
ประเภท ดาน ประเภทสถานศึกษา
รหัส

กิจกรรม
รายชื่อผูผานเกณฑ สถานศึกษา หมายเหตุ

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/

ศูนยการศึกษาพิเศษ
012 1. โรงเรียนศรีสังวาลยจังหวัดเชียงใหม

013 1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 จังหวัดเชียงใหม

013 2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 จังหวัดเชียงใหม

094 1. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

094 2. ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุโขทัย

095 1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 จังหวัดเชียงใหม

095 2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 จังหวัดเชียงใหม

ดานนวัตกรรม ฯ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห/

ราชประชานุเคราะห
177 1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 จังหวัดเชียงใหม

ดานนวัตกรรม DLTV
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห/

ราชประชานุเคราะห
317 1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/

ศูนยการศึกษาพิเศษ
366 1. ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแพร

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห/

ราชประชานุเคราะห
367 1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 จังหวัดเชียงใหม

ดานโรงเรียนสุขภาวะ

สถานศึกษายอด

เยี่ยม

รายชื่อผูผานเกณฑคุณสมบัติเบื้องตน

การประกวดรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC  AWARDS)

ครั้งที่ 8 ปการศึกษา 2561 (กลุมการศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ)

ดานบริหารจัดการ

ดานวิชาการ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห/

ราชประชานุเคราะห

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/

ศูนยการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห/

ราชประชานุเคราะห



ประเภท ดาน ประเภทสถานศึกษา
รหัส

กิจกรรม
รายชื่อผูผานเกณฑ สถานศึกษา หมายเหตุ

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/

ศูนยการศึกษาพิเศษ
031 1. นางสาวปนัดดา  จันทวงศ ศูนยการศึกษาพิเศษฯ แมฮองสอน

032 1. นางสุวิชญา   ชินธนาชูกิจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 

032 2. นางวิลาวัลย   ปาลี โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31

113 1. นายปกรณ   อาจมิตร โรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล

113 2. นางยุพิน    คําปน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

113 3. นางพัทธยา  ชนะพันธ ศูนยการศึกษาพิเศษฯ สุโขทัย

114 1. นางสุวิชญา   ชินธนาชูกิจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 

114 2. นางวิลาวัลย   ปาลี โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย

การศึกษาพิเศษ
195 1. นางพวงทอง   ศรีวิลัย โรงเรียนศรีสังวาลยจังหวัดเชียงใหม

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห/ราช

ประชานุเคราะห
196 1. นางวิลาวัลย   ปาลี โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย

การศึกษาพิเศษ
368 1. นางบุญยรักษ  ภูพัฒน ศูนยการศึกษาพิเศษฯ แพร

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห/ราช

ประชานุเคราะห
369 1. นางวิลาวัลย   ปาลี โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31

038 1. นางสาวชมภูนุช  สนสกุล โรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล

038 2. นางสาวดวงเดือน  คํามูลสุข โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

120 1. นางวีระดี   กองแกว โรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล

120 2. นางวนิดา   จิตรอาษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ

120 3. นางเสมอจิต   ชูหอยทอง โรงเรียนศรีสังวาลยจังหวัดเชียงใหม

120 4. นายนคร   เถื่อนโต ศูนยการศึกษาพิเศษฯ สุโขทัย

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห/

ราชประชานุเคราะห
121 1. นายวิเศษ   ฟองตา โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31

ผูอํานวยการ

สถานศึกษายอด

เยี่ยม

ดานวิชาการ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห/

ราชประชานุเคราะห

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/

ศูนยการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห/

ราชประชานุเคราะห

ดานโรงเรียนสุขภาวะ

ดานบริหารจัดการ

ดานนวัตกรรม ฯ

รอง

ผูอํานวยการ

สถานศึกษายอด

เยี่ยม

ดานวิชาการ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/

ศูนยการศึกษาพิเศษ

ดานบริหารจัดการ

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/

ศูนยการศึกษาพิเศษ



ประเภท ดาน ประเภทสถานศึกษา
รหัส

กิจกรรม
รายชื่อผูผานเกณฑ สถานศึกษา หมายเหตุ

078 1. นางสาววิชิดา  เกศะรักษ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ การมองเห็น

079 1. นางคณิศร  พุมมา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ปญญา

079 2. นางวงเดือน  พรมวิชัย ศูนยการศึกษาพิเศษ ฯ สุโขทัย ปญญา

079 3. นางสาวเพ็ญนภา   รักษาพล ศูนยการศึกษาพิเศษ ฯ เชียงราย ปญญา

080 1. นางปรียาวรรณ  พัฒนกุล โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร หู

161 1. นางสาวภคินี  แดงปะละ ศูนยการศึกษาพิเศษ ฯ แมฮองสอน ปญญา

161 2. นางทวีพร   ชวยเพล ศูนยการศึกษาพิเศษ ฯ สุโขทัย ปญญา

163 1. นางสาวบัวเรียม   พรมจีน โรงเรียนศรีสังวาลยจังหวัดเชียงใหม รางกาย

243 1. นางสาวราตรี  สุทธหลวง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ปญญา

245 1. นางสาวชนิดา  แกวนาค  ศูนยการศึกษาพิเศษฯ สุโขทัย รางกาย

245 2. นางผกาพรรณ  วงคจา ศูนยการศึกษาพิเศษฯ เชียงใหม รางกาย

หมายเหตุ : 1. ใหผูเขาประกวดทุกรายการสงเอกสารผลงาน 50 หนา รวมภาคผนวกไมเกิน 100 หนา จํานวน 5 เลม ระหวางวันที่ 18 - 28 กุมภาพันธ 2562

                 โดยถือตาประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ

              2. สงเอกสารผลงาน ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ  เลขที่ 1/9 หมู 9 ต.บานโตก อ.เมือง จ.เพชรบุรณ  67000

              3. การประเมินในระดับภาคเปนการประเมินจากเอกสารผลงาน ไมมีการนําเสนอ ตัวแทนที่ 1-3 ระดับภาค จะไปนําเสนอในระดับชาติ วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 

                 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอรท จังหวัดนครนายก

ดานนวัตกรรม ฯ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/

ศูนยการศึกษาพิเศษ

ดานบริหารจัดการ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/

ศูนยการศึกษาพิเศษ

ครูผูสอนยอด

เยี่ยม

ดานวิชาการ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/

ศูนยการศึกษาพิเศษ


	ประกาศผล

