
ตารางการน าเสนอผลงงานของหน่วยงานและบุคคลในการประกวดผลงานรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.ระดับภาคเหนือวันที่ 14 ธันวาคม 2556 

 
สถานศึกษา(หน่วยงาน) สถานที่ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 

ล าดับที ่ เวลา หน่วยงาน/บุคคล หมายเหตุ 
1 09.00น. โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ด้านวิชาการ 
2. 09.15น. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ด้านวิชาการ 
3 09.30น. โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ด้านบริหารจัดการ 
4 09.45น. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านบริหารจัดการ 
5 10.00น. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ด้านนวัตกรรม 
6 10.15 น. โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ด้านนวัตกรรม 
7 10.30 น. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ด้านวิชาการ 
8 10.45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านบริหารจัดการ 
9 11.00 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ ด้านบริหารจัดการ 
10 11.15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้านนวัตกรรม 

 
ผู้บริหาร(บุคคล) 

ล าดับที ่ เวลา หน่วยงาน/บุคคล หมายเหตุ 
1 11.30น. นางสุนันท์  จารุพันธ์    ด้านวิชาการ 
2 11.45น. นางบุษบา  ตาไว ด้านวิชาการ 
3 12.00น. นางศิริพร  ดาระสุวรรณ์   ด้านวิชาการ 
4 13.30น. นายศักดา   เรืองเดช ด้านบริหารจัดการ 
5 13.45 น. นายประจวบ  ลังกาวงศ์  ด้านบริหารจัดการ 
6 14.00 น. นางสุรัญจิตวรรณนวล ด้านนวัตกรรม 
7 14.15 น. นายวุฒิศักดิ์  เหล็กค า ด้านวิชาการ 
8 14.30 น. นางยุพิน  ค าปัน  ด้านบริหารจัดการ 
9 14.45 น. นายอดิศร  แดงเรือน ด้านบริหารจัดการ 
10 15.00 น. นายประยุทธ  พุกทอง ด้านนวัตกรรม 
11 15.15 น. นางชวนชม  บุญศิริ ด้านวิชาการ 
12 15.30 น. นางสุวิชญาชินธนาชูกิจ ด้านวิชาการ 
13 15.45น. นางอัจฉราภรณ์  บัวนวล ด้านบริหารจัดการ 
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ครูผู้สอนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ(บุคคล) สถานท่ี โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 57 

ล าดับที ่ เวลา หน่วยงาน/บุคคล หมายเหตุ 
1 09.00 น. นางสาววิชิตา  เกศะรักษ์ ด้านวิชาการ 
2 09.15 น นางสาวบัวเรียม  พรมจีน ด้านวิชาการ 
3 09.30 น. นางศิริพร  ตันทโอภาส ด้านบริหารจัดการ 
4 09.45 น นางสาวเนืองนิตปิยะวงค์ ด้านบริหารจัดการ 
5 10.00น. นางทิพย์กัลยา  ภากรณ์วีรวัชร ด้านนวัตกรรม 
6 10.15 น. นางวรวลัญช์  สามแก้ว ด้านนวัตกรรม 
7 10.30 น. นางสุชานาถ  ยอดอินทร์พรหม ด้านนวัตกรรม 

 

 
ครูผู้สอนโรงเรียนจัดการเรียนร่วม(บุคคล) 

ล าดับที ่ เวลา หน่วยงาน/บุคคล หมายเหตุ 
1 09.00 น. นางรัชฎาภรณ์  โพธิ์พฤกษ์ ด้านวิชาการ 
2 09.15 น นางเพ็ญภารัตน์  เคลือขอน ด้านวิชาการ 
3 09.30 น. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์ ด้านวิชาการ 
4 09.45 น นางเพ่ืองฟ้า  สุขเจริญ ด้านนวัตกรรม 
5 10.00น. นางสาวศรุชา  นาคทรัพย์ ด้านนวัตกรรม 
6 10.15 น. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ ด้านนวัตกรรม 

 

ครูผู้สอนโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์(บุคคล) 
ล าดับที ่ เวลา หน่วยงาน/บุคคล หมายเหตุ 

1 09.00 น. นางสาวอัจฉรี  รวมสุข ด้านวิชาการ 
2 09.15 น. นางวาสนา  สมใจ ด้านวิชาการ 
3 09.30 น. นางสาวจันทร์ดี  ดีฝั้น ด้านวิชาการ 
4 09.45 น. นางณัฐชา  นรรัตน์ ด้านบริหารจัดการ 
5 10.00 น. นางสาวอรัญญา  โพธิ์แก้ว ด้านบริหารจัดการ 
6 10.15 น. นางวีรวรรณหัตถผสุ ด้านนวัตกรรม 
7 10.30 น. นางเกศรินทร์  สิทธิมงคล ด้านนวัตกรรม 
8 10.45 น. นางอุไรวรรณศรีธิวงค์ ด้านนวัตกรรม 
9 11.00 น. นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา ด้านนวัตกรรม 

 


