมศึกษา ก่อนประถม นวัตกรรม 17 พ.ย.56 14.50 - 16.50 น.

205 11 นางณัฐญา ชนะภัย ครู บ้านท่าคลอง สพป.สงขลา เขต 3 ก่อนประถมศึกษา ก่อนประถม นวัตกรรม " "
205 12 ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ ณ นคร ครู บ้านควนมหาชัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ก่อนประถมศึกษา ก่อนประถม นวัตกรรม " "
205 13 นางอรอนงค์ สังฆะสา ครู ชุมชนมาบอํามฤต สพป.ชุมพร เขต 1 ก่อนประถมศึกษา ก่อนประถม นวัตกรรม " "
205 14 นางเสาวณีย์ ผิวนวล ครู วัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร) สพป.พัทลุง เขต 1 ก่อนประถมศึกษา ก่อนประถม นวัตกรรม 17 พ.ย.56 14.50 - 16.50 น.

205 15 นางสาวฝารีดะห์ บิลล่าเต๊ะ ครู บ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2 ก่อนประถมศึกษา ก่อนประถม นวัตกรรม " "
039 16 นางทัศนีย์ จันทนา ครู วัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 คณิตศาสตร์ ประถม วิชาการ 17 พ.ย.56 09.00 - 09.40 น.

ณ  โรงแรมชัยคณาธานี  จังหวัดพัทลุง

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ประจําปี 2556
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63 จังหวัดพัทลุง

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  

รหัส ด้าน วันที่ หมายเหตุที่ ชื่อ - สกุล ระดับตําแหน่ง สถานศึกษา สพท. กลุ่มสาระ
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039 17 นางสาวดวงอรุณ จันทร์สว่าง ครู บ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตศาสตร์ ประถม วิชาการ " "
123 18 นายอากร ธานีรัตน์ ครู บ้านหินผุด สพป.สงขลา เขต 2 คณิตศาสตร์ ประถม บริหาร 17 พ.ย.56 09.40 - 10.00 น.

207 19 นางวยุภา มากภิรมย์ ครู อนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 คณิตศาสตร์ ประถม นวัตกรรม 17 พ.ย.56 10.00 - 11.20 น.

207 20 นางปาหนัน บิลหมุด ครู บ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตศาสตร์ ประถม นวัตกรรม " "
207 21 นางสาวดวงเดือน กิติโส ครู อนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณิตศาสตร์ ประถม นวัตกรรม " "
207 22 นางยินดี  ธรฤทธิ์ ครู บ้านคลองจัง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 คณิตศาสตร์ ประถม นวัตกรรม " "
051 23 นางภัทรศิริ นาคมณี ครู บ้านคันธทรัพย์ สพป.ชุมพร เขต 1 คณิตศาสตร์ ม.ต้น วิชาการ 17 พ.ย.56 11.20 - 12.00 น.

051 24 นางจินตนา ชูโชนาค ครู สตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 คณิตศาสตร์ ม.ต้น วิชาการ " "
135 25 นางวนิดา วารีรักษ์ ครู สตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 คณิตศาสตร์ ม.ต้น บริหาร 17 พ.ย.56 12.00 - 12.40 น.

135 26 นางอําไพ คําแสน ครู ท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตศาสตร์ ม.ต้น บริหาร " "
219 27 นางสาวซาฟีนะห์ เหมโคกน้อย ครู วัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2 คณิตศาสตร์ ม.ต้น นวัตกรรม 17 พ.ย.56 13.30 - 13.50 น.

063 28 นายบุญเสริฐ จันทร์ทิน ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครฯ สพม.เขต 12 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย วิชาการ 17 พ.ย.56 13.50 - 14.10 น.

147 29 นางสาวนันตริตา เดชกาญจน์ ครู สตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย บริหาร 17 พ.ย.56 14.10 - 14.30 น.

231 30 นายณัฐพนธ์ ส่งแสง ครู สุราษฎร์ธานี 2 สพม.เขต 11 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย นวัตกรรม 17 พ.ย.56 14.30 - 15.10 น.

231 31 นางสุมณฑา มีสุนทร ครู กัลยาณีศรีธรรมราช สพม.เขต 12 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย นวัตกรรม " "
038 32 นางหทัยทิพย์ พันธ์อุดม ครู วัดดอนตรอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ภาษาไทย ประถม วิชาการ 17 พ.ย.56 09.00 - 12.00 น.

038 33 นางสาวสายพร พรหมเอียด ครู วัดลําพดจินดาราม สพป.สงขลา เขต 3 ภาษาไทย ประถม วิชาการ " "
038 34 นางสมเจต จรจิตร ครู บ้านบ่อทราย สพป.พัทลุง เขต 1 ภาษาไทย ประถม วิชาการ " "
038 35 นางละออง ล่องแก้ว ครู บ้านเขากอบ สพป.ตรัง เขต 2 ภาษาไทย ประถม วิชาการ " "
038 36 นางจิตรา เพชรกาญจน์ ครู บ้านยางงาม สพป.สงขลา เขต 2 ภาษาไทย ประถม วิชาการ " "
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038 37 นางสาวภนิดา นพชํานาญ ครู วัดดอนเมือง สพป.ชุมพร เขต 1 ภาษาไทย ประถม วิชาการ " "
038 38 นางเอมอร ปิติ ครู อนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ ภาษาไทย ประถม วิชาการ " "
038 39 นางกมลพรรณ หนูปลื้ม ครู วัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ภาษาไทย ประถม วิชาการ 17 พ.ย.56 09.00 - 12.00 น.

038 40 นายศิริ ช้างเผือก ครู บ้านอินทนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ภาษาไทย ประถม วิชาการ " "
122 41 นางเสาวลักษณ์ ไชยสิทธิ์ ครู วัดเวียงสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ภาษาไทย ประถม บริหาร 17 พ.ย.56 13.30 - 14.50 น.

122 42 นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ ครู วัดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.พังงา ภาษาไทย ประถม บริหาร " "
122 43 นางชนากานต์ ราชพิทักษ์ ครู บ้านคลองแงะ สพป.สงขลา เขต 3 ภาษาไทย ประถม บริหาร " "
122 44 นางรสิตา พงษ์จีน ครู บ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 ภาษาไทย ประถม บริหาร " "
206 45 นางกาญจนา จองเดิม ครู บ้านนาประดู่ สพป.ปัตตานี เขต 2 ภาษาไทย ประถม นวัตกรรม 17 พ.ย.56 14.50 - 16.50 น.

206 46 นางบีบีสัยมา โต๊ะยิ ครู อนุบาลละงู สพป.สตูล ภาษาไทย ประถม นวัตกรรม " "
206 47 นางอุษณีย์ สีดํา ครู อนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ภาษาไทย ประถม นวัตกรรม " "
206 48 นางกาญจนา เสสิตัง ครู บ้านโสดง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ภาษาไทย ประถม นวัตกรรม " "
206 49 นางชไมพร ใบเรือง ครู วัดทางขึ้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ภาษาไทย ประถม นวัตกรรม " "
206 50 นางนุชนาถ โสตโยม ครู บ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 3 ภาษาไทย ประถม นวัตกรรม " "
206 51 นางอาภรณ์ กุลชุมภู ครู อนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ ภาษาไทย ประถม นวัตกรรม 17 พ.ย.56 18.00 - 19.20 น.

206 52 นางพรทิพย์ เสนาทับ ครู บ้านห้วยกรวด สพป.พัทลุง เขต 1 ภาษาไทย ประถม นวัตกรรม " "
206 53 นางจินดา สุดสาย ครู วัดนาวง สพป.ตรัง เขต 2 ภาษาไทย ประถม นวัตกรรม " "
206 54 นางประไพ  ไพรสุวรรณ ครู วัดบางทีง สพป.สงขลา เขต 2 ภาษาไทย ประถม นวัตกรรม " "
050 55 นางนันทวรรณ พันธ์เพชร ครู วัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2 ภาษาไทย ม.ต้น วิชาการ 18 พ.ย.56 09.00 - 10.00 น.

050 56 นางกุหลาบ เจียวก๊ก ครู ราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่ ภาษาไทย ม.ต้น วิชาการ " "
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050 57 นางวาสินี ขวัญฤทธิ์ ครู กัลยาณีศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาษาไทย ม.ต้น วิชาการ " "
134 58 นางอําภัย จันทพัฒน์ ครู วัดหูแร่ สพป.สงขลา เขต 2 ภาษาไทย ม.ต้น บริหาร 18 พ.ย.56 10.00 - 11.00 น.

134 59 นายทวี อินทร์ท่าฉาง ครู บ้านปลายน้ํา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ภาษาไทย ม.ต้น บริหาร " "
134 60 นางธนพร พลสังข์ ครู ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 ภาษาไทย ม.ต้น บริหาร 18 พ.ย.56 10.00 - 11.00 น.

218 61 นางพรทิพย์ สุวรรณสิงห์ ครู ชุมชนบ้านน้ําน้อย สพป.สงขลา เขต 2 ภาษาไทย ม.ต้น นวัตกรรม 18 พ.ย.56 11.00 - 12.00 น.

218 62 นายไอหยุ หมัดชูดชู ครู บ้านโต สพป.ยะลา เขต 3 ภาษาไทย ม.ต้น นวัตกรรม " "
218 63 นางพวงเพ็ญ บัวชุม ครู สตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 ภาษาไทย ม.ต้น นวัตกรรม " "
062 64 นางพนิดา เจริญศิลป์ ครู สตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 ภาษาไทย ม.ปลาย วิชาการ 18 พ.ย.56 13.30 - 13.50 น.

146 65 นางสมจิตร สุทธิวิริวรรณ ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครฯ สพม.เขต 12 ภาษาไทย ม.ปลาย บริหาร 18 พ.ย.56 13.50 - 14.10 น.

230 66 นางช่อแก้ว จุลนวล ครู เบญจมราชูทิศ สพม.เขต 12 ภาษาไทย ม.ปลาย นวัตกรรม 18 พ.ย.56 14.10 - 14.30 น.

040 67 นางสาวนับ บริกล ครู ชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 วิทยาศาสตร์ ประถม วิชาการ 17 พ.ย.56 09.00 - 10.00 น.

040 68 นางอัญชนา ขวัญยืน ครู วัดกาญจนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วิทยาศาสตร์ ประถม วิชาการ " "
040 69 นางพัชรี วรรัตนานุรักษ์ ครู วัดเทพชุมนุม สพป.สงขลา เขต 2 วิทยาศาสตร์ ประถม วิชาการ " "
124 70 นางเบญจวรรณ รอดเกิด ครู บ้านท่าเพชร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วิทยาศาสตร์ ประถม บริหาร 17 พ.ย.56 10.00 - 11.00 น.

124 71 นางชนกนันท์ จิตประพันธ์ ครู วัดท่าแซ สพป.สงขลา เขต 2 วิทยาศาสตร์ ประถม บริหาร " "
124 72 นางสาวประไพพิศ เกิดบัวทอง ครู บ้านวังธน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วิทยาศาสตร์ ประถม บริหาร " "
208 73 นางมัยสุรี หยีมะเหร็ม ครู บ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทยาศาสตร์ ประถม นวัตกรรม 17 พ.ย.56 11.00 - 12.40 น.

208 74 นายสุชาติ ทองรัตน์ ครู นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 วิทยาศาสตร์ ประถม นวัตกรรม " "
208 75 นางประภาพร สุขธานีกุล ครู บ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 วิทยาศาสตร์ ประถม นวัตกรรม " "
208 76 นางศิริมา แสนพันตรี ครู บ้านนาวง สพป.กระบี่ วิทยาศาสตร์ ประถม นวัตกรรม " "
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208 77 นางมณี เรืองขํา ครู บ้านหนองยูง สพป.ตรัง เขต 2 วิทยาศาสตร์ ประถม นวัตกรรม " "
052 78 นางมนัสพร บุญทวี ครู สุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น วิชาการ 17 พ.ย.56 13.30 - 15.10 น.

052 79 นายชลิต พากเพียร ครู วัดหนองเป็ด สพป.ตรัง เขต 1 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น วิชาการ " "
052 80 นางเรณู รักดํา ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครฯ สพม.เขต 12 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น วิชาการ " "
052 81 นางอ่อนพักร์ หนูเงิน ครู ราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น วิชาการ 17 พ.ย.56 13.30 - 15.10 น.

052 82 นายรัฐพงษ์ พงศาปาน ครู วัดเขาพระนิ่ม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น วิชาการ " "
136 83 นางกัลยา แสงทอง ครู ชุมชนบ้านน้ําน้อย สพป.สงขลา เขต 2 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น บริหาร 17 พ.ย.56 15.10 - 16.10 น.

136 84 นางสลับศรี เจริญเวช ครู สุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น บริหาร " "
136 85 นางปิ่นอนงค์ แสงมณี ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครฯ สพม.เขต 12 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น บริหาร " "
220 86 นางสาวเสาวคนธ์ เพชรรัตน์ ครู บ้านบางใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น นวัตกรรม 17 พ.ย.56 16.10 - 17.10 น.

220 87 นายวิชัย ราชธานี ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครฯ สพม.เขต 12 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น นวัตกรรม " "
220 88 นางจิยาลักษณ์ ศรีประสม ครู บ้านบางเหรียง สพป.สงขลา เขต 2 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น นวัตกรรม " "
064 89 นายณรงค์ บัวเพชร ครู ทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม.เขต 12 วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย วิชาการ 17 พ.ย.56 18.00 - 18.20 น.

148 90 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครู ป่าพะยอมพิทยาคม สพม.เขต 12 วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย บริหาร 17 พ.ย.56 18.20 - 18.40 น.

232 91 นายประสิทธิ์ สืบจักษะ ครู พิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย นวัตกรรม 17 พ.ย.56 18.40 - 19.40 น.

232 92 นางปัญญลักษณ์ เคารพพงศ์ ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครฯ สพม.เขต 12 วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย นวัตกรรม " "
232 93 นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครู สุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย นวัตกรรม " "
041 94 นางสุคนธ์ บุญศิริ ครู อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สังคมศึกษา ฯ ประถม วิชาการ 17 พ.ย.56 09.00 - 10.20 น.

041 95 นายเอกศักดิ์ นกช่วย ครู บ้านควนเจริญ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 สังคมศึกษาฯ ประถม วิชาการ " "
041 96 นางชุลีภรณ์ นาคช่วย ครู บ้านย่านตาขาว สพป.ตรัง เขต 1 สังคมศึกษา ฯ ประถม วิชาการ " "
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041 97 นางสมร ธรรมโชติ ครู บ้านหินผุด สพป.สงขลา เขต 2 สังคมศึกษา ฯ ประถม วิชาการ " "
125 98 นางอาเณ เชาวเหม ครู วัดเวียงสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 สังคมศึกษาฯ ประถม บริหาร 17 พ.ย.56 10.20 - 11.40 น.

125 99 นางนัยนา ศักดา ครู บ้านท่าเพชร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สังคมศึกษาฯ ประถม บริหาร " "
125 100 นางแก้วตา ทองบุญ ครู ชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 สังคมศึกษาฯ ประถม บริหาร " "
125 101 นายมงคล คชรัตน์ ครู วัดท่าเมรุ สพป.สงขลา เขต 2 สังคมศึกษา ฯ ประถม บริหาร " "
209 102 นางชยานี เพชรกาศ ครู บ้านตลิ่งชัน สพป.สงขลา เขต 3 สังคมศึกษาฯ ประถม นวัตกรรม 17 พ.ย.56 11.40 - 12.00 น.

209 103 นายพิทักษ์ แก้วในเมฆ ครู บ้านหนองเจ็ดบาท สพป.ตรัง เขต 1 สังคมศึกษา ฯ ประถม นวัตกรรม 17 พ.ย.56 13.30 - 15.30 น.

209 104 นางยุพิน พลบุญ ครู วัดบางดี สพป.ตรัง เขต 2 สังคมศึกษา ฯ ประถม นวัตกรรม " "
209 105 นางศิรินเพ็ญ หนูนาค ครู วัดไพศาลสถิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สังคมศึกษา ฯ ประถม นวัตกรรม " "
209 106 นางพรพิกุล เกลื่อนการ ครู ราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่ สังคมศึกษา ฯ ประถม นวัตกรรม " "
209 107 นางอุษณีย์ ทองน้อย ครู บ้านไร่เหนือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 สังคมศึกษาฯ ประถม นวัตกรรม " "
209 108 นางณัฐยา ศรีสุวรรณ ครู บ้านหนองนายขุ้ย สพป.สงขลา เขต 2 สังคมศึกษา ฯ ประถม นวัตกรรม " "
053 109 นางอรุณศรี จันทะระ ครู บ้านคันธทรัพย์ สพป.ชุมพร เขต 1 สังคมศึกษาฯ ม.ต้น วิชาการ 17 พ.ย.56 15.30 - 16.30 น.

053 110 นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครฯ สพม.เขต 12 สังคมศึกษา ฯ ม.ต้น วิชาการ " "
053 111 นางวัลย์ลี แก้วมณี ครู บ้านโคกเมา สพป.สงขลา เขต 2 สังคมศึกษา ฯ ม.ต้น วิชาการ " "
137 112 นางสาวจรัสศรี ทองเลิศ ครู วัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2 สังคมศึกษา ฯ ม.ต้น บริหาร 17 พ.ย.56 16.30 - 17.10 น.

137 113 นางสุจิรา ชูดํา ครู บ้านไสกุน สพป.พัทลุง เขต 1 สังคมศึกษาฯ ม.ต้น บริหาร " "
137 114 นางอาจิน เหมทานนท์ ครู สตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 สังคมศึกษาฯ ม.ต้น บริหาร 17 พ.ย.56 18.00 - 18.20 น.

221 115 นายสืบพงศ์ ซ้วนลิ้ม ครู บ้านคลองสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สังคมศึกษาฯ ม.ต้น นวัตกรรม 17 พ.ย.56 18.20 - 18.40 น.

149 116 นายพิทักษ์ เชิญทอง ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครฯ สพม.เขต 12 สังคมศึกษา ฯ ม.ปลาย บริหาร 17 พ.ย.56 18.40 - 19.00 น.
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042 117 นางจารีพร พรมชัยศรี ครู บ้านห้วยสาร สพป.กระบี่ ศิลปะ ประถม วิชาการ 17 พ.ย.56 09.00 - 10.00 น.

042 118 นางสมพร หลุยยะพันธ์ ครู ชุมชนบ้านน้ําน้อย สพป.สงขลา เขต 2 ศิลปะ ประถม วิชาการ " "
042 119 นายสมชาย สุขกรม ครู ชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชุมพร เขต 2 ศิลปะ ประถม วิชาการ " "
126 120 นาโสภิตา หมาดนุ้ย ครู ชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 ศิลปะ ประถม บริหาร 17 พ.ย.56 10.00 - 12.40 น.

126 121 นางสุวนิตย์ หาญกล้า ครู บ้านลําช้าง สพป.ตรัง เขต 2 ศิลปะ ประถม บริหาร " "
126 122 นางสายพิณ ช่วยสกุล ครู บ้านยายไท สพป.ชุมพร เขต 1 ศิลปะ ประถม บริหาร " "
126 123 นายชื่นใจ นวลยัง ครู อนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 ศิลปะ ประถม บริหาร 17 พ.ย.56 10.00 - 12.40 น.

126 124 นางอาภรณ์ ซุ้นหั้ว ครู บ้านห้วยโอน สพป.สงขลา เขต 2 ศิลปะ ประถม บริหาร " "
210 125 นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋ง ครู บ้านหาดส้มแป้น สพป.ชุมพร เขต 1 ศิลปะ ประถม นวัตกรรม 17 พ.ย.56 13.30 - 15.10 น.

210 126 นายสมหมาย ทิพย์บุญทอง ครู บ้านทุ่งหงาว สพป.ระนอง ศิลปะ ประถม นวัตกรรม " "
210 127 นางภคพร สุวรรณมณี ครู บ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 ศิลปะ ประถม นวัตกรรม " "
210 128 นางสารภี อ่อนรอด ครู บ้านตลิ่งชัน สพป.สงขลา เขต 3 ศิลปะ ประถม นวัตกรรม " "
210 129 นางปรีดา เจือกโว้น ครู บ้านทุ่งยาง สพป.ตรัง เขต 2 ศิลปะ ประถม นวัตกรรม " "
054 130 นางสาวนันทิญา แก้วสุริยันต์ ครู บ้านหัวปาบ สพป.สงขลา เขต 2 ศิลปะ ม.ต้น วิชาการ 17 พ.ย.56 15.10 - 16.30 น.

054 131 นางพรรณี อินทรปาน ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครฯ สพม.เขต 12 ศิลปะ ม.ต้น วิชาการ " "
054 132 นางพิมพิมล คงสกุล ครู ราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่ ศิลปะ ม.ต้น วิชาการ " "
054 133 นางชะอ้อน ช่วยบํารุง ครู วัดสมหวัง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ศิลปะ ม.ต้น วิชาการ " "
138 134 นางปราณี ขุนจางวาง ครู ชุมชนบ้านน้ําน้อย สพป.สงขลา เขต 2 ศิลปะ ม.ต้น บริหาร 17 พ.ย.56 18.00 - 18.40 น.

138 135 นางสมจิตร์ มารคคงค์แก้ว ครู สตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 ศิลปะ ม.ต้น บริหาร " "
222 136 นายประยุทธ อิสระบูรณะฤทธิ์ ครู บ้านควนใหม่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ศิลปะ (ดนตรี) ม.ต้น นวัตกรรม 17 พ.ย.56 18.40 - 20.00 น.
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222 137 นางฉรรยา จันทร์เมือง ครู วัดจันดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ศิลปะ ม.ต้น นวัตกรรม " "
222 138 นางปาริสุทธิ์ พรหมรักษ์ ครู วัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2 ศิลปะ ม.ต้น นวัตกรรม " "
222 139 นายธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ ครู โมคลานประชาสรรค์ สพม.เขต 12 ศิลปะ ม.ต้น นวัตกรรม " "
150 140 นางดุษฎี บุญหนูกลับ ครู สตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 ศิลปะ ม.ปลาย บริหาร 17 พ.ย.56 20.00 - 20.20 น.

043 141 นางประไพ ยินเจริญ ครู บ้านลําคลอง นครศรีธรรมราช เขต 3 สุขศึกษาและพลศึกษา ประถม วิชาการ 17 พ.ย.56 09.00 - 09.40 น.

043 142 นายเดโช ถาวรจิตร์ ครู บ้านหนองนายขุ้ย สพป.สงขลา เขต 2 สุขศึกษาและพลศึกษา ประถม วิชาการ " "
211 143 นายจรัสพงค์ คงช่วย ครู อนุบาลละงู สพป.สตูล สุขศึกษาและพลศึกษา ประถม นวัตกรรม 17 พ.ย.56 09.40 - 10.40 น.

211 144 นางกัญญารัตน์ จันทร์นวล ครู วัดท่ายาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สุขศึกษาและพลศึกษา ประถม นวัตกรรม 17 พ.ย.56 09.40 - 10.40 น.

211 145 นางพิชญสิณี พีรยาพงศ์ ครู วัดท่าแซ สพป.สงขลา เขต 2 สุขศึกษาและพลศึกษา ประถม นวัตกรรม " "
055 146 นางสุภางค์ เอ่งฉ้วน ครู อํามาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น วิชาการ 17 พ.ย.56 10.40 - 11.20 น.

055 147 นายสับบี่ บิลหีม ครู วัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น วิชาการ " "
139 148 นายมนตรี ดําช่วย ครู ป่าพะยอมพิทยาคม สพม.เขต 12 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น บริหาร 17 พ.ย.56 11.20 - 12.00 น.

139 149 นายประพัฒน์ หนูหล่อ ครู บ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 2 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น บริหาร " "
223 150 นายเสน่ห์ พรหมแก้ว ครู ตะโหมด สพม.เขต 12 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น นวัตกรรม 17 พ.ย.56 13.30 - 13.50 น.

067 151 นางยุพิน หนูในน้ํา ครู บางขันวิทยา สพม.เขต 12 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย วิชาการ 17 พ.ย.56 13.50 - 14.10 น.

151 152 นางจิตรา ยอดแก้ว ครู สตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย บริหาร 17 พ.ย.56 14.10 - 14.30 น.

044 153 นางจิตติมา เขียวพันธุ์ ครู คุระบุรี สพป.พังงา ภาษาต่างประเทศ ประถม วิชาการ 17 พ.ย.56 09.00 -11.20 น.

044 154 นางถนอมเพ็ญ ชูบัว ครู อนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ภาษาต่างประเทศ ประถม วิชาการ " "
044 155 นางวนิดา อินทรัตน์ ครู บ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 ภาษาต่างประเทศ ประถม วิชาการ " "
044 156 นางสาวศิริพร สนานคุณ ครู อนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ภาษาต่างประเทศ ประถม วิชาการ " "
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044 157 นางสชาสิริ วัชรานุรักษ์ ครู บ้านโคกสิเหรง สพป.สงขลา เขต 3 ภาษาต่างประเทศ ประถม วิชาการ " "
044 158 นางวรางคณา รอดภัย ครู บ้านอินทนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ภาษาต่างประเทศ ประถม วิชาการ " "
044 159 นางสาวศิริโฉม หนูมี ครู นิคมสร้างตนเอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาษาต่างประเทศ ประถม วิชาการ " "
128 160 นางขวัญตา ล้อมลิ้ม ครู วัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ภาษาต่างประเทศ ประถม บริหาร 17 พ.ย.56 11.20 - 12.20 น.

128 161 นางนงค์นุช ราชรองวังนุชิต ครู บ้านคลองปอม สพป.สงขลา เขต 2 ภาษาต่างประเทศ ประถม บริหาร " "
128 162 นางศิรสุภางค์ชฎา ผุดเพชรแก้ว ครู บ้านห้วยทรายขาว สพป.ชุมพร เขต 2 ภาษาต่างประเทศ ประถม บริหาร " "
212 163 นางสาวคาดียะห์ อามานะกุล ครู อนุบาลเบตง สพป.ยะลา เขต 3 ภาษาต่างประเทศ ประถม นวัตกรรม 17 พ.ย.56 13.30 - 14.30 น.

212 164 นางนันทา กิมิเส ครู รักเมืองไทย 6 สพป.สงขลา เขต 2 ภาษาต่างประเทศ ประถม นวัตกรรม " "
212 165 นางสุภัทรา ด้วงรอด ครู ชุมชนบ้านเขาหลาง สพป.ชุมพร เขต 2 ภาษาต่างประเทศ ประถม นวัตกรรม 17 พ.ย.56 13.30 - 14.30 น.

056 166 นางแอนนา เทพเลื่อน ครู สุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น วิชาการ 17 พ.ย.56 14.30 - 16.10 น.

056 167 นางสาวถนอมนวล ศรีเมือง ครู สามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น วิชาการ " "
056 168 นายสุวัฒน์ มะเดช ครู พรหมคีรีพิทยาคม สพม.เขต 12 ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น วิชาการ " "
056 169 นางเนาวรัตน์ ช่วยดํารงค์ ครู บ้านคันธทรัพย์ สพป.ชุมพร เขต 1 ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น วิชาการ " "
056 170 นางขนิษฐา จันทรศรี ครู บ้านหัวปาบ สพป.สงขลา เขต 2 ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น วิชาการ " "
140 171 นางอัมพร ทองยอด ครู ชุมชนบ้านน้ําน้อย สพป.สงขลา เขต 2 ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น บริหาร 17 พ.ย.56 18.00 - 19.20 น.

140 172 นางสํารวย ดาวดวง ครู ป่าพะยอมพิทยาคม สพม.เขต 12 ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น บริหาร " "
140 173 นางรัตนกานต์ นิรัตติมานนท์ ครู กะเปอร์วิทยา สพม. เขต 14 ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น บริหาร " "
140 174 นางราตรี ชูทวด ครู บ้านคลองสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น บริหาร " "
224 175 นางสาวสินีนาฎ อารีย์ ครู บางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 ภาษาต่างประเทศ ม.ต้น นวัตกรรม 17 พ.ย.56 19.20 - 19.40 น.

068 176 นายสมชาย ผลชัย ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครฯ สพม.เขต 12 ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย วิชาการ 17 พ.ย.56 19.40 - 20.00 น.
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152 177 นางปวิตรา แดงวิไล ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครฯ สพม.เขต 12 ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย บริหาร 17 พ.ย.56 20.00 - 20.20 น.

236 178 นางสุภลักษณ์ วรรณนุช ครู สุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย นวัตกรรม 17 พ.ย.56 20.20 - 20.40 น.

045 179 นางสุวิมล เกยทอง ครู บ้านท่าปากแหว่ง สพป.พังงา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม วิชาการ 17 พ.ย.56 09.00 - 11.00 น.

045 180 นายเอกพงษ์ โสภณพลศาล ครู วัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม วิชาการ " "
045 181 นางธัญวรัตน์ ตั้งคีรี ครู บ้านดุหุน สพป.ตรัง เขต 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม วิชาการ " "
045 182 นางลิมปเลขา ไชยสาลี ครู ชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม วิชาการ " "
045 183 นางสาวอุไรวรรณ ทรงแก้ว ครู บ้านควนมหาชัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม วิชาการ " "
045 184 นางสุวรรณ รัตนภูมิ ครู วัดท่าเมรุ สพป.สงขลา เขต 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม วิชาการ 17 พ.ย.56 09.00 - 11.00 น.

129 185 นางอมรรัตน์ พวงนุ้ย ครู บ้านใหม่สมบูรณ์ สพป.ชุมพร เขต 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม บริหาร 17 พ.ย.56 11.00 - 12.20 น.

129 186 นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร ครู อนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม บริหาร 17 พ.ย.56 11.00 - 12.20 น.

129 187 นางน้ําอ้อย ชูช่วย ครู วัดเก็ตโฮ่ สพป.ภูเก็ต การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม บริหาร " "
129 188 นางบุญเรือง มะหะหมัด ครู บ้านโปะหมอ สพป.สงขลา เขต 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม บริหาร " "
213 189 นางมนิตย์ แช่มช้อย ครู อนุบาลละงู สพป.สตูล การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม นวัตกรรม 17 พ.ย.56 13.30 - 15.10 น.

213 190 นางโรสรินทร์ มูนีอามิง ครู บ้านกาตอง สพป.ยะลา เขต 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม นวัตกรรม " "
213 191 นางนฤมล สิทธิพงษ์ ครู ท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม นวัตกรรม " "
213 192 นางสาวโอปอล์ เพชรชิต ครู บ้านควนเจริญ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม นวัตกรรม " "
213 193 นางสาวจริยา อ่อนละมุน ครู บ้านท่าเพชร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม นวัตกรรม " "
057 194 นางชญานิษฐ์ ไตรทิพยานนท์ ครู บ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น วิชาการ 17 พ.ย.56 15.10 - 15.50 น.

057 195 นางจิราภรณ์ กวีพันธ์ ครู สตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น วิชาการ " "
141 196 นางสุคนธ์ เพชรรัตน์ ครู บ้านโคกมะม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น บริหาร 17 พ.ย.56 15.50 - 16.50 น.



หนาที่ 11

ตั้งแต่เวลา...........

ถึงเวลา..................
รหัส ด้าน วันที่ หมายเหตุที่ ชื่อ - สกุล ระดับตําแหน่ง สถานศึกษา สพท. กลุ่มสาระ

141 197 นางณัฎฐ์กานดา ดําศรี ครู สตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น บริหาร " "
141 198 นางยุพา น้อยเสม ครู วัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น บริหาร " "
225 199 นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครฯ สพม.เขต 12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น นวัตกรรม 17 พ.ย.56 18.00 - 18.20 น.

069 200 นางสุจารีย์ กุลเทศ ครู สตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ปลาย วิชาการ 17 พ.ย.56 18.20 - 18.40 น.

153 201 นายชะอุ่ม สุขรักษ์ ครู ศรีบรรพตพิทยาคม สพม.เขต 12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ปลาย บริหาร 17 พ.ย.56 18.40 - 19.00 น.

237 202 นางสุชารัตน์ จันทร์ดี ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครฯ สพม.เขต 12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ปลาย นวัตกรรม 17 พ.ย.56 19.00 - 19.20 น.

046 203 นางจารุวรรณ อินทะเสม ครู บ้านกลาง สพป.ชุมพร เขต 1 บูรณาการ ประถม วิชาการ 17 พ.ย.56 09.00 - 09.20 น.

130 204 นางอรวรรณ พละบุญ ครู ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 บูรณาการ ประถม บริหาร 17 พ.ย.56 09.20 - 10.20 น.

130 205 นางศรีนวล อินทร์ท่าฉาง ครู บ้านควนกองเมือง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บูรณาการ ประถม บริหาร " "
130 206 นางพิลัดดา แก้วณรงค์ ครู บ้านกําแพงเพชร สพป.สงขลา เขต 2 บูรณาการ ประถม บริหาร " "
214 207 นางสุดจิตร ลิ้มสกุล ครู บ้านไร่เหนือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บูรณาการ ประถม นวัตกรรม 17 พ.ย.56 10.20 - 10.40 น.

058 208 นางกัลยารัตน์ บรรพต ครู บ้านคันธทรัพย์ สพป.ชุมพร เขต 1 บูรณาการ ม.ต้น วิชาการ 17 พ.ย.56 10.40 - 11.00 น.

238 209 นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ ครู สุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 บูรณาการ ม.ปลาย นวัตกรรม 17 พ.ย.56 11.00 - 11.20 น.

048 210 นางกาญจนา สิบพลาง ครู วัดดอนทรายแก้ว สพป.ชุมพร เขต 1 กิจกรรมนักเรียนฯ ประถม วิชาการ 17 พ.ย.56 11.20 - 12.00 น.

048 211 นายวิรศักดิ์ บุสวิโร ครู วัดยางทอง สพป.สงขลา เขต 3 กิจกรรมนักเรียนฯ ประถม วิชาการ " "
132 212 นายสมเกียรติ ชูช่วย ครู วัดไม้เรียง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กิจกรรมนักเรียนฯ ประถม บริหาร 17 พ.ย.56 13.30 - 14.10 น.

132 213 นางชูใจ บัวคลี่ ครู วัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 กิจกรรมนักเรียนฯ ประถม บริหาร " "
216 214 นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา ครู นิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา เขต 1 กิจกรรมนักเรียนฯ ประถม นวัตกรรม 17 พ.ย.56 14.10 - 15.10 น.

216 215 นางสาวปัทติมา ปรีชา ครู ไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) สพป.ชุมพร เขต 1 กิจกรรมนักเรียนฯ ประถม นวัตกรรม " "
216 216 นางมนต์รัตน์ อัมมรดารา ครู ภูเขาทอง สพป.ระนอง กิจกรรมนักเรียนฯ ประถม นวัตกรรม " "



หนาที่ 12

ตั้งแต่เวลา...........

ถึงเวลา..................
รหัส ด้าน วันที่ หมายเหตุที่ ชื่อ - สกุล ระดับตําแหน่ง สถานศึกษา สพท. กลุ่มสาระ

060 217 นายนรากร มีอินทร์ ครู วัดดอนทรายแก้ว สพป.ชุมพร เขต 1 กิจกรรมนักเรียนฯ ม.ต้น วิชาการ 17 พ.ย.56 15.10 - 16.10 น.

060 218 นางอภิรักษ์ ลบถม ครู สุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 กิจกรรมนักเรียนฯ ม.ต้น วิชาการ " "
060 219 นายวันทยา ชํานาญกิจ ครู นาบอน สพม.เขต 12 กิจกรรมนักเรียนฯ ม.ต้น วิชาการ " "
144 220 นายประสิทธิ์ พงศ์ประยูร ครู บ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2 กิจกรรมนักเรียน ม.ต้น บริหาร 17 พ.ย.56 16.10 - 16.50 น.

144 221 นางสุวิมล ไชยถาวร ครู คีรีราษฏร์พัฒนา สพม.เขต 12 กิจกรรมนักเรียนฯ ม.ต้น บริหาร " "
072 222 นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ ครู พรหมคีรีพิทยาคม สพม.เขต 12 กิจกรรมนักเรียนฯ ม.ปลาย วิชาการ 17 พ.ย.56 18.00 - 18.20 น.

156 223 นางสาวสุภาพร อินบุญนะ ครู นาบอน สพม.เขต 12 กิจกรรมนักเรียนฯ ม.ปลาย บริหาร 17 พ.ย.56 18.20 - 18.40 น.

240 224 นางรัชนีวรรณ ชอบผล ครู นาบอน สพม.เขต 12 กิจกรรมนักเรียนฯ ม.ปลาย นวัตกรรม 17 พ.ย.56 18.40 - 19.00 น.

047 225 นางจริยา ฤทธิ์แดง ครู บ้านทรายทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 กิจกรรมแนะแนว ประถม วิชาการ 18 พ.ย.56 09.00 - 09.20 น.

215 226 นางโสภี อักษรดํา ครู นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 กิจกรรมแนะแนว ประถม นวัตกรรม 18 พ.ย.56 09.20 - 09.40 น.

059 227 นางพรรณพิศ จันทสุวรรณ ครู วัดหูแร่ สพป.สงขลา เขต 2 กิจกรรมแนะแนว ม.ต้น วิชาการ 18 พ.ย.56 09.40 - 10.20 น.

059 228 นางพิไลวรรณ วงศ์สว่าง ครู สตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 กิจกรรมแนะแนว ม.ต้น วิชาการ 18 พ.ย.56 09.40 - 10.20 น.

227 229 นางรัตนา หนูแป้น ครู ท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 กิจกรรมแนะแนว ม.ต้น นวัตกรรม 18 พ.ย.56 10.20 - 11.00 น.

227 230 นางสิริวรรณ มณีโชติ ครู ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม.เขต 12 กิจกรรมแนะแนว ม.ต้น นวัตกรรม " "
071 231 นางสาวมยุเรศ ตรีเภรี ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครฯ สพม.เขต 12 กิจกรรมแนะแนว ม.ปลาย วิชาการ 18 พ.ย.56 11.00 - 11.20 น.

155 232 นางสาวรวมพิศ ภิญโญ ครู เมืองนครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 กิจกรรมแนะแนว ม.ปลาย บริหาร 18 พ.ย.56 11.20 - 11.40 น.

239 233 นางพิมลรัตน์ รัฐธรรม ครู โมคลานประชาสรรค์ สพม.เขต 12 กิจกรรมแนะแนว ม.ปลาย นวัตกรรม 18 พ.ย.56 11.40 - 12.00 น.

049 234 นางสุรีย์ คํานวณ ครู อนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ประถม วิชาการ 18 พ.ย.56 13.30 - 14.50 น.

049 235 นางกมัยธร จันทวงศ์ ครู วัดคงคาวดี สพป.สงขลา เขต 2 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ประถม วิชาการ " "
049 236 นางสายใจ ศรียาน ครู บ้านบ่อหิน สพป.สตูล กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ประถม วิชาการ " "



หนาที่ 13

ตั้งแต่เวลา...........

ถึงเวลา..................
รหัส ด้าน วันที่ หมายเหตุที่ ชื่อ - สกุล ระดับตําแหน่ง สถานศึกษา สพท. กลุ่มสาระ

049 237 นางสลิลทิพย์ ยันต์วิเศษ ครู บ้านในถุ้ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ประถม วิชาการ " "
133 238 นายประเสิรฐ จันทร์แก้ว ครู บ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 2 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ประถม บริหาร 18 พ.ย.56 14.50 - 15.10 น.

061 239 นางส่งเสริม แต่งอักษร ครู ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม.เขต 12 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ม.ต้น วิชาการ 18 พ.ย.56 15.10 - 15.30 น.

145 240 นางสาวจันชรี เยาดํา ครู บ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 2 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ม.ต้น บริหาร 18 พ.ย.56 15.30 - 16.10 น.

145 241 นางมนชยา นาวากาญจน์ ครู กัลยาณีศรีธรรมราช สพม.เขต 12 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ม.ต้น บริหาร " "
229 242 นายสมพร ธรรมรัตน์ ครู ปากพนัง สพม.เขต 12 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ม.ต้น นวัตกรรม 18 พ.ย.56 16.10 - 16.30 น.

073 243 นางมาลินี บุญหนูกลับ ครู ควนขนุน สพม.เขต 12 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ม.ปลาย วิชาการ 18 พ.ย.56 16.30 - 16.50 น.

157 244 นางอัญญารัตน์ ธานีรัตน์ ครู กัลยาณีศรีธรรมราช สพม.เขต 12 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ม.ปลาย บริหาร 18 พ.ย.56 16.50 - 17.10 น.

241 245 นายยินดี วรรณมณี ครู ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม.เขต 12 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ม.ปลาย นวัตกรรม 18 พ.ย.56 17.10 - 17.30 น.



หนาที่ 1

ตั้งแต่เวลา........
ถึงเวลา......

019 1 นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ผอ.กลุ่ม วิชาการ 18 พ.ย.56 09.00 - 09.20 น.

103 2 นางกาญจนา บุญเลิศ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต 2 ผอ.กลุ่ม บริหาร 18 พ.ย.56 09.20 - 10.00 น.

103 3 นายปราโมทย์ รัตนมงคล นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ สพป.ภูเก็ต ผอ.กลุ่ม บริหาร " "
187 4 ว่าที่ ร.ต.อนุชาติ จูวัตร์ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต 2 ผอ.กลุ่ม นวัตกรรม 18 พ.ย.56 10.00 - 10.20 น.

081 5 นายครรชิต มนูญผล ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ศึกษานิเทศก์ วิชาการ 18 พ.ย.56 10.20 - 11.20 น.

081 6 นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต 2 ศึกษานิเทศก์ วิชาการ " "
081 7 นางสายตา แก้วศรีมนต์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ศึกษานิเทศก์ วิชาการ " "
165 8 นางสุจิน พรหมมาศ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ศึกษานิเทศก์ บริหาร 18 พ.ย.56 11.20 - 12.20 น.

165 9 นางอุทา บัวทองเรือง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต 1 ศึกษานิเทศก์ บริหาร " "
165 10 นางสุภาพร จันทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.ยะลา เขต 3 ศึกษานิเทศก์ บริหาร " "
249 11 นายวัชระ จันทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพป.ยะลา เขต 3 ศึกษานิเทศก์ นวัตกรรม " "
082 12 นางสาวอรชพร มีพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.เขต 11 ศึกษานิเทศก์ วิชาการ 18 พ.ย.56 13.50 - 14.50 น.

082 13 นางสุรัชนี อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม. เขต 12 ศึกษานิเทศก์ วิชาการ " "
082 14 นางละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.เขต 14 ศึกษานิเทศก์ วิชาการ " "

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ประจําปี 2556
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63  จังหวัดพัทลุง

ประเภท ผู้อํานวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ , บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)

วันที่ หมายเหตุประเภท ด้าน

 ณ  โรงแรมชัยคณาธานี  จังหวัดพัทลุง

รหัส ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง สังกัด



หนาที่ 2

ตั้งแต่เวลา........
ถึงเวลา......

วันที่ หมายเหตุประเภท ด้านรหัส ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง สังกัด

166 15 นางละอองทิพย์ บุญเกียรติ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม. เขต 12 ศึกษานิเทศก์ บริหาร 18 พ.ย.56 14.50 - 15.10 น.

250 16 นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม. เขต 12 ศึกษานิเทศก์ นวัตกรรม 18 พ.ย.56 15.10 - 15.30 น.

083 17 นางสาวกุหลาบ เฟื่องไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ สพป.ตรัง เขต 1 บุคลากร 38 ค(2) วิชาการ 18 พ.ย.56 18.00 - 19.00 น.

083 18 นางจําเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ ชํานาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บุคลากร 38 ค(2) วิชาการ " "
083 19 นางกชนิกา วงศ์วรนุช นักจัดการทั่วไป ชํานาญการ สพป.สงขลา เขต 2 บุคลากร 38 ค(2) วิชาการ " "
167 20 นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ สพป.ตรัง เขต 1 บุคลากร 38 ค(2) บริหาร 18 พ.ย.56 19.00 - 20.00 น.

167 21 นายสุริยา หมาดทิ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ สพป.สตูล บุคลากร 38 ค(2) บริหาร " "
167 22 นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ สพป.สงขลา เขต 2 บุคลากร 38 ค(2) บริหาร " "



ตั้งแต่เวลา........
ถึงเวลา......

005 1 วัดบางทีง สพป.สงขลา เขต 2 ประถม เล็ก วิชาการ 18 พ.ย.56 09.00 - 09.40 น.
005 2 บ้านท่าปากแหว่ง สพป.พังงา ประถม เล็ก วิชาการ " "
089 3 บ้านหนองนายขุ้ย สพป.สงขลา เขต 2 ประถม เล็ก บริหาร 18 พ.ย.56 09.40 - 10.00 น.
090 4 บ้านควนดินแดง สพป.พัทลุง เขต 1 ประถม กลาง บริหาร 18 พ.ย.56 10.00 - 10.40 น.
090 5 บ้านลําช้าง สพป.ตรัง เขต 2 ประถม กลาง บริหาร " "
174 6 บ้านซา สพป.ตรัง เขต 2 ประถม กลาง นวัตกรรม 18 พ.ย.56 10.40 - 12.20 น.
174 7 บ้านโต้นนท์ สพป.สงขลา เขต 3 ประถม กลาง นวัตกรรม " "
091 8 อนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต 1 ประถม ใหญ่ บริหาร 18 พ.ย.56 11.20 - 11.40 น.
008 9 วัดเขาทอง สพป.พัทลุง เขต 1 ขยายโอกาส  - วิชาการ 18 พ.ย.56 11.40 - 12.00 น.
092 10 วัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2 ขยายโอกาส  - บริหาร 18 พ.ย.56 13.30 - 13.50 น.
010 11 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม.เขต 12 มัธยม กลาง วิชาการ 18 พ.ย.56 13.50 - 14.30 น.
010 12 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 มัธยม กลาง วิชาการ " "
094 13 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 มัธยม กลาง บริหาร 18 พ.ย.56 14.30 - 14.50 น.
011 14 กัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 มัธยม ใหญ่ วิชาการ 18 พ.ย.56 14.50 - 15.10 น.
095 15 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 มัธยม ใหญ่ บริหาร 18 พ.ย.56 15.10 - 15.30 น.
179 16 สตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 มัธยม ใหญ่ นวัตกรรม 18 พ.ย.56 15.30 - 15.50 น.

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ประจําป ี2556
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63  จังหวัดพัทลุง

ณ  โรงแรมชัยคณาธานี  จังหวัดพัทลุง

วันที่ หมายเหตุขนาด ด้าน

ประเภท หน่วยงานยอดเยี่ยม สถานศึกษา 

รหัส ที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับ



ตั้งแต่เวลา........
ถึงเวลา......

256 1 นางสาวบงกชธร เตชะภัทรวรกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต ประถม 18 พ.ย.56 18.00 - 19.20 น.
256 2 นายขวัญชัย ไวยวิก ช่างไม้ 2 บ้านคลองจัง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประถม " "
256 3 นายพรชัย นาคพล ช่างไฟฟ้า 3 บ้านทุ่งยาว สพป.ตรัง เขต 1 ประถม " "
256 4 นายสุคม ชุมละออ ช่างไม้ 4 บ้านปลายละหาน สพป.สงขลา เขต 2 ประถม " "
257 5 นายสุบิน ขวัญเดช ช่างไม้ 4 ชุมชนบ้านน้ําน้อย สงขลา เขต 2 ขยายโอกาส 18 พ.ย.56 19.20 - 19.40 น.
258 6 นางฉลวย บุญชู พนักงานธุรการ ระดับ 3 เมืองนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 มัธยม 18 พ.ย.56 19.40 - 20.20 น.
258 7 นายศักดิ์เกษม จันดํา พนักงานธุรการ ส 3 เชิงทะเลวิทยาคม สพม. เขต 14 มัธยม " "

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ประจําปี 2556
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63  จังหวัดพัทลุง

ณ  โรงแรมชัยคณาธานี  จังหวัดพัทลุง
ประเภท ลูกจ้างสถานศึกษา

รหัส ระดับ วันที่ หมายเหตุที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง สถานศึกษา สังกัด



หนาที่ 1

ตั้งแต่เวลา........
ถึงเวลา......

030 1 นางณัฎฐนิช เลาะปนสา ชุมชนบ้านปาดัง สงขลา เขต 3 ประถม  - วิชาการ 18 พ.ย.56 09.00 - 10.15 น.
030 2 นางสาวสมศรี แก้วทองมา อนุบาลสตูล สพป.สตูล ประถม  - วิชาการ  "  "
030 3 นางกาญดาร์ สงดวง บ้านฉลุง สงขลา เขต 2 ประถม  - วิชาการ  "  "
030 4 นายมนตรี อารีราษฎร์ อนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต ประถม  - วิชาการ  "  "
030 5 นางอรสา ทองรัตน์ วัดสมัยสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประถม  - วิชาการ  "  "
114 6 นางสาวอรอมุา ทองสกุล อนุบาลพังงา สพป.พังงา ประถม  - บริหาร 18 พ.ย.56 10.15 - 11.45 น.
114 7 นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์ วัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประถม  - บริหาร  "  "
114 8 นางสาวสารภี นาพิรุณ ชุมชนมาบอํามฤต สพป.ชุมพร เขต 1 ประถม  - บริหาร  "  "
114 9 นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์ อนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 ประถม  - บริหาร  "  "
114 10 นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 ประถม  - บริหาร  "  "
114 11 นางจารี อักษรรัตน์ วัดดอนตรอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประถม  - บริหาร  "  "
198 12 นางปนัสยา รัตนพันธุ์ อนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต ประถม  - นวัตกรรม 18 พ.ย.56 13.00 - 14.00 น.
198 13 นางพนิตยาพร คงลําพูน บ้านบางแฟบ สงขลา เขต 2 ประถม  - นวัตกรรม  "  "
198 14 นายเอกชัย จันทร์มี ชุมชนมาบอํามฤต สพป.ชุมพร เขต 1 ประถม  - นวัตกรรม  "  "

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ประจําปี 2556
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63  จังหวดัพัทลุง

ณ  โรงแรมชัยคณาธานี  จังหวัดพัทลุง
ประเภท รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 

วันที่ หมายเหตุรหัส ที่ ชื่อ -สกุล สถานศึกษา สังกัด ระดับ ขนาด ด้าน



หนาที่ 2

ตั้งแต่เวลา........
ถึงเวลา......

วันที่ หมายเหตุรหัส ที่ ชื่อ -สกุล สถานศึกษา สังกัด ระดับ ขนาด ด้าน

198 15 นายกรศิวัชร์ อินทร์ทอง วัดบางดี สพป.ตรัง เขต 2 ประถม  - นวัตกรรม 18 พ.ย.56 13.00 - 14.00 น.
031 16 นางขนิษฐา สถานสถิตย์ ประชานิคม 4 สพป.ชุมพร เขต 1 ขยายโอกาส  - วิชาการ 18 พ.ย.56 14.00 - 14.15 น.
115 17 นายประชิด ใจบุญ ราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่ ขยายโอกาส  - บริหาร 18 พ.ย.56 14.15 - 14.30 น.
199 18 นางวิไลวรรณ มณีรักษ์ บ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2 ขยายโอกาส  - นวัตกรรม 18 พ.ย.56 14.30 - 14.45 น.
032 19 นางบังอร แป้นคง ทางพูนวิทยาคาร สพม. เขต 12 มัธยม เล็ก วิชาการ 18 พ.ย.56 14.45 - 15.00 น.
116 20 นางสุกัญญา ศิริชุม ปัญญาวุธ สพม. เขต 12 มัธยม เล็ก บริหาร 18 พ.ย.56 15.00 - 15.15 น.
033 21 นางวันดี ชูประจง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม.เขต 12 มัธยม กลาง วิชาการ 18 พ.ย.56 15.15 - 15.30 น.
117 22 นายสมทรง ฝั่งชลจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครฯ สพม. เขต 12 มัธยม กลาง บริหาร 18 พ.ย.56 15.30 - 15.45 น.
201 23 นายเจริญ ศรีฟ้า จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครฯ สพม. เขต 12 มัธยม กลาง นวัตกรรม 18 พ.ย.56 15.45 - 16.00 น.
034 24 นายสามารถ แต่งอักษร กัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 มัธยม ใหญ่ วิชาการ 18 พ.ย.56 18.00 - 18.30 น.
034 25 นายเชี่ยวชาญ คงสกุล อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 มัธยม ใหญ่ วิชาการ  "  "
118 26 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 มัธยม ใหญ่ บริหาร 18 พ.ย.56 18.30 - 19.00 น.
118 27 นายฐนกร สองเมืองหนู พิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต 16 มัธยม ใหญ่ บริหาร  "  "
202 28 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ สตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 มัธยม ใหญ่ นวัตกรรม 18 พ.ย.56 19.00 - 19.30 น.
202 29 นางจันทรา ศรีสุข สุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 มัธยม ใหญ่ นวัตกรรม  "  "



หนาที่ 1

ตั้งแต่เวลา........
ถึงเวลา......

021 1 นางสาวรัตนาภรณ์ นะขาว วัดหนองแตน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประถม เล็ก วิชาการ 18 พ.ย.56 09.00 - 10.45 น.
021 2 นางสาววันวิภา ประสิว บ้านโคกเจริญ สพป.พังงา ประถม เล็ก วิชาการ " "
021 3 นายชัยณรงค์ มาศโอสถ บ้านนาวง สพป.กระบี่ ประถม เล็ก วิชาการ " "
021 4 นางประสานทอง จันทมณี วัดเขากลอย สพป.สงขลา เขต 2 ประถม เล็ก วิชาการ " "
021 5 นายนวพล ดันสูงเนิน บ้านหาดภราดรภาพ สพป.ชุมพร เขต 1 ประถม เล็ก วิชาการ " "
021 6 นายสมศักดิ์ ทองสมุทร บ้านควนเจริญ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประถม เล็ก วิชาการ " "
021 7 นายปิยวัฒน์ บูรณ์เจรญิ บ้านควนหนองกก สพป.ตรัง เขต 2 ประถม เล็ก วิชาการ " "
105 8 นายอภิชาติ ไชยรุต บ้านเขาพนม สพป.พัทลุง เขต 1 ประถม เล็ก บริหาร 18 พ.ย.56 10.45 - 11.15 น.
105 9 นายธรรมทัศน์ เริกประดิษฐ์ บ้านพรุตะเคียน สพป.ชุมพร เขต 1 ประถม เล็ก บริหาร " "
105 10 นางสาวอมรรัตน์ นาคทอง บ้านคลองแรด สพป.กระบี่ ประถม เล็ก บริหาร 18 พ.ย.56 13.30 - 15.45 น.
105 11 นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ บ้านสวยศรี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประถม เล็ก บริหาร " "
105 12 นางพรรณิภา ไพรัตน์ บ้านจิจิก สพป.ตรัง เขต 2 ประถม เล็ก บริหาร " "
105 13 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ บ้านไสขาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประถม เล็ก บริหาร " "
105 14 นางกัญญารัตน์ แรกรุ่น ชุมชนบ้านบางจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประถม เล็ก บริหาร " "

ประเภท ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ประจําปี 2556
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63  จังหวัดพัทลุง

ณ  โรงแรมชัยคณาธานี  จังหวัดพัทลุง

รหัส ด้าน วันที่ หมายเหตุที่ ชื่อ -สกุล สถานศึกษา สังกัด ระดับ ขนาด



หนาที่ 2

ตั้งแต่เวลา........
ถึงเวลา......

รหัส ด้าน วันที่ หมายเหตุที่ ชื่อ -สกุล สถานศึกษา สังกัด ระดับ ขนาด

105 15 นายบุญรัฐ หลักแหลม บ้านท่าปากแหว่ง สพป.พังงา ประถม เล็ก บริหาร " "
105 16 นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์ บ้านหนองเจ็ดบาท สพป.ตรัง เขต 1 ประถม เล็ก บริหาร " "
105 17 นางกรรณิการ์ จงจิตร วัดสุวรรณนิมิตร สพป.ชุมพร เขต 2 ประถม เล็ก บริหาร " "
105 18 นางณัชชา บุญสิริธนา บ้านโคกพยอม สพป.สงขลา เขต 2 ประถม เล็ก บริหาร 18 พ.ย.56 13.30 - 15.45 น.
189 19 นายสีหนาท โชตยาสีหนาท บ้านไร่เหนือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประถม เล็ก นวัตกรรม 18 พ.ย.56 18.15 - 19.30 น.
189 20 นางสาวดารุณี บุญวิก บ้านอินทนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประถม เล็ก นวัตกรรม " "
189 21 นายสมเกียรติ ด้วงนุ่ม วัดไทรโกบ สพป.พัทลุง เขต 1 ประถม เล็ก นวัตกรรม " "
189 22 นายดุสิต แก้วระยับ บ้านโพธิ์น้อย สพป.ตรัง เขต 2 ประถม เล็ก นวัตกรรม " "
189 23 นายถาวร สุวรรณพฤกษ์ บ้านบ่อหว้า สพป.สงขลา เขต 2 ประถม เล็ก นวัตกรรม " "
022 24 นายโสภาส โอพริก วัดท่าแพ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประถม กลาง วิชาการ 18 พ.ย.56 09.00 - 10.00 น.
022 25 นางชมขวัญ ขุนวิเศษ วัดอภยาราม สพป.พัทลุง เขต 1 ประถม กลาง วิชาการ " "
022 26 นางกอบขวัญ แดงบํารุง บ้านโต้นนท์ สพป.สงขลา เขต 3 ประถม กลาง วิชาการ " "
106 27 นายสมเดช ฤทธิ์คง บ้านควนดินแดง สพป.พัทลุง เขต 1 ประถม กลาง บริหาร 18 พ.ย.56 10.00 - 11.40 น.
106 28 นางรวิวรรณ ธรรมรัต วัดแหลมปอ สพป.ชุมพร เขต 2 ประถม กลาง บริหาร " "
106 29 นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม บ้านห้วยด่าน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประถม กลาง บริหาร " "
106 30 นางสาวชวาลา จินดาผ่อง บ้านเกาะปุด สพป.ตรัง เขต 1 ประถม กลาง บริหาร " "
106 31 นางสาววิมาลา ทองหนู บ้านบางค้างคาว สพป.ตรัง เขต 2 ประถม กลาง บริหาร " "
190 32 ว่าที่ ร.ต.พินิจ สังสัพพันธ์ วัดพังยอม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประถม กลาง นวัตกรรม 18 พ.ย.56 13.30 - 15.30 น.
190 33 นายสมนึก อ่อนคง วัดเขาแดง สพป.พัทลุง เขต 1 ประถม กลาง นวัตกรรม " "
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190 34 นายธัชชนันท์ จันทโกศล บ้านคลองหอยโข่ง สพป.สงขลา เขต 2 ประถม กลาง นวัตกรรม " "
190 35 นางนงนภัส พิกุลผล บ้านป่าคลอก สพป.ภูเก็ต ประถม กลาง นวัตกรรม " "
190 36 นางสุดคนึง อาจชอบการ วัดนาวง สพป.ตรัง เขต 2 ประถม กลาง นวัตกรรม " "
190 37 นางสําอางค์ ขวดแก้ว เจริญรัชต์ภาคย์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประถม กลาง นวัตกรรม " "
023 38 นางอรชร ดําประสงค์ บ้านนาเส สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประถม ใหญ่ วิชาการ 18 พ.ย.56 09.00 - 11.20 น.
023 39 นายสวนดี นานอน วัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 ประถม ใหญ่ วิชาการ 18 พ.ย.56 09.00 - 11.20 น.
023 40 นางวรรณี พุ่มสุวรรณ อนุบาลระนอง สพป.ระนอง ประถม ใหญ่ วิชาการ " "
023 41 นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน บ้านหาดงาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประถม ใหญ่ วิชาการ " "
023 42 นายประดิษฐ นวลแก้ว อนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 ประถม ใหญ่ วิชาการ " "
023 43 นางนงค์นาถ ศรีทองกุล อนุบาลพระโต๊ะ สพป.ชุมพร เขต 2 ประถม ใหญ่ วิชาการ " "
023 44 นายสว่าง จันทฤทธิ์ บ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 ประถม ใหญ่ วิชาการ " "
107 45 นายถนอม สุขดํา ชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 ประถม ใหญ่ บริหาร 18 พ.ย.56 11.20 - 12.00 น.
107 46 นายวิวัฒน์ จักรทอง บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ต ประถม ใหญ่ บริหาร " "
107 47 นายภักดี เนื่องเยาว์ วัดเพ็งประดิษฐาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประถม ใหญ่ บริหาร " "
107 48 นายพรชัย จันทร์รงค์ บ้านน้ําฉา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประถม ใหญ่ บริหาร 18 พ.ย.56 13.30 - 15.30 น.
107 49 นายวิพัฒน์ ภัควนิตย์ บ้านกําแพงเพชร สพป.สงขลา เขต 2 ประถม ใหญ่ บริหาร " "
107 50 นายบรรเทิง ละอองพันธ์ อนุบาลเบตง สพป.ยะลา เขต 3 ประถม ใหญ่ บริหาร " "
107 51 นายปริญญา ดําเต๊ะ อนุบาลละงู สพป.สตูล ประถม ใหญ่ บริหาร " "
107 52 นางจารุวรรณ รักษ์กําเนิด วัดนาหมอบุญ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 3 ประถม ใหญ่ บริหาร " "
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107 53 นายนัฐพล เพ็งเมือง วัดลํานาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประถม ใหญ่ บริหาร " "
191 54 นางอมราพร ทองสุข บ้านดุหุน สพป.ตรัง เขต 2 ประถม ใหญ่ นวัตกรรม 18 พ.ย.56 15.30 - 15.50 น.
024 55 นายบุญยืน ภูมิวณิชกิจ บ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2 ขยายโอกาส  - วิชาการ 18 พ.ย.56 09.00 - 10.20 น.
024 56 นายประสพ เพชรจันทร์ บ้านบ่อทราย สพป.พัทลุง เขต 1 ขยายโอกาส  - วิชาการ " "
024 57 นายพีระพล สาระคง บ้านเกาะพลวย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ขยายโอกาส  - วิชาการ " "
024 58 นายไพเราะ ต่างประเทศ บ้านเนินทอง สพป.ชุมพร เขต 1 ขยายโอกาส  - วิชาการ " "
108 59 นายเผ่าพงษ์ หีบเพชร บ้านนกงาง สพป.ระนอง ขยายโอกาส  - บริหาร 18 พ.ย.56 10.20 - 11.40 น.
108 60 นายสุเทพ คงทอง ชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ขยายโอกาส  - บริหาร 18 พ.ย.56 10.20 - 11.40 น.
108 61 นางสาวสุธิดา คชรัตน์ บ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 2 ขยายโอกาส  - บริหาร " "
108 62 นายสิทธิโชคชัย ทองสม บ้านคลองเสาเหนือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ขยายโอกาส  - บริหาร " "
108 63 นายบุญถิ่น แก้วเซ่ง บ้านย่านอุดม สพป.กระบี่ ขยายโอกาส  - บริหาร 18 พ.ย.56 13.30 - 15.10 น.
108 64 นางมาตา แก้วเซ่ง บ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2 ขยายโอกาส  - บริหาร " "
108 65 นายไพโรจน์ โพถาวร ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ขยายโอกาส  - บริหาร " "
108 66 นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม สําลีพันธ์ วัดภูเขาทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ขยายโอกาส  - บริหาร " "
108 67 นายศรัณย์ บัวทองเรือง วัดเขาทอง สพป.พัทลุง เขต 1 ขยายโอกาส  - บริหาร " "
192 68 ว่าที่ ร.ต.วิเชษฐ์ เพ็ชรหิน บ้านนาเกลือ สพป.ตรัง เขต 2 ขยายโอกาส  - นวัตกรรม 18 พ.ย.56 18.20 - 20.00 น.
192 69 นางวีดา ภู่กัน วัดทุ่งคา สพป.สงขลา เขต 2 ขยายโอกาส  - นวัตกรรม " "
192 70 นายสมชาย มณีรัตน์ บ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลุง เขต 1 ขยายโอกาส  - นวัตกรรม " "
192 71 นางจุราภรณ์ คงเจริญ วัดสมหวัง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ขยายโอกาส  - นวัตกรรม " "
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192 72 นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์ ประชานิคม 4 สพป.ชุมพร เขต 1 ขยายโอกาส  - นวัตกรรม " "
025 73 นายนราวุธ สุจิตะพนธ์ วังหินวิทยาคม สพม.เขต 12 มัธยม เล็ก วิชาการ 18 พ.ย.56 11.00 - 11.20 น.
109 74 นางฐิติมา นาครพัฒน์ พ่วงพรมครวิทยา สพม. เขต 11 มัธยม เล็ก บริหาร 18 พ.ย.56 11.20 - 12.20 น.
109 75 นายประกอบ หาญณรงค์ หาดใหญ่เจิรญราษฎร์พิทยา สพม. เขต 16 มัธยม เล็ก บริหาร " "
109 76 นายประภาส พรหมแก้ว ปัญญาวุธ สพม.เขต 12 มัธยม เล็ก บริหาร " "
193 77 นางยุพดี สัตยธีรานนท์ ปากน้ําหลังสวนวิทยา สพม. เขต 11 มัธยม เล็ก นวัตกรรม 18 พ.ย.56 13.30 - 14.10 น.
193 78 นางกิ่งขวัญ สุขสงวน บ้านเกาะวิทยา สพม.เขต 12 มัธยม เล็ก นวัตกรรม " "
026 79 นายอําพล ยะสะนพ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม.เขต 12 มัธยม กลาง วิชาการ 18 พ.ย.56 14.10 - 14.50 น.
026 80 นายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 มัธยม กลาง วิชาการ " "
110 81 นายไพรัช วงศ์นาถกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครฯ สพม. เขต 12 มัธยม กลาง บริหาร 18 พ.ย.56 14.50 - 15.10 น.
194 82 นายสุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ ละแมวิทยา สพม. เขต 11 มัธยม กลาง นวัตกรรม 18 พ.ย.56 15.10 - 15.30 น.
027 83 นายประดับ แก้วนาม ปากพนัง สพม. เขต 12 มัธยม ใหญ่ วิชาการ 18 พ.ย.56 15.30 - 15.50 น.
111 84 นายสนั่น พลรัฐธนาสิทธิ์ ทุ่งสง สพม. เขต 12 มัธยม ใหญ่ บริหาร 18 พ.ย.56 15.50 - 16.10 น.
195 85 นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์ดําด้วง เมืองนครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 มัธยม ใหญ่ นวัตกรรม 18 พ.ย.56 16.10 - 16.30 น.



ตั้งแต่เวลา........
ถึงเวลา......

098 1 นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.นราธิวาล เขต 1 สพป.นราธิวาล เขต 1 บริหาร 18 พ.ย.56 09.00 - 10.00 น.
098 2 นายเจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 บริหาร " "
098 3 ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 สพป.ยะลา เขต 3 บริหาร " "
016 4 ว่าที่ ร.ท.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วิชาการ 18 พ.ย.56 10.00 - 10.20 น.
100 5 นายสุวิทย์ ฟองโหย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1 บริหาร 18 พ.ย.56 10.20 - 11.00 น.
100 6 นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 สพป.สงขลา เขต 2 บริหาร " "

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ประจําปี 2556
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63 จังหวัดพัทลุง

ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม 

ณ  โรงแรมชัยคณาธานี  จังหวัดพัทลุง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หมายเหตุรหัส ที่ ชื่อ -สกุล ตําแหน่ง สังกัด ด้าน วันที่



17 พ.ย.56 09.00 - 12.00 น. 13.30 - 16.30 น. 18.00 - 21.00  น.
ชัน 1

ห้องเพชรสุกานต์ 1
จุดที 1 (A)

ชัน 1 คณิต-ประถม(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม) คณิต-ม.ต้น(นวัตกรรม)
ห้องเพชรสุกานต์ 2 คณิต-ม.ต้น(วิชาการ,บริหาร) คณิต-ม.ปลาย(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

จุดที 2 (B)
จุดที 3 (C) ภาษาไทย-ประถม(วิชาการ) ภาษาไทย-ประถม(บริหาร,นวัตกรรม)

ชัน 2
ห้องทองอินทรา

จุดที 4 (D)
จุดที 5 (E) สังคม-ประถม(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม) สังคม-ประถม(นวัตกรรม) สังคม-ม.ต้น(บริหาร,นวัตกรรม)

สังคม-ม.ต้น(วิชาการ,บริหาร) สังคม-ม.ปลาย(บริหาร)
จุดที 6 (F) ศิลปะ-ประถม((วิชาการ,บริหาร) ศิลปะ-ประถม((นวัตกรรม) ศิลปะ -ม.ต้น(บริหาร,นวัตกรรม)

ศิลปะ- ม.ต้น(วิชาการ) ศิลปะ -ม.ปลาย(บริหาร)
จุดที 7 (G) สุขศึกษา-ประถม(วิชาการ,นวัตกรรม) สุขศึกษา-ม.ต้น(นวัตกรรม)

สุขศึกษา-ม.ต้น(วิชาการ,บริหาร) สุขศึกษา-ม.ปลาย(วิชาการ,บริหาร)
จุดที 8 (H) ภาษาต่างประเทศ-ประถม(วิชาการ,บริหาร) ภาษาต่างประเทศ-ประถม(บริหาร,นวัตกรรม) ภาษาต่างประเทศ-ม.ต้น(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

ภาษาต่างประเทศ-ม.ต้น(วิชาการ) ภาษาต่างประเทศ-ม.ปลาย(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)
จุดที 9 (I) การงาน-ประถม(วิชาการ,บริหาร) การงาน-ประถม(นวัตกรรม) การงาน-ม.ต้น(นวัตกรรม)

การงาน-ม.ต้น(วิชาการ,บริหาร) การงาน-ม.ปลาย(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)
จุดที 10 (J) บูรณาการ-ประถม(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม) กิจกรรมนักเรียน-ประถม(บริหาร,นวัตกรรม) กิจกรรมนักเรียน- ม.ปลาย(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

บูรณาการ-ม.ต้น(วิชาการ) กิจกรรมนักเรียน-ม.ต้น(วิชาการ,บริหาร)
บูรณาการ-ม.ปลาย(นวัตกรรม)
กิจกรรมนักเรียน-ประถม(วิชาการ)

ตารางการประกวดผลงานทรงคุณค่า สพฐ.(obec awards) ประจําปี 2556
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง

ก่อนประถม(วิชาการ) ก่อนประถม(บริหาร,นวัตกรรม)

วิทย์-ประถม(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม) วิทย์-ม.ต้น(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม) วิทย์-ม.ปลาย(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)



18 พ.ย.56 09.00 - 12.00 น. 13.30 - 16.30 น. 18.00 - 21.00  น.
ชั้น 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย (ด้านวิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม) ศึกษานิเทศก์ - ประถม(บริหาร,นวัตกรรม) บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค(2) (วิชาการ,บริหาร)

ห้องเพชรสุกานต์ 1 ศึกษานิเทศก์ - ประถม(วิชาการ,บริหาร) ศึกษานิเทศก์ - มัธยม(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)
จุดที่ 1 (A)

ชั้น 1
ห้องเพชรสุกานต์ 2

จุดที่ 2 (B)
จุดที่ 3 (C) สถานศึกษา-ประถม ขนาดเล็ก(วิชาการ,บริหาร) สถานศึกษา-ขยายโอกาส(บริหาร) ลูกจ้างในสถานศึกษา -ประถมศึกษา

สถานศึกษา-ประถม ขนาดกลาง(บริหาร,นวัตกรรม) สถานศึกษา-มัธยม ขนาดกลาง(วิชาการ,บริหาร) ลูกจ้างในสถานศึกษา -ขยายโอกาสทางการศึกษา
สถานศึกษา-ประถม ขนาดใหญ่(บริหาร) สถานศึกษา-มัธยม ขนาดใหญ่(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม) ลูกจ้างในสถานศึกษา -มัธยมศึกษา
สถานศึกษา-ขยายโอกาส(วิชาการ)

ชั้น 2 กิจกรรมแนะแนว-ประถม(วิชาการ,นวัตกรรม) กิจกรรมเพื่อสังคม-ประถม(วิชาการ,บริหาร)
ห้องทองอินทรา กิจกรรมแนะแนว-ม.ต้น(วิชาการ,นวัตกรรม) กิจกรรมเพื่อสังคม-ม.ต้น(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

จุดที่ 4 (D) กิจกรรมแนะแนว-ม.ปลาย(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม) กิจกรรมเพื่อสังคม-ม.ปลาย(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)
จุดที่ 5 (E) รอง ผอ.สถานศึกษา-ประถม (วิชาการ,บริหาร) รอง ผอ.สถานศึกษา-ประถม (นวัตกรรม) รอง ผอ.สถานศึกษา-มัธยมขนาดใหญ่(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

รอง ผอ.สถานศึกษา-ขยายโอกาส (วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)
รอง ผอ.สถานศึกษา-มัธยมขนาดเล็ก(วิชาการ,บริหาร)
รอง ผอ.สถานศึกษา-มัธยมขนาดกลาง(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

จุดที่ 6 (F) ผอ.สถานศึกษา-ประถมขนาดเล็ก(วิชาการ,บริหาร) ผอ.สถานศึกษา-ประถมขนาดเล็ก(บริหาร) ผอ.สถานศึกษา-ประถมขนาดเล็ก(นวัตกรรม)
จุดที่ 7 (G) ผอ.สถานศึกษา-ประถมขนาดกลาง(วิชาการ,บริหาร) ผอ.สถานศึกษา-ประถมขนาดกลาง(นวัตกรรม)
จุดที่ 8 (H) ผอ.สถานศึกษา-ประถมขนาดใหญ่(วิชาการ,บริหาร) ผอ.สถานศึกษา-ประถมขนาดใหญ่(บริหาร,นวัตกรรม)
จุดที่ 9 (I) ผอ.สถานศึกษา-ขยายโอกาส(วิชาการ,บริหาร) ผอ.สถานศึกษา-ขยายโอกาส(บริหาร) ผอ.สถานศึกษา-ขยายโอกาส(นวัตกรรม)
ชั้น 4 ผอ.สพป. (บริหาร) ผอ.สถานศึกษา - มัธยมขนาดเล็ก(นวัตกรรม)

ห้องชัยมงคล รอง ผอ.สพป.(วิชาการ,บริหาร) ผอ.สถานศึกษา - มัธยมขนาดกลาง(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)
จุดที่ 10 (J) ผอ.สถานศึกษา - มัธยมขนาดเล็ก(วิชาการ,บริหาร) ผอ.สถานศึกษา - มัธยมขนาดใหญ่(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

ภาษาไทย-ม.ต้น(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม) ภาษาไทย-ม.ปลาย(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)






