
  ๑ 

รายชือ่ผูท้ี่ขึน้รบัโลเ่กยีรติคณุและเกยีรติบตัร 
พิธเีปดิงานมหกรรมวชิาการมธัยมศึกษาจังหวดันครศรธีรรมราช ครัง้ที ่30 ประจำป ี2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษานครศรธีรรมราช 
วนัที ่16 พฤศจิกายน พ.ศ 2565  ณ หอประชมุธชัมนุ ีโรงเรยีนเบญจมราชูทศิ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

รายชือ่ผูร้บัโลเ่กยีรตยิศ 
ที ่ ชือ่ - สกลุ ตำแหนง่ รางวลั/คณะทำงาน 
๑ ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๖๕ 

๒ นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน   
เบญจมราชูทิศ 

- ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ     
การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ภาษาไทย ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

๓ นายดุสิต  คงจันทร์ รองผู้อำนวยการ     
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

นายกสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๔ ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ           
ศรีสุวรรณ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ 

ประธานสนามแข่งขันโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

๕ นายสันติ  นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ    
ราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช  
 

- ประธานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช  

- ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
- ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ         
  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๖ ว่าที่ร้อยตรีสมพร  แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียน    
เมืองนครศรีธรรมราช 

- ประธานสนามแข่งขันโรงเรียนเมือง
นครศรีธรรมราช 

- ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

และศูนย์อาเซียนศึกษา 
๗ นายคีรี  มากสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน      

หัวไทรบำรุงราษฎร์ 
เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ เสียสละและอุทิศตน 

เพ่ือราชการการอย่างมีเกียรติ จนครบ
เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ 

๘  นายประพฤติ  วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน        
สิชลคุณาธารวิทยา 

๙ นายจำเริญศักดิ์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน        
ฉวางรัชดาภิเษก 

 

 



  ๒ 

รายชือ่ผูร้บัโลเ่กยีรตยิศ (ตอ่) 
ที ่ ชือ่ - สกลุ ตำแหนง่ รางวลั/คณะทำงาน 

๑๐ นายเฉลิมพงศ์  ช่วยคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน      
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์   
รัชมังคลาภิเษก 

เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ เสียสละและอุทิศตน 

เพ่ือราชการการอย่างมีเกียรติ จนครบ
เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ๑๑ นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง ผู้อำนวยการ          

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
๑๒ นายภูตินันท์  เฮ้งศิริ  รองผู้อำนวยการ     

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
๑๓ นายสุจินต์  วิเชียรฉาย รองผู้อำนวยการ     

โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
๑๔ นายชัยศักดิ์  คงแก้ว   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

หัวไทรบำรุงราษฎร์ 
๑๕ นายสุวัฒน์ เมธาชุมันต์   รองผู้อำนวยการโรงเรียน   

สิชลคุณาธารวิทยา 
 
รายชือ่ผูข้ึ้นรบัเกยีรตบิัตร 
๑. คณะทำงาน ประธานศนูย์ และประธานฝา่ยตา่ง ๆ  
ที ่ ชือ่ - สกลุ ตำแหนง่ ขอ้ความในเกยีรตบิัตร 
๑ นายถาวร  เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

รองประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๖๕ 

๒ นางวิมพ์วิภา  รักสม   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช   

- ประธานฝ่ายติดตามประสานงานการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๓๐ 
ประจำปี ๒๕๖๕ 

๓ นายสง่า  นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณี 
ศรีธรรมราช 

- ประธานฝ่ายพิธีการ งานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๓๐ 
ประจำปี ๒๕๖๕ 

- ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ศูนยศ์ิลปะ (นาฏศิลป์) และศูนย์การงานอาชีพ 
(ธุรกิจ) 

๔ นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์
เกียรติวสนุธราภวิัฒก์   

- ประธานฝ่ายจัดหารายได้ งานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๖๕ 

 

 



  ๓ 

ที ่ ชือ่ - สกลุ ตำแหนง่ ขอ้ความในเกยีรตบิัตร 
๕ นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง - ประธานฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ 

- ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม)  

๖ นายกำพล ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา
ประสิทธิ์ศึกษา 

- ประธานฝ่ายจัดนิทรรศการ ตามนโยบาย
เร่งด่วน สพฐ. 
- ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๗ นางพรทิพย์  อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 

- เลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
-ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ  
ศูนย์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๘ นายสมพงษ์  ปานหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง
  

- ประธานฝ่ายแสงเสียง 
- ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)  

๙ นายพีระพงษ์  สองวิหค ผู้อำนวยการโรงเรียน      
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

- ประธานฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและโล่ประกาศ
เกียรติคุณ 
- ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๑๐ นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง - ประธานฝ่ายประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) 
- ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) 

๑๑ นายสุภาพ  เต็มรัตน์      ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง - ประธานฝ่ายนิทรรศการนำเสนอผล         
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
- ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) 

๑๒ นายกิตติชัย  ไชยศร
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน         
บางขันวิทยา 

- ประธานฝ่ายจัดระบบการแข่งขัน           
งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน 

๑๓ นายอรรถพร  อักษรนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำ
วิทยา 

- ประธานฝ่ายประเมินผล งานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๖๕ 

๑๔ นายอรุณ  รอดสันติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 



  ๔ 

ที ่ ชือ่ - สกลุ ตำแหนง่ ขอ้ความในเกยีรตบิัตร 
๑๕ นายสิทธิพร นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรี

พิทยาคม 
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 

๑๖ นายปราโมทย์ พรหมนิล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ศิลปะพ้ืนบ้าน 

๑๗ นายเฉลิมชัย  จิตรสำรวย
  

ผู้อำนวยการโรงเรียน            
ฉวางรัชดาภิเษก 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม) 

๑๘ นายสุภาพ  ยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน          
หัวไทรบำรุงราษฎร์ 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๙ นายสันติกร  รักสองหมื่น
  

ผู้อำนวยการโรงเรียน            
สิชลคุณาธารวิทยา 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้กิจกรรมหุ่นยนต์ 

๒๐ นางจิราพร  รัตนกุล
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน         
สตรีปากพนัง 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนรวม 

๒๑ นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี
  

ผู้อำนวยการโรงเรียน          
คีรีราษฎร์พัฒนา 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

 
๒. รายชือ่นกัเรยีนที่รบัเกยีรตบิตัร ผลการประกวดคำขวญังานมหกรรมวชิาการมธัยมศึกษา ครัง้ที ่30 ประจำป ี ๒๕๖๕ 

๑) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นายมาณัสย์สร  อุดมธรรมปัญญา นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ  
                          ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  

“หัตถศิลป์สืบสาน  วิชาการก้าวหน้า 
     พัฒนาเมืองนคร  เกียรติขจรสู่สากล” 
๒) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นายดุษฎี คำเงิน  นักเรียนโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 
   “หัตถกรรมก้าวหน้า  ภูมิปัญญาก้าวไกล 
     วิชาการยิ่งใหญ่  ตำนานเด็กไทยเมืองนคร” 
๓) รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  เด็กหญิงพัชรพร  สวัสดี  นักเรียนโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 
   “สืบสานสัมพันธ์  สร้างสรรค์วิชาการ 
     เชี่ยวชาญหัตถศิลป์  คู่ถิ่นเมืองนคร” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕ 

๓. รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ BEST OF THE BEST การคดัเลอืกวธิปีฏบิัตทิีเ่ปน็เลศิ (Best Practices) ผลงานดเีดน่
ของสถานศึกษา ผู้บรหิาร ครผููส้อน ครอูตัราจา้ง ลูกจา้งประจำ ลูกจา้งชัว่คราว และบคุลากรทางการศึกษาอืน่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษานครศรธีรรมราช  ประจำป ี2565 ดงันี ้

๓.1. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ BEST OF THE BEST ประเภท  สถานศึกษาดีเด่น 
ที ่ ชือ่สถานศึกษา BEST OF THE BEST ประเภทสถานศกึษา ด้าน 
1 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เหรียญทอง ชนะเลิศ ขนาดใหญ ่ ด้านวิชาการ 

2 โรงเรียนทุ่งสง เหรียญทอง ชนะเลิศ ขนาดใหญ ่ ด้านบริหารจัดการ 

3 โรงเรียนสตรีทุ่งสง เหรียญทอง ชนะเลิศ ขนาดใหญ ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

๔ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

เหรียญทอง ชนะเลิศ ขนาดกลาง ด้านวิชาการ 

๕ โรงเรียนสตรีปากพนัง เหรียญทอง ชนะเลิศ ขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 

๖ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

เหรียญทอง ชนะเลิศ ขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

๗ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ เหรียญทอง ชนะเลิศ ขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 

๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ เหรียญทอง ชนะเลิศ ขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 

๙ โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง เหรียญทอง ชนะเลิศ ขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

 

๓.๒  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ BEST OF THE BEST ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น 
 
ที ่ ชือ่ผูส้ถานศกึษา โรงเรียน ประเภท 

สถานศกึษา 
ด้าน 

1 นายสมพงษ์ ปานหงษ์ โยธินบำรุง ขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 

๒ นายประเสริฐ ธานีรัตน์  ร่อนพิบูลเกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

๓ นายสันติ นาดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ      
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

ขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 

๔ นายวิชัย ราชธาน ี นาบอน ขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

๕ นายปรีชา ปัญญานฤพล เสาธงวิทยา ขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 

๖ นางสาวกรรณิการ์ 

จอมทอง 

แหลมราษฎร์บำรุง ขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 

๗ นายอนุรักษ์ จันทร์ศรี คีรีราษฎร์พัฒนา ขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

 

 



  ๖ 

๓.๓  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ BEST OF THE BEST ประเภท รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น 

ที ่ ชือ่ผูส้ถานศกึษา ชือ่สถานศึกษา ประเภท 
สถานศกึษา 

ด้าน 

1 นางสาวชนิดาภา 

จันทร์มีศรี 

สตรีทุ่งสง ขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 

๒ ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ 

ศรีสุวรรณ 

เบญจมราชูทิศ ขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 

๓ นางสาวเขมิกา  

สิทธิฤทธิ์ 

ชะอวดวิทยาคาร ขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

๔ นายสิทธิชัย แสงนิล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ      

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

ขนาดกลาง ด้านวิชาการ 

 ๕ นายวัชระ ส้มแป้น  พรหมคีรีพิทยาคม ขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 

๖ นางธัญลักษณ์ เภรีภาส วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ      

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

ขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

๗ นางสมฤดี ศรีเพ็ญ  ทุ่งสงสหประชาสรรค์ ขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 

๘ นายไพรัตน์ ชูผล  เสาธงวิทยา ขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 

๙ นางสาวพรรษา  

ธนาวุฒิ  

กรุงหยันวิทยาคาร ขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

 
๓.๔  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ BEST OF THE BEST และรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภท  ครูผู้สอนดีเด่น 
 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ สถานศึกษา รางวลัเหรยีญทองชนะเลศิ 

1 นายดิตถรัตน์  ทิพย์รัตน์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ด้านวิชาการ  (ม.ต้น) 
2 นายสุนทร  พรหมเพศ เขาพังไกร ด้านวิชาการ  (ม.ปลาย) 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  

3 นางสาวแซมบุปผา  บัณฑิต กัลยาณีศรีธรรมราช ด้านวิชาการ 
4 นางสาวสุวิมล อ้นทอง เบญจมราชูทิศ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
5 นางสาวศิริพร ศรีไชย ชะอวดวิทยาคาร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดกลาง  

6 นางสาววิไลลักษณ์  ปลอดเถาว์ สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรฯี ด้านวิชาการ 

7 นางสาวอวยพร อิศรเดช ขนอมพิทยา ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

8 นางสาวอัญชณา  แสงกระจ่าง สิชลประชาสรรค์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดเล็ก  
9 นายสมพร  พินิจ เสม็ดจวนวิทยาคม ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

10 นางสาวฐานิดา การดี ตระพังพิทยาคม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 



  ๗ 

ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ สถานศึกษา รางวลัเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  

11 นายปวเรศ   วงศ์ฤคเวช ชะอวด ด้านวิชาการ 

12 นางสาวสุรัสวดี  นาจิตร ทุ่งใหญ่วิทยาคม ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

13 นายกิตติพงษ์  อร่ามเรือง ร่อนพิบูลย์เกยีรติวสุนธราภิวัฒก์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
14 นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 

นครศรีธรรมราช 
ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

15 นางสาววรางคณา  สุทธิรักษ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดเล็ก  
16 นางอรัญญา โชติวัฒน์ วิเชียรประชาสรรค ์ ด้านวิชาการ 

17 นางสาวชาลิสา คำเรือง กรุงหยันวิทยาคาร ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

18 นายสรวิศ  ไชยผล ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูค้อมพวิเตอร์ 
19 นางสาวณิชากร  เส้งสุย ร่อนพิบูลย์เกยีรติวสุนธราภิวัฒก ์ ดา้นบริหารจัดการชั้นเรียน(ม.ต้น) 
20 นางนิภารัตน์  เนียมสงค์ เบญจมราชูทิศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนการสอน(ม.ปลาย) 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
21 นายเอกตวัน  เลิศไกร เบญจมราชูทิศ ด้านวิชาการ 

22 นางเยาวธิดา  คำคง เบญจมราชูทิศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดกลาง  
23 นางละมัย  แซ่เฮง พรหมคีรีพิทยาคม ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

24 นางสาวพรพิมล  คงเปีย เฉลิมพระเกยีรติสมเดจ็พระศรีนรินทร์
นครศรธีรรมราช 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดเล็ก  
25 นางสาวณาฐยา  ทองห่อ วิเชียรประชาสรรค์ ด้านวิชาการ 

26 นางสาวผกามาศ  ฤทธิกาญจน์ ประสาธน์ราษฎร์บำรุง  ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

27 นางสาวพิชญสุดา  ทองคำ   คีรีราษฎร์พัฒนา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
28 นางจิรายุ  สุวรรณา เบญจมราชูทิศ ด้านวิชาการ 

29 นายจิระศักดิ์  เพชรทอง สตรีทุ่งสง ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
30 นางศศิพิมพ์  ด้วงคง บางขันวิทยา ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดเล็ก  
31 นางสาวเตชินี  ภิรมย ์ วังหินวิทยาคม  ด้านวิชาการ 

32 นายประเสริฐ  สุขเพ็ง ทรายขาววิทยา(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 

33 นายอรรถพล  วัฒนศรีส่ง เบญจมราชูทิศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน(ม.ปลาย) 

 



  ๘ 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาจีน) 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ สถานศึกษา รางวลัเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

34 นางสาวอัจฉราภร  รักหนู ทุ่งใหญ่วิทยาคม ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน  (ม.ต้น) 

35 นางสาวพลอยรัฐ  รัตนศรีปัญญะ เบญจมราชูทิศ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน(ม.ปลาย) 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
36 นางสาวภควรรณ  พุ่มเพ็ชร์ เบญจมราชูทิศ(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านวิชาการ 

37 นางสาวสุภาพร  แซ่ผ้าง สตรีทุ่งสง ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
38 นางสาวฐศุภากร  ทิมจร กัลยาณีศรีธรรมราช ด้านวิชาการ 

39 นายนวพรรษ  ถวัลย์ธรรม ทุ่งสง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
40 นางสาววันทนี  ญาณหาญ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ด้านวิชาการ 

41 นางณัฐวดี  แสงป้อม ทุ่งสงวิทยา(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
42 นางสาวจิตสุภา  สงคง ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนการสอน(ม.ต้น) 

43 นายสุวัฒน์  มะเดช พรหมคีรีพิทยาคม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

(ม.ปลาย) 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  

44 นางอรศรี  สุราราช เบญจมราชูทิศ ด้านวิชาการ 

45 นางสาววิบูลย์ศรี  มีเสน โยธินบำรุง ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดกลาง  

46 นางสาวสาวิตรี  นาคแท้ ทางพูนวิทยาคาร ด้านวิชาการ 

47 นางวราภรณ์  ไชยรัตน์ บางขันวิทยา(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

48 นางปิยนุช  อ้ิววังโส บางขันวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดเล็ก  
49 นางสาวมัลลิกา  ยอดมณี ทุ่งสงสหประชาสรรค์ ด้านวิชาการ 

50 นางสาวธัญญานุช  อุปนันท์ บ้านเกาะวิทยา(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

51 นางสาวประภาพร  วิคบำเพิง ควนเกยสุทธิวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
52 นางปิยนุช  มามาก ชะอวดวิทยาคาร ด้านวิชาการ 

53 นางวิมลรัตน์  ชัยชนะทรัพย์ สตรีทุ่งสง ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

54 นางสาววาณี  บุญพิศ กัลยาณีศรีธรรมราช ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดกลาง  

55 นางปวิตรา  แดงวิไล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช ด้านวิชาการ 

56 นางสาวปวีณ์พร  ชนูดหอม บางขันวิทยา ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
 



  ๙ 

ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ สถานศึกษา รางวลัเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดเล็ก  
57 นางสาวสมหมาย  บัวจันทร์ ทรายขาววิทยา(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านวิชาการ 

58 นางสาวชนนิกานต์  จิตโสภา เสม็ดจวนวทิยาคม(เหรยีญเงิน ชนะเลิศ) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

59 นางสาวกิตติยากรย์  สมนึก ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (นาฏศลิป์) 
60 นางแอนนา  ขาวเรือง ทุ่งสง ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน  (ม.ตน้) 
61 นางตรีชฎา  รักษ์บางแหลม เบญจมราชูทิศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนการสอน(ม.ปลาย) 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  

62 นางชูศรี  รักษาพล สิชลคุณาธารวิทยา ด้านวิชาการ 

63 นางสาวศิริวรรณ  ทองกลัด ทุ่งใหญ่วิทยาคม(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดกลาง  
64 นางสาวทิวาทิพย์  สว่างศรี สิชลประชาสรรค์(เหรยีญเงิน ชนะเลิศ) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
65 นางวราสินี  วรรณชาตรีพัชร บางขันวิทยา(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดเล็ก  
66 นางสาวอรัญญา  ไทยกำเนิด เสม็ดจวนวิทยาคม(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านวิชาการ 

67 นางสาวชิดชนก  หยู่หนูสิงห์ ทุ่งสังพิทยาคม(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

68 ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์  ไหมทอง ตระพังพิทยาคม(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
69 นางสาวสุภาวดี  พลฤทธิ์ ชะอวด ด้านวิชาการ 

70 นางสาวสุรีย์รัตน์  พรมกัณฑ์  สตรีทุ่งสง(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
71 นายฤทธิรงค์  ชูลี เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก ด้านวิชาการ 

72 นางวาทนันท์  พรหมดำ สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

73 นางณิชกมล  รัตนพันธ์ ทุ่งสงวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดเล็ก  
74 นางรวมพร  สีเผือก วิเชียรประชาสรรค์(เหรยีญเงนิ ชนะเลิศ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ (ธรุกิจ) 
75 นางวรรณา  วงษ์ประยูร เบญจมราชูทิศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  

(ม.ต้น) 
76 นางปัณวรัตน์  บุญขวัญ บางขันวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

(ม.ปลาย) 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  

77 นางเสาวลักษณ์  กรรชนะกาญจน ์ กัลยาณีศรีธรรมราช ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดกลาง  
78 นางสาวอุมาภรณ์  กระออมกาญจน ์ ทุ่งสงวิทยา ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

 



  ๑๐ 

ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ สถานศึกษา รางวลัเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
79 นายขวัญชัย  ฤทธิศักดิ์ กัลยาณีศรีธรรมราช ด้านวิชาการ 
80 นางพรพนา  ช่วยรักษา นาบอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดเล็ก  
81 นางบุณยกร  อินทร์แก้วศรี วังหินวิทยาคม ด้านวิชาการ 
82 นางสาวพรรณรุจี  ด้วงเกตุ ตระพังพิทยาคม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาญีปุ่น่) 
83 นางสาวปริตตา  ลีละวัฒน์ เบญจมราชูทิศ ด้านวิชาการ  (ม.ต้น) 
84 นางสาวธิดา  ดำช่วย ปากพนัง ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน(ม.ปลาย) 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
85 นางสาวเบญจมาศ  ธนาวุฒิ กัลยาณีศรีธรรมราช ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดกลาง  
86 นางสาวเจนจินา  สาริกขา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ด้านวิชาการ 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
87 นายธนาวิทย์  ใจเด็ด เบญจมราชูทิศ ด้านวิชาการ 
88 นางสาวณัฐวีภรณ์  มาลา กัลยาณีศรีธรรมราช ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
89 นางสาวศรัณย์พร  จันทรมาศ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ด้านวิชาการ 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
90 นายบรรดร สุราราช เบญจมราชูทิศ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน(ม.ต้น) 
91 นางสาวเมติตา สงขำ 

ร่อนพิบูลย์เกยีรติวสุนธราภิวัฒก ์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน(ม.ปลาย) 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
92 นางอุษณีย์   ศิริสานต์ เบญจมราชูทิศ ด้านวิชาการ 
93 นางเบญจมาศ  เขียวฤทธิ์ เบญจมราชูทิศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดกลาง  
94 นายอภิรัฐ  หนูอุไร ทางพูนวิทยาคาร ด้านวิชาการ 
95 นายสุทธิเกียรติ  พงษ์เดชา ทางพูนวิทยาคาร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดเล็ก  
96 นางสาววันวิสาข์  ยังช่วย ทุ่งสงสหประชาสรรค์(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านวิชาการ 
97 นางผานิต  ษรเดช ควนเกยสุทธิวิทยา ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
98 นางจิตรตรา  สุจิตะพันธ์ วังหินวิทยาคม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
99 นางวไลลักษณ์  ทองวิจิตร ทุ่งสง(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านวิชาการ 

100 นางเกวลิน  ต่างสี ทุ่งใหญ่วิทยาคม ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

 



  ๑๑ 
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 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
101 นางอนุสรา  ปาหินา นาบอน ด้านวิชาการ 
102 นางณัชปภา  นิยมผล เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
103 นายผดุงพล  มะลิแย้ม เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดเล็ก  
104 นางเรณู  รักษารัตน์ โมคลานประชาสรรค์(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านวิชาการ 
105 นายจรูญ  ชูแจ้ง เสม็ดจวนวิทยาคม(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
106 นายจีระศักดิ์  ปาละกุล ท้องเนียนคณาภิบาล ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
107 นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักดิ์ ชะอวดวิทยาคาร ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน (ม.ต้น) 

108 นางสาวกฤษณา นินทรกิจ กัลยาณีศรีธรรมราช ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน(ม.ปลาย) 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
109 นางจุฑารัตน์   ทองคำชุม ทุ่งสง ด้านวิชาการ 
110 นางพัชรินทริ์ รัชชะ เบญจมราชูทิศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดกลาง  
111 นางวันเพ็ญ  ชุมพร้อมญาติ ทุ่งสงวิทยา(เหรียญทองแดง ชนะเลิศ) ด้านวิชาการ 
112 นางสาวปริชาต  หาญใจ พรหมคีรีพิทยาคม(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
113 นางทิตยา วรรณบวร นาบอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดเล็ก  
114 นางสุภลักษณ์  จีนช่วย ทุ่งสงสหประชาสรรค์(เหรียญเงิน 

ชนะเลิศ) ด้านวิชาการ 

115 นายไพบูลย์   จุลภักดิ์ ทุ่งสังพิทยาคม(เหรียญเงิน 
ชนะเลิศ) 

ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
116 นางสิริพงศ์ ด้วงศรีทอง สตรีทุ่งสง ด้านวิชาการ 
117 นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง กัลยาณีศรีธรรมราช ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
118 นางเกศกนก เขียวน้อย นาบอน(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านวิชาการ 
118 นางสาวกุลธิดา ขันสุข วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

120 นางนภวรรณ มัณยานนท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

121 นางสาวกมลพรรณ บุญแสวง ควนเกยสุทธิวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

 

 



  ๑๒ 

ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ สถานศึกษา รางวลัเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดเล็ก  
122 นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์ คีรีราษฎร์พัฒนา(เหรียญเงิน 

ชนะเลิศ) 
ด้านวิชาการ 

123 นางฉวีวรรณ  พรหมดวง เสม็ดจวนวิทยาคม ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
124 นางสาวกวิสรา ชูทอง เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาเกาหลี) 
125 นายศักด์ิณรงค์  มุสิแก้ว เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ

การเรียนการสอน(ม.ปลาย) 
ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

126 นางนุชนาฎ กลิ่นมาลี ร่อนพิบูลย์เกียรติฯ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
(ม.ต้น) 

127 นายพิชาภพ ศรีทองมาศ เบญจมราชูทิศ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน(ม.ปลาย) 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  

128 นางสาวมธุรส   นวลเกลื่อน ปากพนัง ด้านวิชาการ 
129 นางสาวนัฐฐาภรณ์  ทองน้อย เบญจมราชูทิศ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดกลาง  
130 นายภิโชติ เอียดเฉลิม บางขันวทิยา(เหรียญทองแดง ชนะเลิศ) ด้านวิชาการ 
131 นางพนัสดา ชำนาญนา พรหมคีรีพิทยาคม ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
132 นางสาวรุ่งนภา รักสวัสดิ์ ทางพูนวิทยาคาร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ขนาดเล็ก  
133 นางสาวณิชาดา นวลพลับ ทรายขาววิทยา ด้านวิชาการ 
134 นายถาวร ยอดเจริญ โมคลานประชาสรรค์ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
135 นางวันดี ช่วยทุกข์ ทุ่งสงสหประชาสรรค์(เหรียญเงิน 

ชนะเลิศ) 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
136 นางสาวสาวิตรี ขาวมัน ปากพนัง ด้านวิชาการ 
137 นางสาวโสธยา พลอยมี เบญจมราชูทิศ(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
138 นายชยุติ คงใหม่ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ด้านวิชาการ 
139 นางสาวจิตรา กันไพเราะ เฉลิมพระเกยีรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 

นครศรีธรรมราช ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

140 นายโอส์ศริยะ จันทร์ทอง เตรยีมอุดมศกึษาภาคใต้(เหรียญทองแดง 
ชนะเลิศ) 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดเล็ก  
141 นางอามรพันธ์ เต็งมีศรี วังหินวิทยาคม ด้านวิชาการ 
142 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล คีรีราษฏร์พัฒนา(เหรียญเงิน 

ชนะเลิศ) 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 
 



  ๑๓ 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ สถานศึกษา รางวลัเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

143 นายธนดล  ข้องจิตร์ ร่อนพิบูลย์เกยีรติวศุนธราภิวัฒน ์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

(ม.ต้น) 
144 นายณรงค์ศักดิ์  ร่มเย็น เฉลิมพระเกียรติฯ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

(ม.ปลาย) 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  

145 นายพงศกร  หอมตลบ โยธินบำรุง ด้านวิชาการ 
146 นายมณเฑียร  มณีมาศ สตรีปากพนัง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดเล็ก  
147 นายสรรศกิจ  สังข์แก้ว ทุ่งสงสหประชาสรรค์ ด้านวิชาการ 
148 นายวิชัยรัตน์  ทองทิพย์ ควนเกยสุทธิวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
149 นายโกวิทย์  อาวุธเพชร ทุ่งสง ด้านวิชาการ 
150 นายจรินทร  อุ่ยจรัส เบญจมราชูทิศ(เหรียญเงิน ชนะเลิศ) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
151 นายอรุณ  ด้วงปาน สิชลคุณาธาร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
152 นายฐาปกรณ์  เรืองอ่อน ทางพูนวิทยาคาร ด้านวิชาการ 
153 นายอุเทน  สวยงาม บางขันวิทยา ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดเล็ก  
154 นางสาวนริษา  จงไกรจัก วิเชียรประชาสรรค์ ด้านวิชาการ 
155 นางสาวอาทิตยา  แซ่หลิ้ว ทรายขาววิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้าเซยีนศึกษา 
156 นางเสาวลักษณ์ ใบมิเด็น เบญจมราชูทิศ ดา้นบริหารจัดการชั้นเรียน  (ม.ตน้) 
157 นางพรวีนัส อัมพวัน ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ด้านวิชาการ  (ม.ปลาย) 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
158 นางอรศรี สุราราช เบญจมราชูทิศ ด้านวิชาการ 
159 นางอุมากร สุวรรณฤกษ์ เมืองนครศรีธรรมราช ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
160 นายสุวัฒน์ มะเดช พรหมคีรีพิทยาคม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (ทศันศลิป์) 
ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ สถานศึกษา รางวลัเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

161 นางสกาวทิพย์  สังคปาล   ร่อนพิบูลย์เกยีรตสิุนธราภิวัฒน์  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
(ม.ต้น) 

162 นายกิตติศักดิ์  อร่ามเรือง  ร่อนพิบูลย์เกยีรตสิุนธราภิวัฒน ์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

(ม.ปลาย) 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  

163 นายจรัส ขุนณรงค์ สตรีทุ่งสง ด้านวิชาการ 
164 นางสาวจิรา  จริตงาม   ชะอวดวิทยาคาร   ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 



  ๑๔ 

ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ สถานศึกษา รางวลัเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดกลาง  
165 นางสาววาสนา ชูน้อย พรหมครีีพิทยาคม ด้านวิชาการ 
166 นายนาคฤทธิ์  มณีฉาย นาบอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดเล็ก  
167 นายเอกลักษณ์  จันทวงค์ เสม็ดจวนวิทยาคม ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
168 นางกานต์  ทองสมบูรณ์   ฉวางรัชดาภิเษก ด้านวิชาการ 
169 นางสาวพิมพ์ชนก  สุขหอม สตรีทุ่งสง ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
170 นางสาวอรอนงค์  เต่งยี่ภู่ ขนอมพิทยา ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
171 นางกรองกาญจน์  รักษ์พงศ์ บางขันวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดเล็ก  
172 นางสาวสร้อยสุดา  บุตรน้อย วังหินวิทยาคม ด้านวิชาการ 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (ดนตรีไทย) 
173 นางสาวพิมพิไล  กัญญา ทรายขาววิทยา ด้านวิชาการ  (ม.ต้น) 
174 นายนวราช  อภัยวงค์ ทุ่งสง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  

(ม.ปลาย) 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  

175 นายณัฐพล  โรจนหัสดิน ทุ่งสง ด้านวิชาการ 
1767 นายภูวนาถ ลาดทุ่ง สตรึทุ่งสง ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
177 นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น ชะอวดวิทยาคาร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
178 นางสาวจิรนันท์  เกิดกายพันธ์ ทุ่งสง ด้านวิชาการ 
179 นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์ สตรีทุ่งสง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (ดนตรสีากล) 
180 นายปธินญากร  สุทธิ เมืองนครศรีธรรมราช ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนการสอ(ม.ต้น)น 
181 นายเชาวพันธ์  พลชะติน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ด้านวิชาการ  (ม.ปลาย) 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
182 นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์ ทุ่งสง ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดกลาง  
183 นายภานุวิชย์  สุขขี สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ด้านวิชาการ 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดเล็ก  
184 นายณัฐวุฒิ  จันทร์สุวรรณ เสาธงวิทยา ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
185 นายธม  แก้วคง ประสาธน์ราษฎร์บำรุง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 

 



  ๑๕ 

ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ สถานศึกษา รางวลัเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
186 นายสุนิสันต์  จำปากลาย สตรีทุ่งสง ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
187 นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา นาบอน ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
188 นายพีระพงศ์  ทวีเลิศสกุล ทางพูนวิทยาคาร ด้านวิชาการ 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ (เกษตรกรรม) 
189 นายพหล จุลนวล เบญจมราชูทิศ ด้านวิชาการ  (ม.ต้น) 
190 นางสาวจารุณี เกิดแก้ว วังหินวิทยาคม ด้านวิชาการ  (ม.ปลาย) 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
191 นางสาวเสาวลักษณ์ อนันต์ธนานรุกัษ์ สตรีทุ่งสง ด้านวิชาการ 
192 นายสายัน จิตรรักษ์ ทุ่งใหญ่วิทยาคม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดกลาง  
193 นายบดี คิดเหมาะ บางขันวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดเล็ก  
194 นายเจริญ นิ่มนวล นพคุณประชาสรรค์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
195 นายนิวัฒน์ ด้วงคง บางขันวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ (คหกรรม) 
196 นางสาวเบญญาภา  วุฒิศักดิ์ ฉวางรัชดาภิเษก ด้านวิชาการ  (ม.ต้น) 
197 นางสาวจิระพร  ภู่ขำ เบญจมราชูทิศ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน (ม.ปลาย) 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
198 นางมัณฑนา  รัตนบุรี เบญจมราชูทิศ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
199 นางกอบกุล  ภาติกะโชดก เบญจมราชูทิศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดเล็ก  
200 นางอาภรณ์  รัตนคช ธัญญาวดีศึกษา ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
201 นางประไพ  มากจันทร์ ทรายขาววิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
202 นางสาวโกศล  ช้วนลิ่ม ทุ่งใหญ่วิทยาคม ด้านวิชาการ 
203 นางสุนีย์รัตน์  ไชยเจิรญ โยธินบำรุง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
204 นางสาวสุรณาต  เพ็ชรภูเขียว เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรี

นครินทร์นครศรีธรรมราช ด้านวิชาการ 

205 นางสาวสุมลฑา  จงไกรจักร์ ทางพูนวิทยาคาร ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
206 นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร นบพิตำวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดเล็ก  
207 นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ โมคลานประชาสรรค์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 



  ๑๖ 

ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ สถานศึกษา รางวลัเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ (อตุสาหกรรม) 
208 นางนภัสสร  ศรีสวัสดิ์ ทุ่งสง ด้านวิชาการ  (ม.ต้น) 
209 นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลา

ภิเษก 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

(ม.ปลาย) 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดเล็ก  

210 นายวิชัย เภอแสละ วิเชียรประชาสรรค์ ด้านวิชาการ 
211 นางสาวนริศรา  ผิวผ่อง คีรีราษฏร์พัฒนา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูก้จิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (ลกูเสอื-เนตรนารี) 

212 นายธนาวุฒิ เนียมรินทร์ กรุงหยันวิทยาคาร ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน (ม.ตน้) 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  

213 นางสาวสุนันทา เพ็ชรสังข์ ชะอวด ด้านวิชาการ 
214 นางสาวจุฑามาศ ชูไชยยัง สตรีทุ่งสง ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
215 นางสาวอาจิน เหมทานนท์ สตรีทุ่งสง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดกลาง  
216 นายสุรชัย แสนภักดี สิชลประชาสรรค์ ด้านวิชาการ 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดเล็ก  
217 นางจินตนา สนทะนิโม คีรีราษฎร์พัฒนา ด้านวิชาการ 
218 นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์ คีรีราษฎร์พัฒนา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ศูนย์พฒันาวชิาการหุน่ยนต ์
219 นายสุทธิพงษ์ แก้วสุก สิชลคุณาธารวิทยา ด้านวิชาการ  (ม.ต้น) 
220 นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราช

วิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
(ม.ปลาย) 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
221 นางสาววิภาดา สุขเขียว สิชลคุณาธารวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
222 นายจิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง เสม็ดจวนวิทยาคม ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
223 นางสาวพิฐชญาณ์  สุวรรณรตัน ์ โยธินบำรุง ด้านวิชาการ 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
224 นางสาวสรญา เพชรรัตน์ สิชลประชาสรรค์ ด้านวิชาการ 
225 นายรัตนวุฒิ รัตนพันธ์ บางขันวิทยา ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

ศูนย์พฒันาวชิาการศลิปะพืน้บา้น 
226 นางสาวดวงกมล บุญชู ก้างปลาวิทยาคม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  

(ม.ต้น) 
227 นายทรงธรรม สุวรรณรัตน์ ทางพูนวิทยาคาร ด้านวิชาการ  (ม.ปลาย) 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดกลาง  
228 นางสาวกัญญารัตน์ ทองคำ ทุ่งสงวิทยา ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

 



  ๑๗ 

ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ สถานศึกษา รางวลัเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

ศูนย์พฒันาวชิาการกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
229 นางสาวลัดดา วงศ์สวัสดิ์ ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ด้านวิชาการ  (ม.ต้น) 
230 นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์ ขนอมพิทยา ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน  (ม.ปลาย) 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
231 นางสาวสุนันทา จุ้ยส่องแก้ว ทุ่งใหญ่วิทยาคม ด้านวิชาการ 
232 นางวไลลักษณ์ ทองวิจิตร ทุ่งสง ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
233 นายสมศักดิ์ ศรีสุขใส ทุ่งใหญ่วิทยาคม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดกลาง  
234 นางสาวปานศิริ ไปดี สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ด้านวิชาการ 
235 นายวันชัย มณีสม นาบอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดเล็ก  
236 นางสาวมลฑา กระวีพันธุ์ เสาธงวิทยา ด้านวิชาการ 
237 นายณภัทร เพชรานนท์ โมคลานประชาสรรค์ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
238 นางสาวธัญญานุช อุปนันท์ บ้านเกาะวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  
239 นายประสิทธิพร พรหมเพชร เบญจมราชูทิศ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
240 นางช่อแก้ว จุลนวล เบญจมราชูทิศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
241 นางสาวบุญญารัตน์ มีฮ่ิน สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ด้านวิชาการ 
242 นายสรายุทธ ผดุงกาญจน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
243 นายวันทยา ชำนาญกิจ นาบอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดเล็ก  
244 นายวิชิต จำปีพันธ์ โมคลานประชาสรรค์ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
245 นางพัชรี ภูนฤมิต บ้านเกาะวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ศูนย์พฒันาวชิาการการศึกษาพิเศษเรยีนรวม 
246 นายพีระพงศ์ ทวีเลิศสกุล ทางพูนวิทยาคาร ด้านวิชาการ  (ม.ต้น) 
247 นายธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ โมคลานประชาสรรค์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  

(ม.ปลาย) 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  

248 นางสาวสุพิญญา พรหมหมอเฒ่า ทุ่งใหญ่วิทยาคม ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดกลาง  

249 นางจรรยา ถนอมทรัพย์ ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
250 นายบุญธรรม เมียนแก้ว สตรีปากพนัง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 

 

 

 



  ๑๘ 

ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ สถานศึกษา รางวลัเหรยีญทอง ชนะเลศิ 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดเล็ก  
251 นายแทนไท ขาวทอง ทุ่งสังพิทยาคม ด้านวิชาการ 
252 นางยุพเยาว์ ศรีวะบุตร วังหินวิทยาคม ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
253 นางสาวกาญจนา ชุมเปีย คีรีราษฎร์พัฒนา ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 

ศูนย์พฒันาวชิาการเศรษฐกจิพอเพียง 
254 นางอาภรณ์ เพชรคงทอง หัวไทรบำรุงราษฎร์ ด้านวิชาการ   (ม.ต้น) 
255 นายฉัตรชัย กาญจนะ บางขันวิทยา ด้านวิชาการ  (ม.ปลาย) 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดกลาง  
256 นางสาวศุภลักษณ์ ขุนนำ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
ด้านวิชาการ 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดเล็ก  
257 นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์ คีรีราษฎร์พัฒนา ด้านวิชาการ 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดเล็ก  
258 นางจินตนา สนทะมิโน คีรีราษฎร์พัฒนา ด้านวิชาการ 
259 นางปรีดา ดิษฐ์สาคร ทุ่งสงสหประชาสรรค์ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
260 นายไพรัตน์ ชูผล เสาธงวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ศูนยร์ะบบการดูแลชว่ยเหลอืนักเรยีน 
261 นางปริยาภัทร ช้างกลาง โยธินบำรุง ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน (ม.ต้น) 
262 นางจรรยา ถนอมทรัพย์ ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

(ม.ต้น) 
263 นางสาวพิมพ์วิไล อินทรณรงค์ เขาพังไกร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  

(ม.ปลาย) 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดใหญแ่ละใหญ่พเิศษ  

264 นางอลิสรา เพชระ ร่อนพิบูลย์เกยีรติวสุนธราภิวัฒก ์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดกลาง  

265 นายชัยณรงค์ อินทศร ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ(เหรียญเงิน 
ชนะเลิศ) ด้านวิชาการ 

266 นางพะงาลักษณ์ จาง สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขนาดเล็ก  

267 นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์ คีรีราษฎร์พัฒนา ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๙ 

 ๓.๕  รางวลัเหรียญทองชนะเลศิ BEST OF THE BEST ประเภท  ลกูจา้งประจำ/ลกูจ้างชัว่คราวดเีดน่ 
ที ่ ชือ่ - สกลุ ชือ่สถานศึกษา ประเภท 

สถานศกึษา 
หมายเหต ุ

1 นายสุเทพ  มะสุวรรณ วังหินวิทยาคม ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่และขนาดกลางไม่
มีผู้ส่งผลงาน 

๓.๖  รางวลัเหรียญทองชนะเลศิ BEST OF THE BEST ประเภท บุคลากรทางการศึกษาดเีดน่/พนักงาน
ราชการดีเดน่/เจ้าหนา้ธรุการดเีดน่ 
ที ่ ชือ่ - สกลุ ชือ่สถานศึกษา ประเภท 

สถานศกึษา 
หมายเหต ุ

1 ว่าที่ร้อยตรีหญิง       
ปุณญารัศม์ิ  ปัญนะ 

ทุ่งใหญ่วิทยาคม ขนาดใหญ่ ขนาดกลางไม่มีผู้ส่งผลงาน 

๒ นางศิริวรรณ  ศรีนุกูล วังหินวิทยาคม ขนาดเล็ก 
 
หมายเหต ุ ผู้ทีไ่ดร้บัรางวลัสามารถพิมพเ์กยีรตบิตัรได้ที ่ https://sillapa65.vichakan.net/sm-nrt/  ตั้งแตว่นัที ่

16 พฤศจกิายน 2565 เปน็ตน้ไป 

https://sillapa65.vichakan.net/sm-nrt/

