
ประกาศรายชื่อตัวแทนระดับภาคใต้ของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ที่ได้รับรางวัลจาก 
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาต ิครั้งที่ 8 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ที ่ ด้าน ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน/อ าเภอ รางวัลระดับชาติ 

1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม 
1 ด้านส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรม

และเทคโนโลยีฯ  รหัส 003167 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

นางกชนิกา  วงศ์วรนุช  ผู้น าเสนอผลงาน 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

2. บุคลากรทางการศึกษาในมาตรา 38 ค (2) สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา  
2. ด้านวิชาการ รหัส 001022 นางสาวศรีพิมพ์ จิตภักดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
3. ด้านบริหารจัดการ  รหัส 002104 นางสาวนวรัตน์  นิ่มด า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
4 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ รหัส 003186 นางธัญรดี มุณีกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

3. ผู้อ านวยการสถานศึกษาระดับประถมศึกษายอดเยี่ยม 
5 ด้านวิชาการ ขนาดเล็ก  รหัส 001024 นายวรวิช  ศรีระสันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเลียบ /คลองหอยโข่ง รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
6 ด้านบริหารจัดการ ขนาดเล็ก รหัส002106 นายวิสูตร หนูอุไร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าหยี/ ควนเนียง รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
7 ด้านบริหารจัดการ ขนาดกลาง รหัส002107 นายสุชาติ ขวัญกลับ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้นส้าน / คลองหอยโข่ง รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
8 ด้านนวัตกรรม ฯ ขนาดใหญ่ รหัส00190 นายวันชัย  หวังสวาสดิ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา/ หาดใหญ่ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
9 ด้านวิชาการ ร.ร.ประถมศึกษาขนาดใหญ่ นางประภา อัครพงศ์พันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังพ/หาดใหญ่ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
9 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC รหัส003276 นางสุภาวดี ดวงจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ/ หาดใหญ่ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
10 ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประถม  

รหัส003335 
นางเรวดี เชาวนาสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง/ หาดใหญ่ ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

11 การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ประถม รหัส
003350 
 

นางกาญดาร์ สงดวง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวไทร/ ควนเนียง รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

4. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษายอดเยี่ยม 
12 ขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ  

รหัส002090 
 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์/ คลองหอยโข่ง รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 



ที ่ ด้าน ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน/อ าเภอ รางวัลระดับชาติ 
13 ด้านนวัตกรรม ฯ ขนาดเล็ก  รหัส003169  โรงเรียนบ้านหัวไทร / ควนเนียง รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
15 การจัดการเรียนรู้ทางไกลDLTV ระดับประถม รหัส

003302 
น.ส.พีรฉัตร แสงฉาย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพรุเตาะ/หาดใหญ่ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

16 ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประถมศึกษา  
รหัส003331 

นางเรวดี เชาวนาสัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง/หาดใหญ่ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

17 ร.ร.ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ  โรงเรียนบ้านวังพา อ าเภอหาดใหญ่ รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 

5. รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาส 
18 รอง ผอ.ร.ร.ขยายโอกาส  ด้านวิชาการ รหัส 

001034 
น.ส.ศุทธิดา ทองชอุ่ม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกเมา/บางกล่ า รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

7.ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส วิชาภาษาไทย 
19 ด้านนวัตกรรม  รหัส003205 นางพรทิพา สุวรรณรัตน์ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านบางเหรียง/ ควนเนียง รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 
20 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมPLC รหัส003283 นางอมรรัตน์ ประทุมชาติภักดี ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านคลองหวะ/หาดใหญ่ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

9. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส วิชาวิทยาศาสตร ์
21 ด้านบริหารจัดการ รหัส 002125 นางสุปราณี  สาลีฉันท์ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านต้นส้าน/คลองหอยโข่ง รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
22 ด้านนวัตกรรม ฯ  รหัส 003207 นางต่วนนูรอักมัร  เส็มหมาด ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านโคกเมา/บางกล่ า รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 
23 Active teacher  รหัส003256 น.ส.พรสวรรค์ สุขพรหม ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านวังหรัง/ หาดใหญ่ รองชนะเชิศระดับเหรียญเงิน 

10. ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา/ ขยายโอกาส วิชาภาษาต่างประเทศ 
24 Active teacher   รหัส003257 นางวนิดา  อินทรัตน์ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านควนเนียง / ควนเนียง ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

11. ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา/ ขยายโอกาส วิชากิจกรรมนักเรียน 
25 ด้านวิชาการ  รหัส001051 นายธีรทัศน์  ราชแก้ว ครูผู้สอนโรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา/หาดใหญ่ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

12. ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา/ ขยายโอกาส วิชาสังคมศึกษาฯ 
26 ขยายโอกาส ด้านบริหารจัดการ รหัส002138 นางนิตยา วิทยผดุง ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านเนินนิมิต/รัตภูมิ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

13. ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
27 Active teacher  ระดับประถม รหัส003262 นางผะกานาจ สุคนธรัตน์ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดโคกม่วง / คลองหอยโข่ง รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
28 ด้านวิชาการ มัธยมต้น รหัส001060 นางสาริพร ช่วยแท่น ครูผู้สอนโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา /หาดใหญ่ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 



ที ่ ด้าน ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน/อ าเภอ รางวัลระดับชาติ 

14. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา วิชาบูรณาการ 
29 ด้านบริหารจัดการ ฯ  ระดับประถม รหัส 002131 นางประเจิน  ไชยมาลีอุปถัมภ์ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านคลองหวะ/หาดใหญ่ รองชนะเลิศเหรียญทอง 
30 ด้านวิชาการ  ระดับประถม  รหัส 001049 น.ส.จุติพร  คงสุวรรณ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านวังพา / หาดใหญ่ รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 
31 ด้านบริหารจัดการ ระดับมัธยมต้น รหัส002 น.ส.กันญาพร สังข์ทอง ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านเขาพระ/รัตภูมิ ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

15.ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
32 ด้านบริหารจัดการ ระดับประถมศึกษา นางเขมญดา ขจรธีรกุล ครูโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์/คลองหอยโข่ง รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 

17. ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา/ ขยายโอกาส DLTV/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
33 การจัดการศึกษาทางไกลDLTV ระดับประถมศึกษา  

รหัส003312 
นางอารมณ์ กันยะติ๊บ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดพรุเตาะ/ หาดใหญ่ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

34 ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือ นร. ระดับปฐมวัย รหัส
003340 

นางนิศากร ศรีลักษณ์ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง/หาดใหญ่ รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน 

35 ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือ นร. ระดับประถมศึกษา 
 รหัส003341 

นายนรา  ประสงค์ผล ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง/หาดใหญ่ ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

36 ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือ นร. ระดับขยายโอกาส  
รหัส003342 

น.ส.พรวิภา ปานแก้ว ครูผู้สอนโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม/หาดใหญ่ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

37 ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือ นร.  ด้านนวัตกรรม ฯ  
ระดับมัธยมต้น รหัส003 

ว่าที่ ร.ต.หญิงชารี เติมแต้ม ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านเขาพระ /รัตภูมิ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

รวมทั้งสิ้น 37 ประเภทรางวัล  สรุปได้รับรางวัลดังนี ้
1.ชนะเลิศระดับเหรียญทอง  จ านวน 5 ประเภทรางวัล 
2.เหรียญทอง จ านวน 26 ประเภทรางวลั 
3.เหรียญเงิน จ านวน  6 ประเภทรางวัล 
 
 


