
 
 
                                                                                

 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ที ่302 / ๒๕64 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนและวิทยำกรเพ่ือเตรียมกำรจัดงำนประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.  
                (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภำคและระดับชำติ ครั้งที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

………………………………………………………………. 

  ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มีนโยบำยส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ 
ในวิชำชีพของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกต ำแหน่ง/สำยงำน ส ำหรับผู้มีผลงำนดีเด่น 
ที่ประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีของข้ำรำชกำรและบุคคลทั่วไป
รวมทั้งสร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำคนให้มีประสิทธิภำพและเผยแพร่ผลงำนต่อสำธำรณชนได้รับทรำบ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงได้ด ำเนินโครงกำรประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผู้มีผลงำน
ดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจ ำ 
ปีกำรศึกษำ 2563 ขึ้น 

   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้ ก ำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
เพ่ือเตรียมกำรจัดงำนประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภำคและระดับชำติ ครั้งที่ 10 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ในระหว่ำงวันที่ 2 - 4 มีนำคม 2564 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหำนคร 
โดยแต่งตั้งคณะท ำงำนและวิทยำกร ดังนี้ 

ที่ปรึกษา 
1. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน     
2. รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน     
3. ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน             

คณะท างาน 
1. นำยอนันต์  พันนึก  ผู้อ ำนวยกำร          ประธำนคณะท ำงำน 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1

  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
2. นำยไพศำล  ปันแดน  ผู้อ ำนวยกำร                      รองประธำนคณะท ำงำน 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1 
3. นำงภัทริยำวรรณ    ผู้อ ำนวยกำร            รองประธำนคณะท ำงำน 
   พันธุ์น้อย  โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษจังหวัดชัยนำท 
   ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
4. นำงสำวกชพรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร       คณะท ำงำน 
  บุญงำมสม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ 
5. นำยวิศิษฎ์  มุ่งนำกลำง รองผู้อ ำนวยกำร       คณะท ำงำน 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำขอนแก่น 
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6. นำงสุเนตร  ขวัญด ำ  รองผู้อ ำนวยกำร       คณะท ำงำน 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ 
7. นำงสำวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อ ำนวยกำร       คณะท ำงำน 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
8. นำยวำทกำนต์  รองผู้อ ำนวยกำร       คณะท ำงำน 
  ศรีธรรำษฎร์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ 
9. นำยอภินันทิชัย  แกระหัน รองผู้อ ำนวยกำร       คณะท ำงำน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต 3 
10. นำยวิเชียร  แก่นไร่  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชัยนำทพิทยำคม    คณะท ำงำน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำอุทัยธำนี ชัยนำท 
11. นำงสำวจงกล  เดชปั้น  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนครสวรรค์    คณะท ำงำน 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
12.นำยธนนท์  วีรธนนท์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป      คณะท ำงำน 

   ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
13. นำงสมลักษณ์  ผู้มีโชคชัย ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  คณะท ำงำน 
14. นำงสำวณัฏฐ์กชพร   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ          คณะท ำงำน 
  ปุลินถิรพุทธิ์ 
15. นำยจเร  แดงโสภำ  ผู้อ ำนวยกำร       คณะท ำงำน 
    โรงเรียนวัดสมบูรณ์สำมัคคี (ปำกช่องประชำนุกูล) 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก 
16. นำยวุฒิชำติ  ชำติวุฒิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองแห้ง    คณะท ำงำน 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 
17. นำยณฐกรณ์  ด ำชะอม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบ่อผุด    คณะท ำงำน 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
18. ส.อ.พิษณุ  เก่งกสิวิทย์  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ     คณะท ำงำน 

   ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
19. นำยชวลิต  ทะยะ    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ      คณะท ำงำน 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย 
20. นำงสำวเสำวลักษณ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดทัพหมัน    คณะท ำงำน 
 บุญจันทร์   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 2 
21. นำงอำรีลักษณ์  ปุ๊กน้อย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     คณะท ำงำน 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบุรี 
22. นำงสำวเกษแก้ว     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดโบสถ์    คณะท ำงำน 
 เจริญเกต ุ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี 
23. นำงสำวณัชวรรณ     ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)   คณะท ำงำน 

 น่วมทะนงค์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม 
24. นำงสำวรำตรี  ลี้ประสิทธิ์   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน      คณะท ำงำน 

   ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
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25. นำยสังคม  จันทร์วิเศษ ผู้อ ำนวยกำร        คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
   กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
   ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 

26. นางสาวอัฉราพรรณ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 อ่ินทา   ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

27. นำงพิมณัฏฐำ     นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  สำยทิพย์วดี ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
28. นำงสำวอำรยำ   นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ดำรำศรีศักดิ ์ ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 

 มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเตรียมกำรจัดงำนประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภำคและระดับชำติ ครั้งที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ให้เป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรประชุม 

  คณะวิทยากร 
1. นำยไพศำล  ชนะกุล  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ                            หัวหน้ำวิทยำกร 
2. นำยไวยวิทย์  มูลทรัพย์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                 วิทยำกร 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์ 
3. นำยชัยมงคล  ข ำคม  ครู โรงเรียนแวงพิทยำคม         วิทยำกร 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสกลนคร 
4. นำยธวัชชัย  ฝ่ำยพลแสน ครู โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์        วิทยำกร 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม 

 มีหน้ำที่จัดท ำเว็บไซต์ และสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ จัดท ำระบบโปรแกรมจัดกำร Online  
และทดสอบระบบทั้งหมดให้มีควำมพร้อมในกำรใช้งำน พร้อมทั้งถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ วิธีกำรจัดกำรโปรแกรมต่ำง ๆ 
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในแต่ละภำค 

 คณะท างานในระดับภูมิภาค 

 1. สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.1. ผู้แทนเจ้ำภำพในระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 1.1.1. นำงสำวเผอิญ วงษ์ทับทิม    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย 

 1.1.2. นำงนวพรรณ อ้นมั่น  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย 

 1.2. ผู้แทนเจ้ำภำพในระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 1.2.1. นำงสมรี เกิดกล่ ำ     ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร 
    กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 
 1.2.2. นำยไชยยศ ค ำสังวำลย์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 
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 1.2.3. นำยปิยะ จะเฮิง   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 
 1.2.4. นำงเฉลิมขวัญ แก้วปัน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 

 1.3. ผู้แทนเจ้ำภำพในระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ 9 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 1.3.1. นำงสำวสนธยำ ผลหมู่   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำร เขต 2 

 1.3.2. นำงศุกรรญำ ทรัพย์สิน  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำร เขต 2 

 1.4. ผู้แทนเจ้ำภำพในระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 1.4.1. นำงสำวจงรักษ ์ ศรีทิพย์  รองผู้อ ำนวยกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1 
 1.4.2. นำงสุดำรัตน์  กุลวิศรุต ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1 
 1.4.3. นำงสำวอำรีย์  อินทรวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุม่ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล  
    เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1 
 1.4.4. นำงสำวอรุณศรี  สุขนิรันดร์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1 

 1.5. ผู้แทนเจ้ำภำพในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

 1.5.1. นำงสุพร สำมัตถิยะ   รองผู้อ ำนวยกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำยโสธร ศรีสะเกษ 
 1.5.2. นำงสำวศศิกำนต์ ผันจะโป๊ะ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำยโสธร ศรีสะเกษ 
 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 1.5.3. นำงสำวธนภร พัฒนพันธุ์  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 1 
 1.5.4. นำงสุรียำภร  ทองสูบ   นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 1 

 1.6. ผู้แทนเจ้ำภำพในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
      สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

 1.6.1 นำยธนำ  โด่งพิมำย   รองผู้อ ำนวยกำร  
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 
 1.6.2 นำงมธุวลี  จันโทมุข   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 
 
               /1.6.3 นำงสำวสุจิตรตำ... 
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 1.6.3 นำงสำวสุจิตรตำ  จ ำปำจันทร์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 
 1.6.4 นำงชิญนำรถ  สุดำนิช   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำร้อยเอ็ด 
 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 1.6.5. นำยสุกิจ กลำงสุข    รองผู้อ ำนวยกำร  
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด 1 
 1.6.6. นำยจ ำนง สุประโคน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรัฐประชำวิทยำคำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด 1 
 1.6.7. นำยทองใส วิทยำ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสหคำมวิทยำคำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด 1 
 1.6.8. นำยสุพจน์ บำนไธสง  ผู้อ ำนวยกำร 
    กลุม่ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี 
    สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด 1 
 1.6.9. นำงสำวเพชรรัตน์ พลทัศน์  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด 1 
 1.6.10. นำยปฎิญญำ ค ำมำ  ครูผู้ช่วยโรงเรียนรัฐประชำวิทยำคำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด 1    
 

1.7. ผู้แทนเจ้ำภำพในระดับภำคใต้ ครั้งที่ 9 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 1.7.1. นำยพิชัย อ่ิมด้วง    นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
    นครศรีธรรมรำช เขต 2 
 1.7.2. นำยอภิสิทธิ์ นิระโส   เจ้ำหน้ำที ่ICT 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
    นครศรีธรรมรำช เขต 2 

 1.8. ผู้แทนเจ้ำภำพในระดับภำคใต้ ครั้งที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 1.8.1. นำงสุมน ไชยเสนีย์   รองผู้อ ำนวยกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 
 1.8.2. นำงวรรธิดำ คมข ำ    ผู้อ ำนวยกำร 
    โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 111  (บ้ำนทุ่งนำงแก้ว) 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 
 1.8.3. นำงสุนีย์ อำด ำ    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 
 1.8.4. นำงพันทิพำ บุญชัก    นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 
 
 
                         /2. สังกัด... 
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 2. สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 2.1. ผู้แทนเจ้ำภำพในระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และผู้แทนเจ้ำภำพ 

ครั้งที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 2.1.1. นำงพวงทอง ศรีวิลัย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่ 
 2.1.2. นำยณัฐกฤษฎ์    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่ 
                         กำญจนำธิวัฒน์  
 2.1.3. นำงระวีวรรณ ดำด้วง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓ 
 2.1.4. นำงสำวพัชรำภรณ ์ทองแสน  ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 23  
 

  2.2. ผู้แทนเจ้ำภำพในระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ 9 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
และผู้แทนเจ้ำภำพ ครั้งที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 2.2.1. นำยพิทักษ์ สุระชำติ  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดรำชบุรี 
 2.2.2. นำยศักรินทร์ แก้วอร่ำม รองผู้อ ำนวยกำร 
   ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดรำชบุรี 
 2.2.3. นำยสมพร อ่ิมพร้อม  ครูผู้ช่วยศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดรำชบุรี 
 

 2.3. ผู้แทนเจ้ำภำพในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
และผู้แทนเจ้ำภำพ ครั้งที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 2.3.1. นำงเกตอรอินท์   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ 
                        พิทักษ์โคชญำกุล  
    2.3.2. นำงสำวอรญำ   รองผู้อ ำนวยกำร 

                        ชำญเดชสิทธิกุล ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด                    
 2.3.3. นำยสมพร ผัดแก้ว   ครศููนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ 
 2.3.4. นำงสำวพัชรี สมบูรณ์ ครูศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.3.5  นำยธนัท วิชำผง  ครูศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 2.4. ผู้แทนเจ้ำภำพในระดับภำคใต้ ครั้งที่ 9 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และผู้แทนเจ้ำภำพ 
ครั้งที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 2.4.1. นำงสุพรรณนำ แก้วเพิ่มพูน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประนุเครำะห์ 42  
 2.4.2. นำยอ ำพล จ่ำพันธุ์    รองผู้อ ำนวยกำร 
      ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปัตตำนี 
 2.4.3. นำยธีระวัฒน์ ทองแผ้ว    ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 42  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /มีหน้ำที่... 
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 มีหน้ำที่ประสำนและจัดกำรประกวดฯ ในระดับภูมิภำค เพ่ือให้ได้หน่วยงำนหรือผู้มีผลงำน
ดี เด่นที่ประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในระดับภูมิภำค เข้ำร่วมประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ในระดับชำติ ครั้งที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 และเป็นคณะท ำงำนในระดับชำติต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่ำกำรด ำเนินกำรจะแล้วเสร็จ 

                 สั่ง  ณ  วันที่  22 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


