รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) ด้านวิชาการ
ที่
1
2
3
4
5

รหัสกิจกรรม
005
005
005
007
007

ด้าน
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ

ผู้เข้าประกวด

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

007
008
008
008
009
009
011
011
021
021

ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว
ด้านวิชาการ นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

022
029
029
029
030
033
033
037
044
048
048
049
049
051
051
052

ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ

นางนิตย์ชาภัค เนาวศิลป์
นางวรรณดี เกตแก้ว
นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์
นางยุภา พรเศรษฐ์
นางอรวรรณ อนุจันทร์
นายคุปตพงศ์ หนูประสงค์
นางจุฑารัตน์ พัฒนภากรณ์
นายเขมภัทร์ พรหมกัณฑ์
นางสราญ บุญมาก
นางสาวนุศรา เบ็ญหมัน
นายนพดล ขาวแท้
นางสาวนันทิญา แก้วุริ
สุ ยันต์
นางจารุวรรณ อินทะเสม
นางสุจิรา ศรีสุวรรณ
นางวรชา เพิ่มพูล

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ
โรงเรียนวัดกาแพงถม
โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม อาเภอควนเนียง
โรงเรียนบ้านพร่อน
โรงเรียนบ้านกรอบ อาเภอควนเนียง

กิจกรรม
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่

สพท.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2

โรงเรียนวัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล )
โรงเรียนบ้านงาช้าง
โรงเรียนบ้านเกาะเต่า
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
โรงเรียนสตรีภูเก็ต

สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.สงขลา สตูล

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
โรงเรียนจะนะชนูปถุมภ์
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
โรงเรียนอนุบาลยะลา
โรงเรียนไชยาวิทยา
โรงเรียนบ้านนาทวี
โรงเรียนวัดเขากลาย
โรงเรียนวัดเทพชุมนุม อาเภอหาดใหญ่
โรงเรียนบ้านแหร
โรงเรียนวัดคูหาใน อาเภอรัตภูมิ
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา อาเภอหาดใหญ่
โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ

สพป.สงขลา เขต 2
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.สงขลา สตูล
สพม.ตรัง กระบี่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.ยะลา เขต 1
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 2

รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) ด้านวิชาการ
ที่ รหัสกิจกรรม
ด้าน
ผู้เข้าประกวด
32
052
ด้านวิชาการ นายศราวุธ จงรักวิทย์
33
052
ด้านวิชาการ นางสาวทัศนีย์ จุ้ยฮก

โรงเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า)
โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล )

กิจกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน

สพท.
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3

34

053

ด้านวิชาการ นางสาวกรรณิกา เทพดารงค์

โรงเรียนบ้านวังเต่า

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

35
36
37
38
39
40
41

053
054
054
055
055
056
056

ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ

นางชญานิษฐ์ เพชรรัตน์มุณี
นางสายหยุด ยังปากน้า
นายสุนทร พรหมเพศ
นางพรลดา แก้วพิทักษ์
นายไกรสร ขุนวิเศษ
นางปิยาภรณ์ ปานกาเหนิด
นางสาวยุพา แก้วหนูนวล

โรงเรียนบ้านบึงพิชัย อาเภอหาดใหญ่
โรงเรียนบ้านเขาพระ อาเภอรัตภูมิ
โรงเรียนเขาพังไกร
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
โรงเรียนบ้านเขาพระ อาเภอรัตภูมิ
โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 2
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.นครศรีธรรมราช
สพป.สงขลา เขต 2
สพม.ตรัง กระบี่

42
43
44
45
46
47
48
49

056
057
057
057
058
058
058
064

ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาการ

นางสาวกาญจนา จีนชูแก้ว
นางสาวณฐนนท์ เหมไพบูลย์
นางสาวเตชินี ภิรมย์
นางสาวสุไหวเราะ สันหรีม
นางฮาซือนะ สะมะแอ
นางจานงค์ ชายภักตร์
นางอัฉราภรณ์ คงแป้น
นางอภิญญา นพสุวรรณ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
โรงเรียนตะโหมด
โรงเรียนบ้านโคก
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา อาเภอหาดใหญ่

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.พัทลุง
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.นครศรีธรรมราช
สพป.สงขลา เขต 2

50
51
52

064
065
065

ด้านวิชาการ นายณัฐภัทร แสงมณี
ด้านวิชาการ นางพรพรรณ ใจซื่อ
ด้านวิชาการ นางปัทมา สุนทรนนท์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพม.ตรัง กระบี่

53

067

ด้านวิชาการ นางนิตยา ทองดียิ่ง

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สพม.ตรัง กระบี่

54

067

ด้านวิชาการ นางสาวอรพิณ สันเส็น

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

55

068

ด้านวิชาการ นางอุมาพร ทิพย์มนตรี

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สพม.ตรัง กระบี่

56

068

ด้านวิชาการ นางนันตริตา สุวรรณวงศ์

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สพม.นครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) ด้านวิชาการ
ที่

รหัสกิจกรรม

57
58
59

069
069
070

ด้านวิชาการ นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์
ด้านวิชาการ นายทวิพงศ์ ศรีสุวรรณ
ด้านวิชาการ นางสาวชฎาพร เชียรศรี

60

070

ด้านวิชาการ นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

61

071

ด้านวิชาการ นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์

โรงเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินท์
ภูเก็ตฯ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

62

071

ด้านวิชาการ นางสาวธนัฏฐา ลิ่มสวัสดิ์

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

63

072

ด้านวิชาการ นางสาวพิมพิไล กัญญา

โรงเรียนทรายขาววิทยา

64

073

ด้านวิชาการ นางสาวอาทิตยา แซ่หลิ้ว

โรงเรียนทรายขาววิทยา

65

074

ด้านวิชาการ นางนุชจรีย์ ผลจันทร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

66

074

ด้านวิชาการ นางสาวจินตนา ศุภศรี

67

075

68
69

075
076

ด้าน

ผู้เข้าประกวด

กิจกรรม

สพท.

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
สพม.ตรัง กระบี่

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

สพม.นครศรีธรรมราช

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

ด้านวิชาการ นางอรอุมา อินเรือง

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สพม.ตรัง กระบี่

ด้านวิชาการ นางสาวจารุณี เกิดแก้ว
ด้านวิชาการ นางสิริพงศ์ ด้วงศรีทอง

โรงเรียนวังหินวิทยาคม
โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ

สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช

สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.นครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) ด้านบริหารจัดการ
ที่
1
2

กิจกรรม
รหัสกิจกรรม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำยอดเยี่ยม ด้ำนบริหำรจัดกำร
089
สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร
093

ผู้เข้าประกวด

โรงเรียน
โรงเรียนบ้ำนตะโละหะลอ
โรงเรียนบ้ำนหน้ำวัดโพธิ์ อำเภอ
คลองหอยโข่ง
โรงเรียนบ้ำนบำงรูป
โรงเรียนวังหินวิทยำคม
โรงเรียนประชำบำรุง
โรงเรียนทับช้ำงวิทยำคม
โรงเรียนปำกพะยูนพิทยำคำร
โรงเรียนทุ่งหว้ำวรวิทย์
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุ
รำษฎร์ธำนี

สพท.
สพม.นรำธิวำส
สพป.ยะลำ เขต 1

3
4
5
6
7
8
9

093
093
094
094
094
095
095

สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำดเล็ก ด้ำนบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำดเล็ก ด้ำนบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำดเล็ก ด้ำนบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำดกลำง ด้ำนบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำดกลำง ด้ำนบริหำรจัดกำร

10
11
12
13

095
100
106
106

14

107

15

107

16
17
18

108
114
114

สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำดกลำง ด้ำนบริหำรจัดกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำยอดเยี่ยม ด้ำนบริหำรจัดกำร
ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร
ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำขนำดกลำง ด้ำนบริหำรจัดกำร
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำขนำดกลำง ด้ำนบริหำรจัดกำร

19
20
21

114
115
115

ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำขนำดกลำง ด้ำนบริหำรจัดกำร
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนบริหำรจัดกำร
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนบริหำรจัดกำร

นำงพรทิพย์ นุกูลกิจ
นำงพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
นำงดวงฤทัย ทองแก้วเกิด

โรงเรียนสตรีพังงำ
โรงเรียนปำกพะยูนพิทยำคำร
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุ
รำษฎร์ธำนี
สพม.สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร
โรงเรียนตะโหมด
สพม.พัทลุง
โรงเรียนสวนศรีวิทยำ
สพม.สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร

22
23

118
118

รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร

นำยอุดร นำควำนิช
นำงสุภัคสิริ ตันติกำนต์กุล

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชำบำล) สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 3
โรงเรียนบ้ำนย่ำนดินแดง
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3

สพป.สงขลำ เขต 2
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3
สพม.นครศรีธรรมรำช
สพม.พัทลุง
สพม.สงขลำ สตูล
สพม.พัทลุง
สพม.สงขลำ สตูล

นำยธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
นำงกรวิกำ ฉินนำนนท์
นำงสุจินต์ ภิญญำนิล

สพม.สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่
สพม.สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร

นำงสำวธนวรรณษ์ ลีเผ่ำพันธุ์

สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 2

นำงสุภำภรณ์ สุประดิษฐ์

สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4

นำงพิชำพัทธ์ นพคุณรังสฤษฏ์
นำงณัฐญำพร เศวตำนนท์
นำงอุบล หนูมำก

สพม.ตรัง กระบี่
สพม.พังงำ ภูเก็ต ระนอง
สพม.พัทลุง

รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) ด้านบริหารจัดการ
โรงเรียน
โรงเรียนทุ่งสง
โรงเรียนบ้ำนคันธทรัพย์
วัดควนวิเศษ
โรงเรียนวัดหูแร่ อำเภอหำดใหญ๋

สพท.
สพม.นครศรีธรรมรำช
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.สงขลำ เขต 2

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ด้ำนบริหำรจัดกำร นำงนุชณำ ขันประกอบ

บ้ำนทุ่งมะขำมป้อม

สพป.ตรัง เขต 1

134

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ด้ำนบริหำรจัดกำร นำงสำวกุไรฟะฮ์ รับประยูร

สพป.สงขลำ เขต 3

30

136

นำงอำรมณ์ กองวงศ์จันทร์

31

139

นำงกำลำโสม เปำะแม

โรงเรียนบ้ำนยำนิง

สพป.นรำธิวำส เขต 3

32

139

นำงสำวิตรี เตโชชะ

โรงเรียนวัดหูแร่ อำเภอหำดใหญ๋

สพป.สงขลำ เขต 2

33
34
35
36

139
142
142
142

นำงวรรณี ด้วงนุ้ย
นำงสำวสุภำวรรณ์ บุญมำ
นำยจีรศักดิ์ เทพสุวรรณ
นำยพงษ์ศักดิ์ วัฒนเมธำวี

โรงเรียนวิเชียรมำตุ
โรงเรียนบ้ำนบำงตะเภำ
โรงเรียนบ้ำนโคก
โรงเรียนนำโยงวิทยำคม

สพม.ตรัง กระบี่
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 2
สพป.นรำธิวำส เขต 3
สพม.ตรัง กระบี่

37

145

นำยต่อศักดิ์ ประยูรวงศ์

โรงเรียนบ้ำนนำใหญ่

สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2

38
39
40

147
148
148

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กิจกรรมแนะแนว ด้ำนบริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ด้ำนบริหำร
จัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ด้ำนบริหำร
จัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ด้ำนบริหำร
จัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มวิชำเทคโนโลยี ด้ำนบริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มวิชำเทคโนโลยี ด้ำนบริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มวิชำเทคโนโลยี ด้ำนบริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
ด้ำนบริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ด้ำนบริหำร
จัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น บูรณำกำร ด้ำนบริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น บูรณำกำร ด้ำนบริหำรจัดกำร

โรงเรียนวัดคงคำสวัสดิ์
โรงเรียนบ้ำนควนดินแดง อำเภอ
รัตภูมิ

นำงสำววณัฐสนันท์ กมลบูรณ์
นำงสำวกัญญำรัตน์ ทิพย์ชิต
นำยอดิศร อินทรสุวรรณ

โรงเรียนบ้ำนคลองโร
โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยขำว
โรงเรียนทุ่งสงวิทยำ

สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2
สพม.นครศรีธรรมรำช

41
42
43

150
150
150

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้ำนบริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้ำนบริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้ำนบริหำรจัดกำร

นำงบุหลัน หมัดหมำน
นำยอัมเรศฤทธิ์ อัคคี
นำงศิรินันท์ ยูโซะ

โรงเรียนบ้ำนเขำพระ อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลำ เขต 2
โรงเรียนบ้ำนบำงรูป
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3
โรงเรียนสตูลวิทยำ
สพม.สงขลำ สตูล

ที่
24
25
26
27

รหัสกิจกรรม
122
129
129
129

28

134

29

กิจกรรม
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนบริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มวิชำเทคโนโลยี ด้ำนบริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มวิชำเทคโนโลยี ด้ำนบริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มวิชำเทคโนโลยี ด้ำนบริหำรจัดกำร

ผู้เข้าประกวด
นำงปริมภำภรณ์ กลับผดุง
นำงสำวรัตนำ นวลศิริ
นำยปรัชญำ อินทรักเดช
นำยจตุพงศ์ เกิดศรี

สพป.สงขลำ เขต 2

รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) ด้านบริหารจัดการ
ที่

รหัสกิจกรรม

44

151

45

151

46

155

47

156

48

156

49

156

50

157

51

157

52

157

53

159

54

159

55
56
57
58
59

159
161
162
163
165

กิจกรรม
ผู้เข้าประกวด
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ด้ำน
บริหำรจัดกำร
นำงอรวรรณ สุวรรณสิทธิ์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ด้ำน
บริหำรจัดกำร
นำงสำวมีซำนี อูเซ็ง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มวิชำเทคโนโลยี ด้ำนบริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ด้ำน
บริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ด้ำน
บริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ด้ำน
บริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์
ด้ำนบริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์
ด้ำนบริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์
ด้ำนบริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ด้ำน
บริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ด้ำน
บริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ด้ำน
บริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย บูรณำกำร ด้ำนบริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กิจกรรมแนะแนว ด้ำนบริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กิจกรรมนักเรียน ด้ำนบริหำรจัดกำร
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กำรศึกษำพิเศษเรียนร่วม ด้ำนบริหำรจัดกำร

โรงเรียน

สพท.

โรงเรียนวัดดอนทรำยแก้ว
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้ำนบูเก๊ะตำโมง มิตรภำพ
ที่ 128
สพป.นรำธิวำส เขต 3

นำงสำวนงลักษณ์ ชูยังด้วงโยธำ

โรงเรียนวิเชียรมำตุ

สพม.ตรัง กระบี่

นำงสำวขนิษฐำ เพ็งเกตุ

โรงเรียนวิเชียรมำตุ

สพม.ตรัง กระบี่

นำงสำวฐิติกำนต์ นวพงศ์รัตน์

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

สพม.นครศรีธรรมรำช

นำยสรศักดิ์ ชิตเชื้อ

โรงเรียนท่ำสะท้อนวิทยำ

สพม.สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร

นำงวณิชยำ วรำนันตกุล

โรงเรียนวิเชียรมำตุ

สพม.ตรัง กระบี่

นำยวรพล วิเชียรนพรัตน์
นำงสำววนิดำ วัฒนวิจำรณ์

โรงเรียนสตรีทุ่งสง
สพม.นครศรีธรรมรำช
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุ
รำษฎร์ธำนี
สพม.สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร

นำงแก้วตำ จันทอง

โรงเรียนวิเชียรมำตุ

สพม.ตรัง กระบี่

นำยปองพล สุระกำแหง

โรงเรียนมัธยมศึกษำจุฬำภรณ์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินท์ ภูเก็ตฯ
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
โรงเรียนวัดหูแร่ อำเภอหำดใหญ่

สพม.นครศรีธรรมรำช

นำยรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล
นำงปำริชำติ สุขแก้ว
นำงศุภัทรชำ วงค์สว่ำง
นำยวรพล วิเชียรนพรัตน์
นำงสำวสิริกร ปำชนะวงศ์

สพม.พังงำ ภูเก็ต ระนอง
สพม.นครศรีธรรมรำช
สพม.นครศรีธรรมรำช
สพม.นครศรีธรรมรำช
สพป.สงขลำ เขต 2

รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ที่

รหัสกิจกรรม

1

173

2

185

3

189

4

190

5

191

6

191

7

192

8

192

9

192

10

193

11

193

12

195

13

195

14

196

กิจกรรม
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน

นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย

โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวสุชาดา เพชรสุก

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ผู้เข้าประกวด

สพท.

สพป.สงขลา เขต 2
สพม.ตรัง กระบี่
โรงเรียนวัดประเจียก
โรงเรียนบ้านเก่าร้าง อาเภอคลอง
หอยโข่ง

สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนบ้านนาวง

สพป.พัทลุง เขต 1

โรงเรียนบ้านสะเอะใน
โรงเรียนบ้านต้นส้าน อาเภอคลอง
หอยโข่ง

สพป.ยะลา เขต 1

สพป.สงขลา เขต 2

สพป.สงขลา เขต 2

โรงเรียนบ้านวังพา อาเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนอนุบาลสตูล

สพป.สตูล

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

สพม.ตรัง กระบี่

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

สพม.นครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ที่

รหัสกิจกรรม

15

196

16

197

17

197

18

197

19

200

20

206

21

208

22

209

23

209

24

209

25

212

26

216

27

216

28

218

กิจกรรม
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับ
ประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อานวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับ
ปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน

ผู้เข้าประกวด

นางสาวนูรีหย๊ะ บินโต๊ะหีม

โรงเรียน

สพท.

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

สพม.สงขลา สตูล

โรงเรียนปากพนัง

สพม.นครศรีธรรมราช

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

สพม.สงขลา สตูล

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

โรงเรียนบ้านบึงพิชัย อาเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2

นางชุติมา พยุหกฤษ

สพม.นครศรีธรรมราช

นางภัคนันทน์ สุวรรณรัตน์

สพม.นครศรีธรรมราช

นายภาคภูมิ มณีบางกา

สพป.ชุมพร เขต 2

นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นายซูกิพลี เถาะ

สพป.นราธิวาส เขต 3

นางสาวอรอุมา น้อยจีน

โรงเรียนบ้านกลาง

สพป.ชุมพร เขต 1

นางรัตนี ลิ่มพานิช

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

สพม.ตรัง กระบี่

นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม

สพม.นครศรีธรรมราช

นายสุภาพ เต็มรัตน์

โรงเรียนปากพนัง

สพม.นครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ที่

รหัสกิจกรรม

29

218

30

226

31

226

กิจกรรม
ผู้เข้าประกวด
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
นายสมชาย กิจคาม
รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
นายสุจินต์ วิเชียรฉาย
รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
นางสาวจิรสุดา เรืองเพ็ง

32

240

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางสาวยุวดี สายทอง

โรงเรียนบ้านตาหงษ์

สพป.ชุมพร เขต 1

33

240

นางพนิดา ซิบยก

โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

34

241

นางสาวพรสวรรค์ สุขพรหม

โรงเรียนบ้านวังพา อาเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2

35

243

นางจิรารัตน์ ล่องจ๋า

โรงเรียนบ้านทวดทอง

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

36

243

นางสาวภัทราวรรณ ทองอยู่่

โรงเรียนวัดประเจียก

สพป.สงขลา เขต 1

37

244

นางสาวมัชชารวดี ชลสาคร

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

38

247

นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

สพม.ตรัง กระบี่

39

247

นางณัฏฐ์กานดา ทวีอรรถเศรษฐ์

247

โรงเรียนสตรีทุ่งสง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุ
ราษฎร์ธานี

สพม.นครศรีธรรมราช

40
41

249
250

โรงเรียนชะอวด
โรงเรียนบ้านทุ่งปรือพิทยาคม
อาเภอหาดใหญ่

สพม.นครศรีธรรมราช

42

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

นางเยาวลักษณ์ ญาโน
นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
นางสาวอรพิน ขาวสุข

โรงเรียน

สพท.

โรงเรียนบ้านนาสาร

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

สพม.นครศรีธรรมราช

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม.สงขลา สตูล

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

สพป.สงขลา เขต 2

รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ที่

รหัสกิจกรรม

43

250

44

250

45

251

46

253

47

253

48

255

49

256

50

258

51

258

52

260

53

262

54

264

55

264

56

266

กิจกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ผู้เข้าประกวด

โรงเรียน

สพท.

นายจรัส ขุนณรงค์

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

สพม.นครศรีธรรมราช

นายณภัทรภพ สุวรรณมณี

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

นายอภิชิต จันทร์ปราง

โรงเรียนบ้านหัวปาบ อาเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2

นางสาวจิตรา โภชนกิจ

สพป.สงขลา เขต 1

นางสาวปนัฎดา สองประสม

โรงเรียนวัดท่าหิน
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา อาเภอ
หาดใหญ่
โรงเรียนบ้านทุ่งปรือพิทยาคม
อาเภอหาดใหญ่

ว่าที่ร้อยตรีชารี เติมแต้ม

โรงเรียนบ้านเขาพระ อาเภอรัตภูมิ

สพป.สงขลา เขต 2

นางพรพิมล คานวณศิลป์

โรงเรียนสตรีระนอง

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

นางนลกช เกตุพลสังข์

สพม.พัทลุง

นายบุญเสริฐ จันทร์ทิน

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช

นายดาราศักดิ์ นพสถิตย์

โรงเรียนชะอวด

สพม.นครศรีธรรมราช

นางณิชกมล รัตนพันธ์

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

สพม.นครศรีธรรมราช

นายสาราญ หมื่นสระชุม

โรงเรียนจะนะชนูปถุมภ์

สพม.สงขลา สตูล

นางสาวสาวิตรี นาคแท้

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

สพม.นครศรีธรรมราช

นางนฤมล สิทธิพงษ์

สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 2

สพม.นครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ที่

รหัสกิจกรรม
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กิจกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
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ผู้เข้าประกวด

โรงเรียน

สพท.

นางสาวกนกวรรณ กันชนะ

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

นายพิพัฒน์พงศ์ ฉิมพลี

โรงเรียนปะทิววิทยา

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

นายวุฒิชัย จีนเมือง

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

สพม.นครศรีธรรมราช

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรี

โรงเรียนบ้านคลองมวน

สพป.ตรัง เขต 2

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV )ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

นางวิลาวรรณ ศรีสังข์

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม

สพม.สงขลา สตูล

นางสาวอรพินท์ นวลบุญ

โรงเรียนบ้านบึงพิชัย อาเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2

นางอารมณ์ แก้วเซ่ง

โรงเรียนบ้านวังเต่า

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสาวยามีละห์ สุกี

โรงเรียนอนุบาลระแงะ

สพป.นราธิวาส เขต 3

นางดารานี นาแว

โรงเรียนบ้านตะโละซูแม

สพป.ยะลา เขต 1

นางพัชรา จั่นเพชร

นางยาวาเฮ เจ๊ะมะ

โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านกาแพงเพชร อาเภอรัต
ภูมิ
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่
128
สพป.นราธิวาส เขต 3

นางดานิเอล ประสิทธิสร

โรงเรียนบ้านบึงพิชัย อาเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2

นางสาวสุภาวดี ปาชนะวงศ์

โรงเรียนวัดควนเนียง อาเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2

นางสาวพิลัดดา ดวงจันทร์

รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ที่

รหัสกิจกรรม
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กิจกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

นางสาวสิริโสภา ประดิษฐสาร

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกเมือง อาเภอควน
เนียง

สพป.สงขลา เขต 2

นางสาวสุกัญญา ศรีสว่าง

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพ

สพป.สงขลา เขต 2

นายสาธิต ด้วงนุ้ย
นายสับบี บิลหีม

โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองคล้า อาเภอควน
เนียง
สพป.สงขลา เขต 2

นางสาวกนกอร แร่ทอง

โรงเรียนวัดบางใหญ่

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นางสาวดาริกา มณีฉาย

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

สพม.นครศรีธรรมราช

นายสรพงค์ ศุภโสภณ
นางสาวรอฮานา แวปามะ

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่
128
สพป.นราธิวาส เขต 3

นางสาวสิปาง ช่วยคุ้ม

โรงเรียนบ้านส้อง

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวอรอุรา นภาพันธ์

โรงเรียนชะอวด

สพม.นครศรีธรรมราช

นางมณฑกานต์ ชุมช่วย

โรงเรียนบ้านคลองโร

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ว่าที่ร้อยตรีปิ่นแก้ว จิตคง

สพป.สงขลา เขต 2

นางสาริพร ช่วยแท่น

โรงเรียนบ้านหาร อาเภอบางกล่า
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา อาเภอ
หาดใหญ่

นางมารีน่า สะนี

โรงเรียนบ้านศรีท่าน้า

สพป.ยะลา เขต 3

ผู้เข้าประกวด

สพท.

สพป.สงขลา เขต 2

รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ที่

รหัสกิจกรรม

85

305

86

305

87

305

88

308

89

312

90

312

91

312

92

314

93

314

94

314

95

316

96

316

97

329

98

329

กิจกรรม
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ผู้เข้าประกวด

โรงเรียน

สพท.

นายฐกฤต อัชณาพิพัฒ

โรงเรียนบ้านนาวง

สพป.พัทลุง เขต 1

นางสาวภณิชชา สุวราช

โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์

สพป.ระนอง

นางศศิพัชร สินสโมสร

โรงเรียนบ้านหินผุด อาเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2

นายวิชัย ราชธานี

โรงเรียนทรายขาววิทยา

สพม.นครศรีธรรมราช

นางสาวจุรารัตน์ คาแหง

โรงเรียนบ้านวังเต่า

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนบ้านหัวคลอง
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198
ว่าที่ร้อยตรีอดิสรณ์ โต๊ะมะสะหัด อาเภอหาดใหญ่
นางสาวนาดีละห์ ดอฮะ

สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.สงขลา เขต 2

โรงเรียนบ้านเผียน

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านหัวคลอง

สพป.ปัตตานี เขต 1

โรงเรียนวัดอ่างทอง

สพป.สงขลา เขต 1

นางสุธิดา นานช้า

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

สพม.ตรัง กระบี่

นางสาวจริยา ยงกาลัง

โรงเรียนวังหินวิทยาคม

สพม.นครศรีธรรมราช

นางสาวอมราวรรณ แสงนิล

โรงเรียนบ้านถ้าธง

สพป.ชุมพร เขต 1

นางศศิพัชร สินสโมสร

โรงเรียนบ้านหินผุด อาเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2

รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ที่

รหัสกิจกรรม
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330

100
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331
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336
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337

111

338
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338

กิจกรรม
ผู้เข้าประกวด
สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางกุหลาบ ศักดิ์เจริญผล
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นายจักรกฤช เจริญพันธ์
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวอริณชาภัทร์ ชูทอง

โรงเรียน

สพท.

โรงเรียนทรายขาววิทยา

สพม.นครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านหาดหงส์

สพป.ชุมพร เขต 1

โรงเรียนบ้านบึงพิชัย อาเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพ
ที่ 199
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านหน้าควน อาเภอควน
เนียง
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

โรงเรียนวัดผาสุกาวาส

สพป.สงขลา เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยลึก อาเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

สพม.ตรัง กระบี่

โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
โรงเรียนบ้านหน้าควน อาเภอควน
เนียง

สพม.พัทลุง

โรงเรียนบ้านศรีพงัน
โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา อาเภอ
หาดใหญ่

สพป.นราธิวาส เขต 2

สพป.สงขลา เขต 2

สพป.สงขลา เขต 2

รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ที่

รหัสกิจกรรม
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343
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345
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กิจกรรม
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทาง
การศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทาง
การศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทาง
การศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน

ผู้เข้าประกวด

โรงเรียน

สพท.

นายซุลกิฟลีย์ กะนา

โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ

สพป.นราธิวาส เขต 3

นางประภา ิอัครพงศ์พันธ์

โรงเรียนวัดหูแร่ อาเภอหาดใหญ๋

สพป.สงขลา เขต 2

นายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา

สพป.สงขลา เขต 3

นางสาวขนิษฐา อานักมณี

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

สพม.ตรัง กระบี่

นางสาวดุษณีย์ วณิชชานนท์

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม

สพป.สงขลา เขต 3

นางสาวโสรญา คงรักษา

โรงเรียนประชานิคม 4

สพป.ชุมพร เขต 1

นางสาวปิยนุช รัตนพงษ์

โรงเรียนบ้านวังเต่า

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสิภาภรณ์ อริยกุลนิมิต

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

นางวราพร ศรีพนมยม

สพป.ชุมพร เขต 1

นางสาวพรวิภา ปานแก้ว

โรงเรียนประชานิคม 4
โรงเรียนบ้านทุ่งปรือพิทยาคม
อาเภอหาดใหญ่

นางญาณิสา เยี่ยมสิริวุฒิ

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม

สพป.สงขลา เขต 3

นางสาววาสนา พลายเพ็ชร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม.ตรัง กระบี่
โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพ
ที่ 199
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนบ้านโคกพยอม อาเภอ
คลองหอยโข่ง
สพป.สงขลา เขต 2

สพป.สงขลา เขต 2

รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ที่

รหัสกิจกรรม

127

349

128

349

129

349

130

351

131

352

132

352

133

352

134

353

135

353

136

359

137

359

138

359

139

360

140

360

กิจกรรม
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ผู้เข้าประกวด

โรงเรียน

สพท.

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน

สพป.ชุมพร เขต 1

โรงเรียนวัดนาวง

สพป.ตรัง เขต 2

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาเภอรัตภูมิ

สพป.สงขลา เขต 2

โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

สพม.นครศรีธรรมราช

นายพยับ สุวรรณนิตย์

โรงเรียนบ้านหัวคลอง

สพป.นราธิวาส เขต 2

นางสาวพรทิพย์ ณ พัทลุง

โรงเรียนบ้านต้นโตนด
โรงเรียนบ้านโคกพยอม อาเภอ
คลองหอยโข่ง

สพป.ปัตตานี เขต 2

สพป.ชุมพร เขต 1

นางเบญจมาศ ณรงค์กูล

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน
โรงเรียนบ้านต้นส้าน อาเภอคลอง
หอยโข่ง

นายปฏิญญา พันธ์ธร

โรงเรียนอนุบาลชุมพร

สพป.ชุมพร เขต 1

นางสาวสุจินดา แซ่สุ้ง

สพป.ตรัง เขต 2

นางสาวปัทมพร สุวรรณจารูญ

โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง
โรงเรียนบ้านโคกพยอม อาเภอ
คลองหอยโข่ง

นางบังอร รองวัง

โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง

สพป.ตรัง เขต 2

นางสุวจี เปลี่ยนสี

โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางณัชชา บุญสิริธนา
นายก้องสกล นพเก้า

สพป.สงขลา เขต 2

สพป.สงขลา เขต 2

สพป.สงขลา เขต 2

รายชื่อผู้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ (ไม่ต้องคัดเลือกระดับภาค) ด้านลูกจ้างยอดเยี่ยม
ที่
1

รหัสกิจกรรม
กิจกรรม
381
ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา

ผู้เข้าประกวด
นายวิโรจน์ ช่วยชูหนู

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

สพท.
สพป.ชุมพร เขต 1

