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รางวัล ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ดา้นวิชาการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นางนงเยาว์ นาพิมพ์ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที ่47 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
เหรียญทอง นางพนมรัตน์ เจริญศักด์ิ โรงเรียนบ้านไร่ใหหล า สพป.ชลบุรี เขต 1
ดา้นบริหารจัดการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นางขนิษฐา ภูชมศรี โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ
เหรียญทอง นางสาวปาณิสรา มณีจ ารัฐ โรงเรียนบ้านหินแด้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
เหรียญทอง นางชมนาด วิเชียรสาร โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1
เหรียญทอง นางสุพรรณี ธงชัย โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สพป.ยโสธร เขต 1
เหรียญทอง นางอมรรัตน์ ประทุมชาติภักดี โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บ ารุง) สพป.สงขลา เขต 2
ดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

ชนะเลิศเหรียญทอง นายชาญศักด์ิ ลาหาญ โรงเรียนบ้านนาผาง (วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป.อ านาจเจริญ
เหรียญทอง นางศรีวรรณ หมวกชา โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ สพป.ตาก เขต 2
เหรียญทอง นางรสิตา พงษ์จีน โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
เหรียญทอง นางนุชนาถ โสตโยม โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการประชมุสัมมนาทางวิชาการ และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน่ืองในโอกาสวันครู

ระหว่างวันที ่15 - 16 มกราคม 2559
ส าหรบัผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเรจ็เปน็ที่ประจกัษ์ได้รบัรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ปกีารศึกษา 2558

ณ ห้องประชมุหมอ่มหลวงปิน่ มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ และโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
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รางวัล ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดา้นวิชาการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นางสุดใจ รอดพึง่ครุฑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เหรียญทอง นางชีวรัตน์ ข่ายค า โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
เหรียญทอง นางทิพวรรณ ช้างต่อ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ)์ สพป.อ่างทอง
เหรียญทอง นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1
เหรียญทอง นางรัตนา อินทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
เหรียญทอง นางสุปรียา พันอุสาห์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1
เหรียญทอง นายนรากร มีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
เหรียญทอง นางอุทัยวรรณ ภิรมย์ โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.สงขลา เขต 2
ดา้นบริหารจัดการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นายชัยนันท์ ยิ่งอ านวยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
เหรียญทอง นางวรันธร กัลปะ โรงเรียนอนุบาลวดัไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
เหรียญทอง นางสังเวียน อินทรประสงค์ โรงเรียนวัดด่านส าโรง สพป.สมุทรปราการ เขต 1
เหรียญทอง นายปัญญา อินทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
เหรียญทอง นางพงษ์ศรี หวังสม โรงเรียนอนุบาลล าดวน (สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป.สุรินทร์ เขต 1
ดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

ชนะเลิศเหรียญทอง นางสมฤดี คะโยธา โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3
เหรียญทอง จ.อ.ทม พิมพ์ทนต์ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป.ลพบุรี เขต 1
เหรียญทอง นางกนกพร กรเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1

ส าหรบัผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเรจ็เปน็ที่ประจกัษ์ได้รบัรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ปกีารศึกษา 2558

ระหว่างวันที ่15 - 16 มกราคม 2559
ณ ห้องประชมุหมอ่มหลวงปิน่ มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ และโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการประชมุสัมมนาทางวิชาการ และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน่ืองในโอกาสวันครู
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รางวัล ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดา้นวิชาการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นายพิชิต ลิอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป.นนทบุรี เขต 2
เหรียญทอง นางสาวรัชนี กิจสอ โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
เหรียญทอง นางอุบลภา กาญจนบูรพา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
เหรียญทอง นายสุชาติ จันทร์บ้านโต้น โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา สพป.ก าแพงเพชร เขต 2
เหรียญทอง นางจันทนา สอนกองแดง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
เหรียญทอง นางสาวนิดาวรรณ บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
เหรียญทอง นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3
เหรียญทอง นางสุพัสตา โม้อ้อน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป.ขอนแก่น เขต 3
เหรียญทอง นางชวนพิศ แสงสวย โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
เหรียญทอง นางศิริมา แสนพันตรี โรงเรียนบ้านนาวง สพป.กระบี่
เหรียญทอง นางกันยา สินน้อย โรงเรียนวัดประดู่หอม สพป.พัทลุง เขต 1
ดา้นบริหารจัดการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นายพรชัย มีทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
เหรียญทอง นางทิฆมัพร วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี
เหรียญทอง นางเสาวภา ใจสม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต 1
เหรียญทอง นางอรทัย มังคลาด โรงเรียนบ้านจ าบอน สพป.พะเยา เขต 2
เหรียญทอง นางจิราภร ค าอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2
เหรียญทอง นางผการัตน์ บุญแนบ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป.ยโสธร เขต 2
เหรียญทอง นางสมบูรณ์ เกล้ียงพร้อม โรงเรียนบ้านนานวล สพป.สุรินทร์ เขต 2
เหรียญทอง นางสาวประไพพิศ เกิดบัวทอง โรงเรียนบ้านวังธน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ส าหรบัผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเรจ็เปน็ที่ประจกัษ์ได้รบัรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ปกีารศึกษา 2558

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการประชมุสัมมนาทางวิชาการ และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน่ืองในโอกาสวันครู

ระหว่างวันที ่15 - 16 มกราคม 2559
ณ ห้องประชมุหมอ่มหลวงปิน่ มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ และโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ



-4-

รางวัล ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

ชนะเลิศเหรียญทอง นายประหยัด โมกศรี โรงเรียนบ้านเม็กด า สพป.มหาสารคาม เขต 2
เหรียญทอง นางสาวมณีรัตน์ รัตนวิชัย โรงเรียนวัดสลุด สพป.สมุทรปราการ เขต 2
เหรียญทอง นางสาวจารุวรรณ สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี
เหรียญทอง นางจงจินต์ เหลาแตว โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป.น่าน เขต 1
เหรียญทอง นายประยูร อุ่นเรือน โรงเรียนวัดสันต้นธง สพป.ล าพูน เขต 1
เหรียญทอง นางสุพรรษา หนองทองทา โรงเรียนบ้านระเริง สพป.นครราชสีมา เขต 3
เหรียญทอง นางวัชรา สลางสิงห์ โรงเรียนบ้านน้ าเทีย่งวันครู 2501 สพป.มุกดาหาร
เหรียญทอง นางสาวมยุรี แก้วภู่ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่
เหรียญทอง นายธีวรา มากสาขา โรงเรียนบ้านถ้ าธง สพป.ชุมพร เขต 1
เหรียญทอง นางผ่องภักด์ิ จันทรภาพ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2

ณ ห้องประชมุหมอ่มหลวงปิน่ มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ และโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

ส าหรบัผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเรจ็เปน็ที่ประจกัษ์ได้รบัรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ปกีารศึกษา 2558

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการประชมุสัมมนาทางวิชาการ และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน่ืองในโอกาสวันครู

ระหว่างวันที ่15 - 16 มกราคม 2559
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รางวัล ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

ชนะเลิศเหรียญทอง นางภิญโญ จิตต์รัตน์ โรงเรียนล าไพลราษฎร์อุทิศ สพป.สงขลา เขต 3
เหรียญทอง นางกันหา ภูชมศรี โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป.สระแก้ว เขต 1
เหรียญทอง นางมะลิวรรณ บุญแก้ว โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.บึงกาฬ
เหรียญทอง นางพงษ์ลดา สารัส โรงเรียนวัดล าพะยา สพป.ยะลา เขต 1

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการประชมุสัมมนาทางวิชาการ และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน่ืองในโอกาสวันครู
ส าหรบัผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเรจ็เปน็ที่ประจกัษ์ได้รบัรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ปกีารศึกษา 2558

ระหว่างวันที ่15 - 16 มกราคม 2559
ณ ห้องประชมุหมอ่มหลวงปิน่ มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ และโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
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รางวัล ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ
ดา้นวิชาการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นางณัฐยา อนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เหรียญทอง นางกรรณิกา สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
ดา้นบริหารจัดการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นางนันทนา ยะวิญชาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี
ดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

ชนะเลิศเหรียญทอง นางดวงมณี ส าลีด่านกลาง โรงเรียนดอนน้ าใสวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 5

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการประชมุสัมมนาทางวิชาการ และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน่ืองในโอกาสวันครู
ส าหรบัผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเรจ็เปน็ที่ประจกัษ์ได้รบัรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ปกีารศึกษา 2558

ระหว่างวันที ่15 - 16 มกราคม 2559
ณ ห้องประชมุหมอ่มหลวงปิน่ มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ และโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
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รางวัล ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ดา้นวิชาการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นางอาภรณ์ บุญมาก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

เหรียญทอง นางคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.น่าน เขต 2

เหรียญทอง นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักด์ิ โรงเรียนบ้านเม็กด า สพป.มหาสารคาม เขต 2

เหรียญทอง นางสาริณี เพชรใจศักด์ิ โรงเรียนแม่ต  าตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

ดา้นบริหารจัดการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นางอรุณี จิรมหาศาล โรงเรียนถ้ าปลาวิทยายน สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1

เหรียญทอง นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

เหรียญทอง นางอาภาพร บุญเติม โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)

เหรียญทอง นางสาวธัญพร วาเสนัง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)
ดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

ชนะเลิศเหรียญทอง นายอดุลย์ เทศสาย โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการประชมุสัมมนาทางวิชาการ และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน่ืองในโอกาสวันครู
ส าหรบัผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเรจ็เปน็ที่ประจกัษ์ได้รบัรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ปกีารศึกษา 2558

ระหว่างวันที ่15 - 16 มกราคม 2559
ณ ห้องประชมุหมอ่มหลวงปิน่ มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ และโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
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รางวัล ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดา้นวิชาการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นายพิทักษ์ ทวีแสง โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์)

เหรียญทอง นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)

เหรียญทอง นางสาวปัทธวดี บ่ายเทีย่ง โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

ดา้นบริหารจัดการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นายนิรันดร์ บุญศรี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อทุัยธาน)ี

เหรียญทอง นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)

เหรียญทอง นายฟ้าค ารณ กมล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
ดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

ชนะเลิศเหรียญทอง ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)

เหรียญทอง นางสุพิน มสาธานัง โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.สุรินทร์ เขต 1

เหรียญทอง นายวิสุทธิ ์คงกัลป์ โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา สตูล)

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการประชมุสัมมนาทางวิชาการ และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน่ืองในโอกาสวันครู
ส าหรบัผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเรจ็เปน็ที่ประจกัษ์ได้รบัรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ปกีารศึกษา 2558

ระหว่างวันที ่15 - 16 มกราคม 2559
ณ ห้องประชมุหมอ่มหลวงปิน่ มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ และโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
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รางวัล ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดา้นวิชาการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นางปิยนาฎ มาคิน โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)

เหรียญทอง ว่าทีร้่อยตรีหญิงลูกน้ า แมลงภู่ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป.ปทุมธานี เขต 1

เหรียญทอง นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

ดา้นบริหารจัดการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวทัศนีย์ ธารานาถ โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย ตาก)

เหรียญทอง นางอังคณา แสบงบาล โรงเรียนกระทุม่แบน"วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 (เพชรบรีุ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

เหรียญทอง นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)

เหรียญทอง นางปิน่อนงค์ แสงมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พทัลุง)

ดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

ชนะเลิศเหรียญทอง นายวิธิวัติ รักษาภักดี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์)

เหรียญทอง นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)

เหรียญทอง นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

เหรียญทอง นางสมทรัพย์ เลิศนา โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป.นครราชสีมา เขต 7

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการประชมุสัมมนาทางวิชาการ และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน่ืองในโอกาสวันครู
ส าหรบัผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเรจ็เปน็ที่ประจกัษ์ได้รบัรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ปกีารศึกษา 2558

ระหว่างวันที ่15 - 16 มกราคม 2559
ณ ห้องประชมุหมอ่มหลวงปิน่ มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ และโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
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รางวัล ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ
ดา้นวิชาการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสัณฐิตา ชิณวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พทัลุง)

เหรียญทอง นางอ าพร วิเศษพงษ์ โรงเรียนบ้านส าโรงตาเจ็น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ดา้นบริหารจัดการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นางอัจฉราพร พุทธพรหม โรงเรียนบ้านนาโส่ สพป.ยโสธร เขต 2

เหรียญทอง นางส ารวย ดาวดวง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พทัลุง)

ดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาววลัยลักษณ์ มณีวรรณ์ โรงเรียนหนองหอยปังบ าเหน็จวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้องประชมุหมอ่มหลวงปิน่ มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ และโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

ส าหรบัผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเรจ็เปน็ที่ประจกัษ์ได้รบัรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ปกีารศึกษา 2558

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการประชมุสัมมนาทางวิชาการ และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน่ืองในโอกาสวันครู

ระหว่างวันที ่15 - 16 มกราคม 2559
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รางวัล ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ดา้นวิชาการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นางจารุณี น้อยนรินทร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)

เหรียญทอง นางค านึง ผุดผ่อง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)

เหรียญทอง นางอารยา สุขเสน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่ น่าน)

เหรียญทอง นางฉวีวรรณ โพธิวัฒน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

เหรียญทอง นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสด์ิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พทัลุง)

เหรียญทอง นางพรพิมล ค านวณศิลป์ โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)

ดา้นบริหารจัดการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นางจินตนา วงษ์สุนทร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์)

เหรียญทอง นางสาววรรณกนก เล่ือนลอย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ)์

เหรียญทอง นางรัตนา ค าเพชรดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)

ดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

ชนะเลิศเหรียญทอง นายสมพร ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5

เหรียญทอง นายสุภัทรพงศ์ รวงผ้ึงรุ่งโรจน์ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการประชมุสัมมนาทางวิชาการ และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน่ืองในโอกาสวันครู
ส าหรบัผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเรจ็เปน็ที่ประจกัษ์ได้รบัรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ปกีารศึกษา 2558

ระหว่างวันที ่15 - 16 มกราคม 2559
ณ ห้องประชมุหมอ่มหลวงปิน่ มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ และโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
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รางวัล ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดา้นวิชาการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นายบุญเสริฐ จันทร์ทิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พทัลุง)

เหรียญทอง นางสุนันท์ ชวาลารัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี ตราด)

เหรียญทอง นายประจวบ วิสมล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)

เหรียญทอง นายธงชัย จันทร์ปัญญา โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)

เหรียญทอง นางภัคภร ใสแจ่ม โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์)

เหรียญทอง นางกานดา ก้าวสัมพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง กระบี่)

ดา้นบริหารจัดการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสุนิสา ชูอิฐจีน โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)
ดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

ชนะเลิศเหรียญทอง นายปรีชากร ภาชนะ โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูม)ิ

เหรียญทอง นางสาวชูขวญั มงคลสุข โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)

เหรียญทอง นางรัชนีวรรณ กาญจนันท์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ)์

เหรียญทอง นายประดิษฐ์ รังสรรค์ โรงเรียนก าแพงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา สตูล)

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการประชมุสัมมนาทางวิชาการ และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน่ืองในโอกาสวันครู
ส าหรบัผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเรจ็เปน็ที่ประจกัษ์ได้รบัรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ปกีารศึกษา 2558

ระหว่างวันที ่15 - 16 มกราคม 2559
ณ ห้องประชมุหมอ่มหลวงปิน่ มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ และโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
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รางวัล ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดา้นวิชาการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นายเกียรติศักด์ิ อินราษฎร โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

เหรียญทอง นางสาวสุภาพ แป้นดี โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)

เหรียญทอง นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ)์

เหรียญทอง นางราษี สืบโมรา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)

เหรียญทอง นายอนุรุทธิ ์หมีดเส็น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พทัลุง)

ดา้นบริหารจัดการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นายขุนทอง คล้ายทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)

เหรียญทอง นางสาวปุณยาพร ผิวข า โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)

เหรียญทอง นางกันยาวีร์ ต้ังพงษ์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูม)ิ

เหรียญทอง นางภาณินี วรเนติวุฒิ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พทัลุง)

ดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

ชนะเลิศเหรียญทอง นางปิยพร ณ ล าปาง โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการประชมุสัมมนาทางวิชาการ และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน่ืองในโอกาสวันครู
ส าหรบัผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเรจ็เปน็ที่ประจกัษ์ได้รบัรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ปกีารศึกษา 2558

ระหว่างวันที ่15 - 16 มกราคม 2559
ณ ห้องประชมุหมอ่มหลวงปิน่ มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ และโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
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รางวัล ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ดา้นวิชาการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นายประชา วงค์ศรีดา โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

เหรียญทอง นายทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย หนองบัวล าภู)
ดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

ชนะเลิศเหรียญทอง นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการประชมุสัมมนาทางวิชาการ และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน่ืองในโอกาสวันครู
ส าหรบัผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเรจ็เปน็ที่ประจกัษ์ได้รบัรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ปกีารศึกษา 2558

ระหว่างวันที ่15 - 16 มกราคม 2559
ณ ห้องประชมุหมอ่มหลวงปิน่ มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ และโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
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รางวัล ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา สังกัด

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ
ดา้นวิชาการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นายวิเศษ น้อยพึง่ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

เหรียญทอง นางสาวนวภัทร น้ าใจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1

เหรียญทอง นางสุภลักษณ์ วรรณนุช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร)

ดา้นบริหารจัดการ
ชนะเลิศเหรียญทอง นางมยุรี เวียงค า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

เหรียญทอง นางลดาวัลย์ อูปแก้ว โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)
ดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

ชนะเลิศเหรียญทอง นางอาโนมา ไตรยขันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร)

รายชื่อผู้เขา้ร่วมการประชมุสัมมนาทางวิชาการ และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน่ืองในโอกาสวันครู
ส าหรบัผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเรจ็เปน็ที่ประจกัษ์ได้รบัรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ปกีารศึกษา 2558

ระหว่างวันที ่15 - 16 มกราคม 2559
ณ ห้องประชมุหมอ่มหลวงปิน่ มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ และโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ


