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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

                                                   ที่    214 /  ๒๕6๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานเพ่ือพิจารณาตัดสินหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น 

ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕6๓  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รายการกิจกรรมระดับประถมศึกษา ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
………………………………………………………………. 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  ดำเนินการคัดเลือกและประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และหน่วยงาน รายการกิจกรรมระดับประถมศึกษา ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑0 ประจำปี
การศึกษา 256๓ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และส่งเสริมบุคลากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความ
ประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพ และสังคม 
รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ยกย่องหน่วยงาน สถานศึกษา ที่สามารถ
ทำหน้าที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการ
คัดเลือกฯ ระหว่างวันที่  2 – 4 กันยายน  256๔  ผ่าน Application Zoom, Line Meeting  ฉะนั้น เพ่ือให้
การดำเนินการคัดเลือกและประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงาน เพ่ือรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา 256๓ รายการกิจกรรมระดับ
ประถมศึกษา ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 
  1. นายสุภาพ   วงษามาตย์ ผู้อำนวยการ                                ประธานกรรมการ 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
  2. นายสุกิจ   กลางสุข  รองผู้อำนวยการ                       รองประธานกรรมการ 
                                               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑                                                        
  3. นายปริญญา  นวลรักษา รองผู้อำนวยการ                       รองประธานกรรมการ 
                                               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑                                                       
  4. นางศิริวรรณ  พลเศษ   รองผู้อำนวยการ                       รองประธานกรรมการ 

                                              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑                                                        
  5. นายสุริยา  นทีศิริกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.จังหวัดร้อยเอ็ด           กรรมการ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑

                                    
   / ๖. นายสมัย.....  
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 6. นายสมัย   สลักศิลป์  ผู้อำนวยการ         กรรมการ 
     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  
 7. นางสายพิณ ประดุจพงษ์เพชร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 8. นายไกรศักดิ์  ภูศรี  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  
 9. นายสุพจน์  บานไธสง  ผู้อำนวยการกลุ่ม     กรรมการ 
     ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  
 10. นายสิทธิศักดิ์  จันทร์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  
 11. นางสุปรานี  จันทราช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๑๒. นางสาวพิสมัย  นันทเสนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 13. นายอภินันท์  สวาสดิ์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน            กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

๑4. ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอำเภอ ทุกอำเภอ    กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

๑5. นายกสมาคมสถานศึกษาทุกอำเภอในสำนักงาน     กรรมการ 
 16. นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการและเลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  
 17. นายดำริ  จันทรวิภาค  ผู้อำนวยการกลุ่ม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  

 มีหน้าที่   กำกับ อำนวยการ วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล อำนวยความสะดวกแก่
คณะกรรมการ  ดูแลให้การดำเนินการประกวดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม บังเกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการประเมินผลงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี
การศึกษา 256๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายการกิจกรรมระดับประถมศึกษา 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 1  (005) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 
(006) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 
 1. นายวิวัฒน ์ สิรพัธน์โภคนิ รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
 ๒. ส.ต.ต.ธีระวุฒิ  บุญแนบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องเม็ก   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

/ ๓. นางสาวสัมพันธ์  ..... 
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๓. นางสาวสัมพันธ์  เอกรักษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๔. นายสมิงไพร  สุนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม  เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 2  (007) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 
(008) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ (027) ผู้อำนวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 

๑. นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน   รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 ๒. นายบุญธง   เดชเถร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเสือ   กรรมการ
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
 ๓. นางศิรดา  พิริยะชัยวรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๔. นายสมพงษ์  สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่า   เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 3  (018) ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ด้านวิชาการ  (020) ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ   
(022) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านวิชาการ 
 ๑. นายสมัต อาบสุวรรณ์  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ 
 ๒. นายทองอินทร์  ภูมิประสาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ 
 ๓. นางสาวศุภนันท์  พิมดี      ผู้อำนวยการโรงเรียนแห้ววังมนศึกษา  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
 ๔. นางสาวขวัญชนก  ธีระสาร ครู โรงเรียนสามพร้าววิทยา   เลขานุการ
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี  

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 4   (024) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  
ด้านวิชาการ (033) รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ 
 ๑. นายบัญชา   เสนาคูณ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขต  ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
 ๒. นายคมกริช   มาตย์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวฬุวันวิทยา   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๓. นายอรรฆพล  เกษะโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ 
 ๔. ว่าที่ รท.ธงชัย  ถิตย์ฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง   เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                  / คณะกรรมการ..... 
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คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 5  (025) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 
ด้านวิชาการ (026) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 
(045) ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 
 ๑. นางสุพิชณ์ชญา   มีแก้ว รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 ๒. นายทองใส  วิทยา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสหคามวิทยาคาร  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  
 ๓. นายสุพรรณ  แก้วนิสสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสะอาด     กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
 ๔. นายวินัย  โพธิ์หมุด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาง   เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 6  (041) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ด้านวิชาการ (046) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 
ด้านวิชาการ 
 ๑. นางประภาภรณ์  ภูขาว รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นางสาววราภรณ์  เพียจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 ๓. นายเทิดภูมิ ยั่งยืน    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ ๘๕   กรรมการ
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
 ๔. นางสาววิภา  พิงชัยภูมิ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัส   เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 7        (040) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ  
(047) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ 
 ๑. นายภิญโญ  กันหา  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ 
 ๒. นางจารุวรรณ  ชินมาตย ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 ๓. นางสาวชญานิศ  รัตนวรรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง  เลขานุการ
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

๔. นางปาลิดา  คำพิชิต  นักจดัการงานทัว่ไปชำนาญการพิเศษ  เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 
คณะกรรมการตัดสินชุดที่  ๘  (042) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ (043) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์         
ด้านวิชาการ 
                       / ๑. นายวิศิษฐ..... 
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 ๑. นายวิศิษฐ   สายจันทร์หอม รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ 
 ๒. นางขันธมาศ  หลวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๓. นางศิริวรรณ   สงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 
 ๔. นายแสนพล  คุปติสุนทร พนักงานราชการ     เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ ๙   (048) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ (050) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ 
 ๑. นายปองภพ  ภูจอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตื่น  ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 
 ๒. นางจารุณี   เสนารัตน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวายหลึม  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

๓. นายกิตติศักดิ์  พริ้งศิรินันทกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากม่ี   กรรมการ
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
 ๔. นางสาวสุวรรณา  กันทะวี ครู โรงเรียนธรรมจารีนิวาส   เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 10   (109)  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ด้านบริหารจัดการ 
 ๑. นางอมรรัตน์  เชิงหอม  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ 
 ๒. นายพีระบูรณ์   สุดตา  ผู้อำนวยการ     กรรมการ 
     โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  
 ๓. นายประภาพันธ์  วิเวก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูฟ้า   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 
 ๔. นางสาวขวัญนภา  เตโชวีรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ  เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 11    (051) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว      
ด้านวิชาการ (052) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ  (053) 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ (080) 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ 
 ๑. นางนภาพรรณ นาดี  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 
 ๒. นางสาวสุพัตรา  นามขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห่าน (ประชาสามัคคี) กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ 
                 / ๓. นายเรืองเดช..... 
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 ๓. นายสำอาง  จันทนนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัย   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  
 ๔. นายเรืองเดช  ใหญ่นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกไร่   เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒
คณะกรรมการตัดสินชุดที่  12     (090) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก         
ด้านบริหารจัดการ  (091) สถานศึกษายอดเยีย่ม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 
 ๑. นายอดุลย์  ภูปลื้ม  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 
 ๒. นางสาวชญากาญจธ์  ศรีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหัวเหลื่อมหัวขัว  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 
 ๓. นายรัชพงศ์ คนองมาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกเชือก (คุรุราษฎร์อำนวย) กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๔. นางภัทรอร  อินพรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบัง   เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่  13    (092) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่          
ด้านบริหารจัดการ (093) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 
 ๑. นายสิทธิพร   ผมงาม  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ 
 ๒. นางกรรณิกา  ซาหยอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
 ๓. นายชำนาญ  สมัครวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๔. นางสาวเวธกา  คอนรัมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ  เลขานุการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 14  ( 105) ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ด้านบริหารจัดการ (107) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ (118) รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม    
ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ (119) รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยาย-
โอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 
 ๑. ร.ต.ดำรงค์   อินอุ่นโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๒. นายวีระชัย แผลงฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 
 ๓. นางสาวกมลนัทธ์  นามี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอุดม   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ 
 ๔. นายเกตจุันทร์ เหมือนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองวัวสันตุ  เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
                  / คณะกรรมการ..... 



- 7 - 
 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๕   (103) ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ (110) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 
ด้านบริหารจัดการ (111) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหาร
จัดการ 
 ๑. นางสาวรุ่งนภา  ธิศรี  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 
 ๒. นางสนธยา  ทัดศร ี  ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านหนองฟานยืน  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ 
 ๓. ว่าที่พันตรีมานิตย์  ซาชิโย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 
 ๔. พันจ่าเอกศิล  วงศ์สันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากุด  เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 16   (112) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ด้านบริหารจัดการ 
 ๑. นายศราวุธ  พิมพ์ละมาศ รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ 
 ๒. นางสุพิชฌาย์  จันโทภาศ ครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๓. นางสาววัชราภรณ์  คนไว ครชูำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนดอนตาล กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๔. นายจรัญ มะอาจเลิศ  ครูโรงเรียนบ้านดงหวาย    เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 17  (125) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 
(132) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหาร
จัดการ 
 ๑. ว่าที่ ร.อ.อมรรัตน์  ศรีขันธ์ รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 ๒. นายภราดร  เสนารัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหวาย   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ 
 ๓. นางนราจิตร  โนดไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเรียง    กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมมหาสารคาม เขต 2 
 ๔. นางสาวฐิติรัตน์  ชนะภัย ครู โรงเรียนหัวนางามวิทยา   เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 18     (049) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ ด้านวิชาการ (126) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ด้านบริหารจัดการ  
                      / ๑. นายสุพิชญ์..... 
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 ๑. นายสุพิชญ์  พรอยู่ศรี  รองผู้อำนวยการ     กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 
 ๒. นายจีรวัฒน์  เพียรชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ 
 ๓. นายยุทธศาสตร์  วาดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว   กรรมการ  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ 
 ๔. นางสาวอัจฉราภรณ์   ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย  เลขานุการ 
                                 จิรพัธนนท์   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 19   (127) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ด้านบริหารจัดการ (280) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา     
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 ๑. นายอภิชัย   เสนาโยธี  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๓ 

๒. นายวีรพงษ์  จันทีนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโน   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ 

๓. นางสาวเฉลิมขวัญ  สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น  กรรมการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ 

 ๔. นางสาวธัญวรัตน์  ปุณประวัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 20    (128) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
ด้านบริหารจัดการ (129) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 
 ๑. นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
 ๒. นายนิยม  บุญจันทร์  ผู้อำนวยการ     กรรมการ 

โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล (สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 ๓. นางสาวนันท์นภัส  โพธิ์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาเล้า   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 ๔. นางสาวเยาวมาลย์  อาวรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคนสามัคคี  เลขานุการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 21  (338) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (339) ผู้อำนวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (341) รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

๑. นายสมพงษ์  แสนโคตร   รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
                  / ๒. นางขนิษฐา..... 
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 ๒. นางขนิษฐา  ชนะศรี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 
 ๓. นางดวงใจ  สังฆะวัน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๔. นางสาวกชกร  อุดรศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 22    (131) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ (133) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ (171) บุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน  

1. นางกฤติยา  โพธิ์เสนา  รองผู้อำนวยการ     กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
 ๒. นางสาวอัชรา  ขันธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแท่น   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2 
 ๓. นางรัตติยา  สมทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลักได   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  
 ๔. ว่าที่ ร.ต.จักรวัฒน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก  เลขานุการ 

พันสลาบขวา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 23      (134) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ (135) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหาร
จัดการ 
 ๑. นายปริญญา  นวลรักษา รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๒. นายเจนภพ ชัยวรรณ  รองผู้อำนวยการ     กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ 
 ๓. นายอนุพล  อุปนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อน  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
 ๔. นางสาวกุลชนกนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ  เลขานุการ 
        ธนโชติกิจเก้ือกูล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 24   (136) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้าน
บริหารจัดการ (137) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ (138) 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 

๑. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 
          ๒. นายโชคชัย  จันทะโสตถิ์ รองผู้อำนวยการ     กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
                 / ๓. นางระเบียบ..... 
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 ๓. นางระเบียบ  แพงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพืชคาม   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

๔. นายธงชัย  ทัพละ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก  เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 25    (229) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (230) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 ๑. นางสาวณิชา  เทียมสุวรรณ รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 
 ๒. นายไชยา  ศรีโคตา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝางวิทยา  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 ๓. นางอมรรัตน์  ศรีวิเศษ  ศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
 ๔. นางวีรียา  มาตะรกัษ์  คร ูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 26   (231) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (232) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (239) ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน 

๑. นางศรีสุดา  ทิพย์สิงห์  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
 ๒. นายยุทธิยงค์  ฌามุงคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชะโนด ๒   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 ๓. นางส่องหล้า  ทักษิณพิลา คร ูโรงเรียนโนนสีดาวิทยา    กรรมการ  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๔. นางสาวกรีดา พิริยะชัยวรกูล ครูผู้ช่วย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม   เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 27     (259) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (279) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการ 
จัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV ) ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน (281) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์       
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
 ๑. นางนฤมล  สุภาทอง  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
/๒. นายยอดชาย..... 
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 ๒. นายยอดชาย ทึนหาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๓. นางฟ้ารีดาพร   บุญคำมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 
 ๔. นายจักรพันธ์  นาทองไชย ครู โรงเรียนบ้านโคกประสิทธิ์วิทยา   เลขานุการ
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 28     (241) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (242) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรม
นักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (243) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
ประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการ
สอน  (273) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน 
การสอน 
 ๑. นายเสนอ  แสนคำ  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 
 ๒. นายเรืองศิลป์   เห็มชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๓. นางอนงค์ลักษณ์ ศรีเวียงราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
 ๔. นางภทรพรพรรณ ผมงาม  พนักงานราชการ     เลขานุการ 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ 
คณะกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๙      (271) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน (282) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (283) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 ๑. นายวิจิตร  นารอง  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
 ๒. นายฉัตร์  เคหาบาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อย  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 3. นายกรุงศรี  พิมพ์พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก   กรรมการ
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามยโสธร เขต ๒ 

4. นายประสิทธิ์ ทองมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
 คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 30    (284) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  (285) ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (286) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

/๑. นายทวีศักดิ์ ….. 
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 ๑. นายทวีศักดิ์   พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ 
 ๒. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๓. นางวริญารักษ์  โสมดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะยัง  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 ๔. นายชัยฤทธิ์  กาลทิสา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 31      (191) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก          
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (192) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา
ขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (200) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 ๑. นางชรินดา  พิมพบุตร  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
 ๒. นางพรรณพร  บุญทศ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 ๓. นางยุภาพิน  ทึนหาร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๔. นางสุพนิต  เหมือนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง  เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 32  (173) ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม  ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (205) 
ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน (209) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (317) ศึกษานิเทศก์
ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

๑. นายมงคลชัย  รัตนอ่อน รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
 ๒. นางอรชุมา  ด้วงช้าง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 ๓. นางสาวยศวดี  มาบุญศรีไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสวรรค์   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 ๔. นายพูลสวัสดิ์  โคตพงค ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจารีนิวาส  เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

/คณะกรรมการ..... 
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คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 33      (186) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน (194) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (214) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (212) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน 

๑. นายสกล  ไชยธงรัตน์  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ 
 ๒. นายวิทูล  เฉียบกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านเกวียน  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ 
 ๓. นายเกรียงไกร  สิงห์นาถ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตะคอง   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ 
 ๔. นางสาวเรณู  ภู่อ่อน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย   เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 34    (215) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (221) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา    
ยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (222) รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน 
 ๑. นายจิมจง  ทองคำวัน  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

๒. นายวัชระ   ป้านภูมิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะอึ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๓. นางสาวอัมรา  จันทไชย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
 ๔. นายปิยวิทย์  บรรพสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสี   เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ 

คณะกรรมการตัดสินชดุที่ 35    (213) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (234) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (237) ครูผู้สอน  
ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน  

1. นายฐิตินันท์  นันทะศรี  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

2. นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ รองผู้อำนวยการ     กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 

/๓. นางปาริชาติ….. 



- 14 - 
 

 ๓. นางปาริชาติ สมบูรณ์  ศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ 

๔. นายไชยญา  บุตรพรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า  เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 3 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 36     (235) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (238) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน 
การสอน (287) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
พลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 ๑. นายประสิทธิ์  พิเศษ  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
 ๒. นางสาววิชยา โคตรภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่ง   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
 ๓. นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน  กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
๔. นายเสถียร   โงนมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมยานุสรณ์  เลขานุการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 37     (240) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (288) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
(289) ครูผู้ สอนยอดเยี่ ยม  Active Teacher ระดับประถมศึ กษา ก ลุ่มกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรี ยน           
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (301) สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน 
 ๑. นายเอกศักดิ์  จันทะกา รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
 ๒. นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ    กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๓. นางสาวเยาวภา  แก้วนารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 
 ๔. นางอณศยา  เดลมาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองลาดควาย  เลขานุการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 38   (304) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (305) ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน (331) สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

/๑. นายอรรถกร..... 
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 ๑. นายอรรถกร  ชัยมูล  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 ๒. นายประสิทธิ์  เศษวงศ์  ผู้อำนวยการ     กรรมการ 
     โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๓. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการ     กรรมการ 

โรงเรียนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์)  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 ๔. นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ  เลขานุการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่  39     (306) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส         
ทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  (309)  
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (311) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม 
PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
 ๑. นายไพฑูรย์  การเพียร  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต ๒ 
 ๒. นายสัญญพงศ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขม้ินโนนหัวนา  กรรมการ 

ดีบุญมี ณ ชุมแพ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
 ๓. นายถาวร  ชมภูบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  

๔. นางอุลารัตน์ พลเยี่ยม  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองพอกพัฒนา เลขานุการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ ๔0  (312) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม 
PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  (313) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาส
ทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (314) 
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (333) สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

๑. นางสาวปิยนุช   รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
                 เปรี่ยมวิริยวงศ ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัย์ เขต ๓ 

๒. นายปรีชา  สุขศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามึน   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๓. นางมณี   ผ่านจังหาร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  

๔. นางสาวปริยาภัทร  ปุณขันธุ์    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโสก  เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

/คณะกรรมการ.... 
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คณะกรรมการตัดสินชุดที่ ๔1   (319)  ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (329) สถานศึกษายอดเยี่ยม        
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 1. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

2. นายอดุลย์   จันทร์ฝาง  รองผู้อำนวยการ     กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ 
 ๓. นางเพชรี   ขามช่วง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 
 ๔. นางสาวปิยธันว์  เบญจเทพรัศม ี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ ๔2    (335) สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (337) ผู้อำนวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน (378) ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 ๑. นางศิริวรรณ  พลเศษ  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

๒. นาง ลำพูน  ระริเตสังข์ ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา  กรรมการ
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 

๓. สิบเอกเผด็จ  ปานอีเม้ง      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนไฮ       กรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 ๔. นางผการัตน์  บุญแนบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน   เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒   

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ ๔3    (343) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ
ปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (344) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
 ๑. นายไพทรูย์  ชาวโพธิ์  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
 ๒. นางฉวีวรรณ  โยคิน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 

๓. นายวริศ  จรัสแผ่ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา  กรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

 ๔. นางสาวจิราภรณ์  นามมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย  เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
คณะกรรมการตัดสินชุดที่ ๔4   (349) สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับ
ประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (380) ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

/๑. นายสุริยนต์  …. 
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 ๑. นายสุริยนต์  กัลยาณี  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ 
 ๒. นางสาวคณัฐชนน   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
    จันทร์ฟ้าเลื่อม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๓. นางจิราภรณ์  สีลา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ 
 ๔. นายไฉน  นามมุงคุณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก   เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ ๔5    (345) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ
ขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  (348) สถานศึกษา     
ยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ  ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน  (381) ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา 
 ๑. นายอดุมพร  กันทะใจ  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 
 ๒. นางสาวนิตยา  ขันธ์ดวง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

๓. นายวิชาญ  เหล่าจันทร์อัน      ผู้อำนวยการโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา      กรรมการ 
                                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓  
 ๔. นางจุฑารัตน์  พิเคราะห์นาม ครชูำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกระจาย  เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ ๔6    (334)สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับประถมศึกษา  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (350) สถานศึกษายอดเยี่ยม  
การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน  (352) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 ๑. นายแสน  กังประโคน   รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ 
 ๒. นายประสบชัย  ทินบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๓. นายธนวัฒน์   ฉิมกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ 
 ๔. นายบัญชา  สุดบนิด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า  เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
คณะกรรมการตัดสินชุดที่ ๔7      (175) ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วยยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน (207) ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (353) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียน  

/สุขภาวะ….. 
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สุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (354) ผู้อำนวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

๑. นางญาณิศา  อยู่งาน  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 
 ๒. นายวัชรพล  วิทยากร  ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ๒   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ 
 ๓. นายพยุงศักดิ์  อสิกัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์) กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๔. นางสาววัชราภรณ์  ปัฏนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ ๔8    (358) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับ
ปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (359) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษา
โรงเรียนสุขภาวะ  ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 ๑. นายสุระพล  สอนเสนา รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
 ๒. นางสาวอรจิต  อุดมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๓. นางสาวช่อรัตนา  ปัททุมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
 ๔. นางสาวธาริณี  บุญทวี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ เลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒       

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 49     (130) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ด้านบริหารจัดการ  (360) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับ
ขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 ๑. นายณรงค์  เห็นหลอด  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

๒. นายปฏิวัติ  จันทสิทธิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่     กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๓. นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต ๑ 
๔. นางมยุรี  โพธิ์แสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเมย   เลขานุการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ ๕0    (211) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (233) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา    
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

/1.นายภมร ...  
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1. นายภมร  หลอดแพง  รองผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 

 ๒. นายทรงศิลป์  มาตร์สร้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 
 ๓. นายเกรียงศักดิ์  คำภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวนางามวิทยา  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๔. นางสาวบุญญานันท์  นิลศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตะคลอง  เลขานุการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ ๕1     (003) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้าน
วิชาการ (014) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ (088) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ (189) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (201) ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
(302) สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

๑. นายอนุกูล  ทองนุ้ย  ผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

๒. นายประสิทธิ์  คำก่ิง    ผู้อำนวยการ     กรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

 ๓. นายสุชาต ิ พุทธลา  ผู้อำนวยการ     กรรมการและเลขานุการ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ ๕๒       (101) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ (177) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน (179) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน (181) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ อการเรียนการสอน (203)            
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน 

๑. นายสุภาพ  วงษามาตย์ ผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 ๒. นายสุเทพ  ปลาสาร    ผู้อำนวยการ     กรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  

 ๓. นายประจักษ์ สระแก้ว  รองผู้อำนวยการ      กรรมการและเลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ 
 

/มีหน้าที.่... 
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 มีหน้าที่  คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 1 ถึงชุดที่ ๕๒  มีหน้าที่ประเมินและตัดสินผลงานผู้เข้าร่วมการ
ประกวดในรายการกิจกรรมที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด บริสุทธิ์และยุติธรรม 
เลขานุการคณะให้ทำหน้าที่บริการจัดเอกสารให้คณะกรรมการและรวบรวมผลการประเมินส่งฝ่ายบันทึกผลการ
ประเมิน 

คณะกรรมการดำเนินการกลาง 
 1. นายสุภาพ  วงษามาตย์ ผู้อำนวยการ                                          ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 2. นายสุกิจ   กลางสุข  รองผู้อำนวยการ                                 รองประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

๓. นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการ        กรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑                       

4. นายสุเนตร ์ทองโพธิ์  รองผู้อำนวยการ        กรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒     

5. นายชัชวาล อาราษฎร์  รองผู้อำนวยการ        กรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒                                         

 6. นายสลับ  สุ่มมาตย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนดินดำบังรองวิทยา  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

7. นายสมชาย   ผาเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคางฮุง   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๘. นางปวีณา  นราพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ 
 ๙. นายนิวัฒน์  แก้วกาหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเจ้า (ศรีมหาธาตุ) กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๑๐. นายจิรพัฒน์  โนราช  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ   กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ 
๑๑. นายจำลอง  ปุ้ยฝ้าย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแท่น   กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 ๑๒. นางสาววีณา  ดาโม้  รองผู้อำนวยการ     กรรมการ 
     โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 

๑๓. นายสมศักดิ์  นันทะเสนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๑๔. พันจ่าตรีพงษ์พันธ์  นิติกรชำนาญการ     กรรมการ 
               พันธ์หนองหว้า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๑๕. นางสาวสุภาพร  รดารงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๑๖. นางสาวอารยา  รุ่งโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
                         / ๑๕. นางอาภรณ์..... 
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 ๑๗. นางอาภรณ์   อนันตา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

๑๘. นางมณฑา  วงษาไฮ     ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด  กรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

1๙. นางสาววิริยาภรณ์  จุลวงษ์ ธุรการโรงเรียน โรงเรียนเมืองธวัชบุรี  กรรมการ
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 ๒๐. นางชุติมา  โพธิ์ขี  ครโูรงเรียนบ้านแก่นทราย (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 ๒๑. นางสาววิภาวัลย์  บุญชู ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านแก่นทราย (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
๒๒. นางสุดคนึงนิจ โกษาแสง      ครชูำนาญการพิเศษ     กรรมการ 

โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ 

๒๓. นางสาวศศิธร จรอนันต์  ครูผู้ช่วย      กรรมการ  
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

2๔. นางสาวภูริชญา ภูมิเศษ ครูผู้ช่วย      กรรมการ  
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

2๕. นางสาวปิ่นสุธา จารัตน์ ครูผู้ช่วย      กรรมการ  
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

2๖. นางสาวเบญจวรรณ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   กรรมการ 
   อุตรมาตย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 2๘. นายบุญลักษณ์    เจ้าหน้าที่ ICT     กรรมการ 
                               รักด่านกลาง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๒๙. นางสาวปนัดดา  พูลลาภ ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองดู่  กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๓๐. นางยุวดี   เปรมสิงห์  ธุรการโรงเรียน      กรรมการ 

โรงเรียนบ้านปอภาร (ปอภารราษฎร์บำรุง)   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 ๓๑. นางมลิวรรณ  ป้องนานาค ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านแวงวิทยา  กรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 ๓๒. นางสาวธิดารัตน์  ศรีวิเศษ ธุรการโรงเรียน      กรรมการ 
โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 ๓๓. นางสาวสุภาพร  ชมภูบุตร ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย  กรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

         / ๓๔. นายพิชญะพงษ์  ..... 

/1๗. นางสาววิริยาภรณ์...   
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/8. นางสาวอริ
สา  ....    

 ๓๔. นายพิชญะพงษ์  พละหงษ์ ธุรการโรงเรียน     กรรมการ 
     โรงเรียนบ้านแก่นทราย (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
/3๒. นายพรรษวุฒิ.... 

 3๕. นายพรรษวุฒิ  ภาระนะที ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านธวัชบุรี  กรรมการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 3๖. นายอดิศักดิ์  พุทธโกมาตย์ ธุรการโรงเรียน     กรรมการ 
     โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกุล) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 3๗. นายสุริยันต์  พรมเกตุ ธุรการโรงเรียน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 3๘. นายจิระเดช  นิลผาย  ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านมะยาง  กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 3๙. นายดำริ   จันทรวภิาค ผู้อำนวยการ       กรรมการและเลขานุการ 
     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๔๐. นางสาวเพชรรัตน์  พลทัศน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 มีหน้าที่  ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลงานของผู้เข้ารับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา 256๓  

คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบโปรแกรม Online และบันทึกข้อมูล 
 1. นายสุพจน์    บานไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล    ประธานกรรมการ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 2. นายจำนงค์  สุดประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร    กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 ๓. นายพงษ์ศักดิ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอม   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๔. นายนิพนธ์  โนวะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกว้าง   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 
 5. นายกิตติกร  ประจะเนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข่า   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
 6. นายอุดมศักดิ์ ดีโสภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
 6. นายอดิศร   สีลาดเลา  ครผูู้ช่วย โรงเรียนบ้านดงกลาง   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 7. นายนวพล  ผือโย  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดงกลาง   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
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 8. นางสาวอริสา  พวงจินดา ครู โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  
 9. นายศิระ   เศรษฐา  ครู โรงเรียนสหคามวิทยาคาร   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๑0. นายภาณุพงศ์  เสนารัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านธวชับุรี   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑                
 ๑1. นายสุรนนท์  แสงภารา ครูผู้ช่วย โรงเรียนสหคามวิทยาคาร   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๑2. นางสาวพิมพ์กนก  กุนอก ธุรการโรงเรียน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๑3. นายปฏิญญา  คำมา  ครูผู้ช่วย โรงเรียนรัฐประชาวทิยาคาร    กรรมการและเลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๑4. นายวิทยา  ภูกลาง  พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

โรงเรียนบ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามพิทยา) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  

 มีหน้าที ่  
 1. ดูแลระบบ และ Update ข้อมูลเว็บไซต์การจัดประกวดแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการ
ติดต่อสื่อสาร  ตลอดจนการรายงานผลการแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ 
 2. บันทึกผลการประเมินในระบบประมวลผลของเว็บไซต์การจัดประกวดแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   
 1. นางสายพิณ ประดุจพงษ์เพชร   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการ   
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 2. นางอัญชลี  ลี้รัตนศิร ิ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 3. นางสาวนารี  โพธิรุด  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ    กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 4. นางอภันตรี  มงคลรัฐ   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ    กรรมการ 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 5. นางวัชราภรณ์  อุ่นสมัย นักวิชาการพัสดุชำนาญการ     กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 6. นางชุติกาญจน์ จิรโรจน์วณิช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ    กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 7. นายกฤษดา  มหาราช  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ          กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 8. นางสาวสุรีรัตน์  เถาว์ทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 9. นางจีราภรณ์  สาสีเสาร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน    กรรมการ 
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     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
/10. นางสาวสุปราณี... 

 10. นางสาวสุปราณี  สาขี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน     กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 11. นายดำริ  จันทรวิภาค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการและเลขานุการ
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 12. นางสาวเพชรรัตน์  พลทัศน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 มีหน้าที่  อำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณ ดำเนินการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ให้แก่
คณะทำงานตามคำสั่ ง และ เจ้าหน้าที่ ส่ วนกลาง ตลอดจนดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้ าง ตามระเบียบ 
ของทางราชการ ในการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕6๓ ของศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต ๑ 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ปฏิคม 
 1. นางศิริวรรณ  พลเศษ  รองผู้อำนวยการ                                     ประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 2. นางสุปรานี   จันทราช  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ            รองประธานกรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๓. นางนันทพร   มูลภักดิ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๔. นางสิรภัทร  สิทธานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๕. นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๖. นางสุนันทา  อนันทวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๗. นางสาวทิพญา  ศุภฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๘. นางวิมลรัตน์  ค้อชากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๙. นายกันตินันท์  ศรีประเสริฐ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

๑๐. นางสาวศรุตา  คณะเสนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๑๑. นางสุภาพ  ข้องชัยภูมิ พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔   กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

๑๒. นางสาวศิริมา    นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  กรรมการ 
                   ทองก้านเหลือง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
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/๑๒. นางสาวจิราภรณ์.... 
 

 ๑๒. นางสาวจิราภรณ์  จันทะชา นักทรพัยากรบุคคล    กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 1๔. นางอรวรรณ  หงส์พันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 มีหน้าที ่  
 1. ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ทั้งภาพนิ่งและ VDO ตลอดจนจัดทำข่าวและ
เสนอข่าวตามความเหมาะสม และรายงานผลการดำเนินงานสรุปเป็นภาพข่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  
 2. บริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และให้บริการอำนวยความสะดวกประธาน แขกผู้มีเกียรติ 
และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
1. นางศิริวรรณ  พลเศษ  รองผู้อำนวยการ                                     ประธานกรรมการ 

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
2. นางสุปรานี   จันทราช  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ            รองประธานกรรมการ 

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  
 3. นางไพจิตร  นิลผาย  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
4. นายปิยะพัฒน์ ไทยสงคราม เจ้าพนกังานธุรการชำนาญงาน   กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  
5. นายพรชัย  ตรีพงษ์  ลูกจ้างประจำ     กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
6. นายวัฒนา  ศรีโซ้ง  ลูกจ้างประจำ               กรรมการ 

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  
7. นายสามารถ  โพธิ์อำพล ลูกจ้างประจำ     กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  
8. นายวัฒนกร  ไกรยศร ี ลูกจ้างประจำ     กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  
9. นายมนัส  อาวรณ์  ลูกจ้างประจำ     กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 10. นายบุญลักษณ์  รักด่านกลาง เจ้าหน้าที่ไอซีท ี     กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  
 11. นายดำริ   จันทรวภิาค ผู้อำนวยการ       กรรมการและเลขานุการ 
     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 12. นางสาวเพชรรัตน์  พลทัศน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
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มีหน้าที่  จัดสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้เรียบร้อยเหมาะสม และ
พร้อมใช้งาน 

/คณะกรรม…. 

คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
1. นางศิริวรรณ  พลเศษ  รองผู้อำนวยการ                                     ประธานกรรมการ 

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
2. นางสุปรานี   จันทราช  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ            รองประธานกรรมการ 

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  
3. นางไพจิตร  นิลผาย  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  
4. นายปิยะพัฒน์ ไทยสงคราม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   กรรมการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  
 2. นายพรชัย  ตรีพงษ์  ลูกจ้างประจำ             กรรมการ
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 3. นายวัฒนา   ศรีโซ้ง  ลูกจ้างประจำ          กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 4. นายวัฒนกร   ไกรยศรี  ลูกจ้างประจำ     กรรมการ                                
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๕. นายวีระพงษ์  เสาราช  พนักงานขับรถ     กรรมการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 5. นางไพจิตร  นิลผาย  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ            กรรมการและเลขานุการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 มีหน้าที่  สนับสนุน จัดหา ให้บริการยานพาหนะในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว    
ในการปฏิบัติงาน 

  ให้คณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้ ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถเพ่ือให้ได้หน่วยงานหรือผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา 256๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายการ
กิจกรรมระดับประถมศึกษา ให้เรียบร้อย เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามเจตนารมณ์ของรางวัลต่อไป  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                คำสั่ง  ณ วันที่    23   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕6๔ 

                                                     
                                                     (นายสุภาพ    วงษามาตย์) 
                            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

ประธานคณะกรรมการจัดการประกวดผลงาน Obec Awards 2563 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประถมศึกษา 
 

    


