
-๑- 
 

 

                                                                                

 
 

ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที ่            /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมตัดสินและคณะท างานเพื่อพิจารณาตัดสินหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น 
ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
………………………………………………………………. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ด าเนินการคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
หน่วยงาน ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ  และส่งเสริมบุคลากร ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติ ในการครองตน ครองคน ครองงาน 
เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพ และสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 
ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ยกย่องหน่วยงาน สถานศึกษา ที่สามารถท าหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงได้ก าหนดการคัดเลือกและ
ประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงาน ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่  
๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกในระดับภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

 ๑. ที่ปรึกษา 
  ๑. นายเชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

  ๒. นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑ 
  ๓. นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๒    
  ๔. นายศุภสิน  ภูศรีโสม   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๓    
  ๕ .นายชนาธิป  ส าเริง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๔    
  ๖. นายวสันต์  สัตยคุณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๕    
  ๗. นายอดิศักดิ์  มุ่งชู   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

 ๒. คณะกรรมการอ านวยการ  
  ๑. นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑    

  ๒. นายวิเศษ  พลอาจทัน       รองผู้อ านวยการ                                รองประธานกรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑    
 

-/๓. นางสาวประภาพร… 
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  ๓. นางสาวประภาพร         รองผู้อ านวยการ                               รองประธานกรรมการ 
                      ส าเรียงจิตต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑    

  ๔. นายรังสฤษฏิ์  ธนะภูมิชัย    รองผู้อ านวยการ                                รองประธานกรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑    

  ๕. นายศิริกุล  นามศิริ       รองผู้อ านวยการ                                รองประธานกรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑    

  ๖. นายเสด็จ  ทะยะราช       รองผู้อ านวยการ                                รองประธานกรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑    

  ๗. นายบุญเรียน  จันทรเสนา  นิติกรช านาญการพิเศษ                               กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑    

  ๘. นายสมหวัง  บุญสิทธิ์       ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม                              กรรมการ 
   และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑    

  ๙. นางสุมัทนา  แก้วจินดา ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑    

  ๑๐. นางสมคิด  เมืองสอน     ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑    

  ๑๑. นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ  กรรมการ 
   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑    
  ๑๒. นางสาววิจิตร  มูลแวง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑    
  ๑๓. นางเจษฏาภรณ์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 

                      วงษ์ทรงยศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑    
  ๑๔. นางภัทรนันฐ์  ไหลงาม  รองผู้อ านวยการ                            กรรมการและเลขานุการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑    
 ๑๕. นางสาวพรพิมล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                    ทักษะวรบุตร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑    
  ๑๖. นางจิดาภา  บุญโนนแต้  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                       ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑ 

  ๑๗. นางธัญญธร  มั่นคง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑    

  ๑๘. นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   
 
 
 

 -/มีหน้าที่… 
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  มีหน้าที่ ก ากับ อ านวยการ วางแผน ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแล อ านวยความสะดวก 
แก่คณะกรรมการและผู้เข้าประกวด ดูแลให้การด าเนินการประกวดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม  
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการคัดเลือกและ
ประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาและหน่วยงาน เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๖๐  

 ๓. คณะกรรมการด าเนินการกลาง 
  ๑. นายรังสฤษฏิ์  ธนะภูมิชัย รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๒. นางภัทรนันฐ์  ไหลงาม รองผู้อ านวยการ                                รองประธานกรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๓. นายสนิท  พลค้อ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกว้าง               กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๔. นายอุดม  จันทร์โสดา   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง       กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๕. นายณรงค์ศักดิ์  ตะติปัญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๖. นายสุพจน์  กองทุน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๗. นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา   กรรมการ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   
  ๘. นางวิจิตร  มูลแวง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   
  ๙. นางสาวพรพิมล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ  

                     ทักษะวรบุตร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑ 
  ๑๐. นางมณีวรรณ นามโสม   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๑๑. นางบุษรา  อ่อนคง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๑๒. นายวราวุธ  ปัทถาพงษ์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   
  ๑๓. นางพรทิพา  เรืองแหล่  ครู โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   
  ๑๔. นายบุญเรียน จันทรเสนา นิติกรช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   
  ๑๕. นายวิระธรรม มาตย์ภูธร  นักทรัพยากรช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   
 

-/๑๖. นางอรอนงค์… 
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 ๑๖. นางอรอนงค์  ศรีชัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ         กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๑๗. ด.ต.โอภาส  โคตา นิติกรช านาญการ       กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๑๘. นางภาวนา  ชูตระกูล  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๑๙. นางอุดมลักษณ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       กรรมการ 
                    สุริยะสกุลพงษ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๒๐. นางสาววชิรา  ชื่นใจ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๒๑. นายวีระชาติ  โสภา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๒๒. นางนฤมล  แหวะสอน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๒๓. นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑  
   ๒๔. นายสิรพงศ์  ลัทธิวรรณ พนักงานธุรการ  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

  ๒๕. นางจิดาภา  บุญโนนแต ้ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๒๖. นางธัญญธร  มั่นคง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๒๗. นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๒๘. นางสาวทัศนีย์  เซ็นหอม พนักงานธุรการ                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๒๙. นางสาวสมฤดี บุญเฉลียว ครู โรงเรียนบ้านเต่านอ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  ๓๐. นางสาวมิรันตี  มหาโยธา ธุรการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  ๑   

  มีหน้าที่ ด าเนินการคัดเลือกและประเมินผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
หน่วยงาน เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗ ประจ าปี 
๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 

 

-/๔. คณะกรรมการ… 



-๕- 
 

 

 ๔. คณะกรรมการตัดสินและจัดการประกวดกิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๔.๑ ประเภทส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
  คณะกรรมการชุดที่ ๑ ตัดสินกิจกรรมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ด้านบริหารจัดการ) 
  ๑. นายกิตติพงศ์  โด่งพิมาย  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ 

  ๒. นายวิชิต  จิตรจักร รองผู้อ านวยการ           กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

  ๓. นายวิเศษ  พลอาจทัน รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๔. นางสาวรุ่งทิวา     อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์  กรรมการ 
                 จันทน์วัฒนวงษ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

  ๕. นายประสิทธิ์  ภูมิขันธ์ ข้าราชการบ านาญ  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  คณะกรรมการชุดที่ ๒ ตัดสินกิจกรรมสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 
  ๑. นายกิตติพงศ์  โด่งพิมาย  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ 

  ๒. นายวิชิต  จิตรจักร รองผู้อ านวยการ           กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

  ๓. นางสาวรุ่งทิวา     อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์  กรรมการ 
                 จันทน์วัฒนวงษ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

  คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑ - ๒ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม (ด้านบริหารจัดการ) และสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 
  ๑. นายวิรุณพงศ์  สมชม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น  ประธานกรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นางยุพิน  โพธิ์ทอง   ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น           กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๓. นายกิติพงษ์  รัดอัน ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 
 
 
 

-/คณะกรรมการ… 
 



-๖- 
 

 

  คณะกรรมการชุดที่ ๓ ตัดสินกิจกรรมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยอดเยี่ยม/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม  (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ 
และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 
  ๑. พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี  ประธานกรรมการ 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

  ๒. นายธีรพงษ์  สารแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๐           กรรมการ 
   รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๐ 

  ๓. นายเชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย     ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  กรรมการ 
  ๔. ผศ.ดร.ประยุทธ  ชูสอน อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์           กรรมการ 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ๕. นายทรงยศ  ชัยมงคล ข้าราชการบ านาญ           กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๓ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม  
(ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 
  ๑. นายธีรเชษฐ์  เปานาเรียง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตอกแปูน  ประธานกรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นางศิริลักษณ์     ครู โรงเรียนบ้านดอนบม           กรรมการ 
                   เปรียบเหมือน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๓. นางอารีรัตน์  ใจซื่อ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  คณะกรรมการชุดที่ ๔ ตัดสินกิจกรรมสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 
  ๑. นายอุดม  จันทร์โสดา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ประธานกรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นายมาโนช  ภูคงก่ิง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตอกแปูนวิทยา  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒

  ๓. นางกษมา  ปูองกัน     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปุาไร่โนนม่วง  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 
 
 

 

 

-/คณะกรรมการ… 



-๗- 
 

 

  คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๔ รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
ประถมศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนการสอน) 
  ๑. นายวิรัช  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปุาหม้อหนองคู ประธานกรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นางพณิชชา  เรืองสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย           กรรมการ 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๓. นางสาวมุจรินทร์   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  กรรมการ 
                       เพิดภูเขียว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  คณะกรรมการชุดที่ ๕ ตัดสินกิจกรรมสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
และขยายโอกาสทางการศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน) 
  ๑. นายวิบูลย์  โพธิลุขา ข้าราชการบ านาญ ประธานกรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นายชุมพล  สายแสนทอง ข้าราชการบ านาญ  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๓. นางจุรีรัตน์  พินิจมนตรี     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะแนน  กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ 

  คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๕ รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ และขยายโอกาสทางการศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 
  ๑. นายกิติกร  ศิรินิกร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ประธานกรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นางอรนุช  เหล็กชูชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบ           กรรมการ 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๓. นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน ครู โรงเรียนบ้านโคกแปะ  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  คณะกรรมการชุดที่ ๖ ตัดสินกิจกรรมผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)/ลูกจ้างยอดเยี่ยมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ลูกจ้างยอดเยี่ยม 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา 
  ๑. นางสาวมนัชญา   ข้าราชการบ านาญ ประธานกรรมการ 

                โรจนไพทรูย์ทิพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 
  ๒. นางสาววราภรณ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการปฏิบัติหน้าที่  กรรมการ 
                เพียจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
  ๓. นางอรัญญา  อินอ่อน     นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

-/คณะกรรมการ… 



-๘- 
 

 

  คณะกรรมการจัดการประกวดชุดท่ี ๖ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)/ลูกจ้างยอดเยี่ยมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ลูกจ้าง
ยอดเยี่ยมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา 
  ๑. นายศักดิ์ชัย  บุญน้อม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน ประธานกรรมการ 

                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นางนาฎสุภางค์ โชติมณี ครู โรงเรียนบ้านดอนบม   กรรมการ 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๓. นางพัชนี  จันนาฝาย ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฏร์คุรุวิทยาคาร) กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  คณะกรรมการชุดที่ ๗ ตัดสินกิจกรรมบุคลากรการทางศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
ยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 
  ๑. นายยุทธนา  เอกาพันธ์   ข้าราชการบ านาญ ประธานกรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นางอารุณี  สินทรัพย์ ข้าราชการบ านาญ  กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
  ๓. นางอนงค์  สิทธิมาตย์     นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ 

  คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๗ รับผิดชอบกิจกรรมบุคลากรการทางศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
๓๘ ค. (๒) ยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ  
และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 
  ๑. นายชัยณรงค์  ไชยธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง ประธานกรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นางตรีทิพย์  ชัยประทุม ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง  กรรมการ 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๓. นายสวัสดิพงษ์   ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง  กรรมการ 
                      ทองบ้านทุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  คณะกรรมการชุดที่ ๘ ตัดสินกิจกรรมศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 
  ๑. นางสาวฉลาด  เสริมปัญญา  ข้าราชการบ านาญ ประธานกรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
  ๒. นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 
  ๓. นางกาญจนา  อัลฟ์ทเบิร์ก  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ 
 

-/คณะกรรมการ… 



-๙- 
 

 

  คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๘ รับผิดชอบกิจกรรมศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ  และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนการสอน) 
  ๑. นายทองสา  ค าเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดนางทุย ประธานกรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นางรติรัตน์  ชนะกาศรี ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๓. นางจรินทร  น้อยผาง ครู โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  คณะกรรมการชุดที่ ๙ ตัดสินกิจกรรมผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา
ขนาดเล็ก (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 
  ๑. นายวัยพจน์  ปัญญะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า ประธานกรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
  ๒. นายธนวรรธน์  ธนะค ามา ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔  กรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๓. นายประสิทธิ์ ค ากิ่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยา    กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ 

  คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๙ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 
  ๑. นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระเดื่อง ประธานกรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นายสายัณห์  วันนา ครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  กรรมการ 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๓. นางสาววันวสิาข์  ทองติง ครู โรงเรียนบ้านงิ้ว  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  คณะกรรมการชุดที่ ๑๐ ตัดสินกิจกรรมผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา
ขนาดกลาง (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 
  ๑. นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน ประธานกรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
  ๒. นายประจวบ  ผดุงโชค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสี  กรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖
  ๓. นายสุเทพ  แปลงทับ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว    กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ 
 
 
 
 

-/คณะกรรมการ… 



-๑๐- 
 

 

  คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑๐ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน) 
  ๑. นายวีระศักดิ์  ยั่งยืน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไก่นา ประธานกรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นางสาวพรทิพย์  นิมิปาล ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง  กรรมการ 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๓. นางสาวสุธาสิน ี น้ าใจดี ครู โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา    กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๑๑ ตัดสินกิจกรรมผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา
ขนาดใหญ่  (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓   

   ๒. นางสาวฉลาด เสริมปัญญา ข้าราชการบ านาญ    กรรมการ
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 

 ๓. นายทวี  วชิัยวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจาน  กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑๑ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน) 

 ๑. นางวิไลวรรณ  มีแหยม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง   ประธานกรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นางประไพร  สาพรหมมา ครู โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  กรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นางสาวบุษบา โทหล้า ครู โรงเรียนบ้านม่วงโปู  กรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่  ๑๒ ตัดสินกิจกรรมรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายสัญชัย  ขวัญมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางวิทยา   ประธานกรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ 

 ๒. นายนัยณัฏฐ์  ศรีชัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์  กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

 ๓. นายสวัสดิ์  นาปองสี รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์  กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 
 

 
-/คณะกรรมการ… 



-๑๑- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑๒ รับผิดชอบกิจกรรมรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ  และ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นางอรสา  นามบิดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม   ประธานกรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นางมณเทียร  เพ็งสว่าง ครู โรงเรียนบ้านเฟี้ยฟานโนนตุ่น  กรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๓. นางสาวพัชรียา  พิมพ์สิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  กรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๑๓ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อนประถมศึกษา (ด้านวิชาการ 
ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) และครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับปฐมวัย
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นางสาวรัติพร   ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ   ประธานกรรมการ         
                ภาธรธุวานนท ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

 ๒. นางจงจิต  เค้าสิม ข้าราชการบ านาญโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๓. นางนิรมล  แสงจันทสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ  กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑๓ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับ 
ก่อนประถมศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) และ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับปฐมวัยส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นางสาวศศิลิยา  ไชยสีหา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเลิงเปือย ประธานกรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นางพนิตตา  วรนารถ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นายทวีชัย  บุญรุ่ง ครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๑๔ ตัดสินกิจกรรมผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา 
และขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายชาตรี  ถาวรรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์   ประธานกรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 ๒. นางวราภรณ์  ชาเรืองเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 ๓. นางรมิดา  จงหมื่นไวย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนขามชั่งโค  กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ 
 

 
-/คณะกรรมการ… 



-๑๒- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑๔ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายอภิชาต  ศรีสารคาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปุาสังข์หนองฮี   ประธานกรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นางอนงค์  ใจสนธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นางรัชฏา  เพ่ิมวิลัย ครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๑๕ ตัดสินกิจกรรผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมในโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. ผศ.ดร.มนตรี  วงษ์สะพาน อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน ประธานกรรมการ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ๒. นายวิรัส  ภูบุญศร ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุทรา  กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ 

 ๓. นางสาวพิมพ์พิศา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพน  กรรมการ
                     ชชัชวพันธ ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑๕ รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนการสอน) และผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ด้านวิชาการ  
ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นางอัจฉราพร  อินทรทัพ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง   ประธานกรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นางสาวสุดสายใจ   ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบ     กรรมการ 
                      ชาญณรงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นายสมพร  อุปนันทร์ ครู โรงเรียนพงษ์ภิญโญ ๒  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๑๖ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

    ๑. นางวิไล  มณีเรืองฤทธิ์   คร ูโรงเรียนบ้านด้ามพร้า                        ประธานกรรมการ 
                              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑                                                                                               
   ๒. นางจันทิมา  เย็นทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด    กรรมการ                                                                                                                   
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑                           
 ๓. นางสุรีพร  อิสสระวงษ์       ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    
 
 

-/คณะกรรมการ… 



-๑๓- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่  ๑๖ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายด าทมิฬ  แสนสง ผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ                                                                                               
  โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    
 ๒. นางเพ็ญศรี  ศรีนภาดร ครู โรงเรียนบ้านโคกแปะ  กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    
 ๓. นางสาวจุฑามาศ  ทองผา ครู ผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดงกลาง  กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    

 คณะกรรมการชุดที่ ๑๗ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)   

 ๑. นายพิทักษ์  ทวีแสง    ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา   ประธานกรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒                                                                     

 ๒. นางสาวนิตยา        ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
                    อินทร์พรหมมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 

 ๓. นายสยาม  บุตรศรี        ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฏร์คุรุวิทยาคาร) กรรมการ   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่  ๑๗ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)     

 ๑. นายประจักษ์  ราทะวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง  ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    

 ๒. นางเสรีรัตน์  อามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    

 ๓. นางมลาวัลย์  นกหงษ์  ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    

 คณะกรรมการชุดที่ ๑๘ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)                                               

  ๑. นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์      ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ   
 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 ๒. นางสุภิญญา วงษ์นาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๓    กรรมการ   
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต ๑ 
  ๓. นางเพ็ญประภา ครู โรงเรียนชุมชนวัดปุาทรงธรรม  กรรมการ 
                   ศรีทอนสุทธิ์   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 
-/คณะกรรมการ… 



-๑๔- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑๘ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)      
  ๑. นายส ารวย  ทิมาชัย ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ   
  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    
  ๒. นางพรรณิภา  เห็มสมัคร ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร  กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    

 คณะกรรมการชุดที่ ๑๙ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)                                               
  ๑. นางสาววราภรณ์  ผิวหูม   อาจารย์  ประธานกรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 
  ๒. นางสาวพรบุญญา อัญชุลี   ครู โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา                                 กรรมการ    
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๑ 
    ๓. นางกาญจนา  พิมพ์สุข   ครู โรงเรียนบ้านม่วงโปู        กรรมการ     
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑๙ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 
 ๑. นายพิทักษ์  อุดมชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา   ประธานกรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    
  ๒. นางจันทร์แรม สุวรรณไตร ครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย  กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    
  ๓. นายสุพรรณ  ลุนมาตร ครู โรงเรียนบ้านเหล่านาดี   กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    

 คณะกรรมการชุดที่ ๒๐ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน)                                               
  ๑. รศ.จุมพล  ราชวิจิตร  ข้าราชการบ านาญ    ประธานกรรมการ 
                                            คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น               
  ๒. นางสุกัญญา  ประโพทัง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)  กรรมการ 
                                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ 
  ๓. นางจริยา  แสนเจริญสุข     ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๓      กรรมการ
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๑ 
 

 
 
 

-/คณะกรรมการ… 



-๑๕- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๒๐ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)        

 ๑. นายเพชรสมทรง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  ประธานกรรมการ 
                            บ ารุงบ้านทุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นางปิยะพร  วิชาชัย ครู โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง  กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    
 ๓. นางสาวศศิธร  กิจโปู   ครู โรงเรียนบ้านโคกกว้าง  กรรมการ  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    

 คณะกรรมการชุดที่ ๒๑ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือการเรยีนการสอน)                                               

 ๑. นายรัฐภูมิ   อินทรมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน   ประธานกรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๒. นางศศิธร    วงศ์ชาลี      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองเค็ม    กรรมการ     
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ                         

 ๓. นายธีรวุฒ ิ แสงงาม       ครูโรงเรียนบ้านส าโรง    กรรมการ   
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒      

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๒๑ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)          

 ๑. นายชาญชัย  เดชพละ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงฉิม  ประธานกรรมการ   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    

  ๒. นางมะลิวัลย์  หมื่นไธสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    

  ๓. นางสาวสุภาวดี  คงอุ่น ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเฟี้ยฟาน) กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    

 คณะกรรมการชุดที่ ๒๒ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)                                                     

 ๑. นายธุวนนท์  บาลโพธิ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อทอง   ประธานกรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ 

 ๒. นางสาวศุภกานต์      ศึกษานิเทศก์    กรรมการ  
                   ประเสริฐรัตนะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๓. นายธีรพล  เบญจจินดา     ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน    กรรมการ
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ 

 
 

-/คณะกรรมการ… 



-๑๖- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๒๒ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ด้านวิชาการ  ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)                                                     

 ๑. นางกรรณิการ์   ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ประธานกรรมการ 
                    สุวรรณศิลป ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

   ๒. นางอภิญญาณี  เบ้าดี  ครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    

 ๓. นายวิทยา  สุดรัก ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    

 คณะกรรมการชุดที่ ๒๓ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์    ศึกษานิเทศก์             ประธานกรรมการ
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

 ๒. นายมณเฑียร  สารจันทร์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองใบพัด                      กรรมการ                                                                                                                  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ 
 ๓. นางภัสรา  ฐานวิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม          กรรมการ

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๒๓ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ  
และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายสนอง  มหาวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย   ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    

 ๒. นางสาวสุนันทา โยทองยศ  ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    

  ๓. นางสุธาสินี  เวชสุวรรณ   ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น            กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    

 คณะกรรมการชุดที่  ๒๔ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา บูรณาการ  
(ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)   

 ๑. นายกีรติ  ชาดาเม็ก   ศึกษานิเทศก์                ประธานกรรมการ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 

 ๒. นายชาญชัยสวสัดิ์      ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง           กรรมการ
                  อิสสระวงษ ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๓. นางรชนก  ส่องแสง   ครู โรงเรียนอนุบาลลุมพุก                 กรรมการ
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ 

 
 

-/คณะกรรมการ… 



-๑๗- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๒๔ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา 
บูรณาการ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)   

 ๑. นางวิลัยพร  เสรีวัฒน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ  ประธานกรรมการ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    

 ๒. นางละเอียด  จันทร์พุธ ครู โรงเรียนบ้านงิ้ว  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    

 ๓. นางสาวภัทรา ลาจันทึก  ครู โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                                                                    

 คณะกรรมการชุดที่ ๒๕ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว     
(ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)   

 ๑. นายไวยากรณ ์ยะนะโชติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น ประธานกรรมการ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นายเสรี  ชังภัย              ศึกษานิเทศก์                                 กรรมการ           
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
 ๓. นายรุ่งอรุณ ปูองกัน         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าแวง           กรรมการ   

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๒๕ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา 
กิจกรรมแนะแนว (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)   

 ๑. นายวันชัย  สุตรีศาสตร์   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต ประธานกรรมการ    
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นางเกยูรรัตน์  ธนะภูมิชัย ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฏร์วิทยา   กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นางสาวมามาศ   ธุรการ โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฏร์วิทยา  กรรมการ 
                      ศิริวรวุฒ ิ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๒๖ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน  
(ดา้นวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)   

 ๑. นายปรีชา  นารีวิจิตร     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่   ประธานกรรมการ
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๒. นายประสาท  พิมพ์สุข  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบ ารุง   กรรมการ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๓. นายนิราช   ดโีนนโพธิ์   ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง       กรรมการ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 

 
 
 
 
 

-/คณะกรรมการ… 



-๑๘- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๒๖ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา 
กิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)   

 ๑. นายลือชัย  ใจเดียว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม ประธานกรรมการ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นางอรวรรณ  มุ่งหมาย ครู โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๓. นางสาวนิสารัตน์   ครู โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย  กรรมการ 
                   แสงศรีเรือง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๒๗ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)   

 ๑. นายสันติ  มุ่งหมาย    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาด    ประธานกรรมการ   
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
             ๒. ว่าที่รัอยตรีเทพพนา ศึกษานิเทศก์    กรรมการ     
                           เครือค า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒                                                                                                                          
             ๓. นายบุญเกษม  วงศ์ชาลี   ศึกษานิเทศก์                                        กรรมการ
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ  

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๒๗ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน)   

 ๑. นายประสิทธิ์  แก้วบ่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฏร์วิทยา ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นายทวิช  ผาจันทร์ ครู โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นางอัญชา  ม่วงภูเขียว ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๒๘ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม   
(ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)    

 ๑. นายสมจิต  มีลุน    ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยหว้าพิทยาคม     ประธานกรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑       

 ๒. นายเสมือน  ดงชมภู      คร ูโรงเรียนบ้านนาสะอาด        กรรมการ   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ 

 ๓. นางสาวญานิสา  สะภา ศึกษานิเทศก์  กรรมการ
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๒  

 
 
 
 

-/คณะกรรมการ… 



-๑๙- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๒๘ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษ
เรียนร่วม (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)    

 ๑. นายอัมพร  ศรีบุญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง ประธานกรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑       

  ๒. นายมงคล  ญาติสังกัด ครู โรงเรียนบ้านโสกแต้  กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑       

  ๓. นางอมรรัตน์  วังโสม ครู โรงเรียนบ้านหนองคู  กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑       

 คณะกรรมการชุดที่ ๒๙ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา/ระดับขยายโอกาส
ทางการศึกษา/ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้ นวัตกรรม PLC  
(ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นางพรนภา  กลางสาแม     ผู้อ านวยการ          ประธานกรรมการ 
  โรงเรียนบ้านขามปูอมชานบึงโพธิ์ทอง   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๒. นายเจตพงศ์  กิตติพร       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา   กรรมการ    
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑           

 ๓. นางประคอง  จุลสอน       ศึกษานิเทศก์   กรรมการ
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๒                                                  

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๒๙ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา/
ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา/ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ส่งเสริมการใช้ 
นวัตกรรม PLC (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค ์ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคู   ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นายวันชัย  อุดมฉวี ครู โรงเรียนบ้านโสกแต้  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นางสาวเบญจวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบ  กรรมการ 
                   บุญตาสุทธิ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๓๐ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษา (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน) 

  ๑. นายวีระศักดิ์  จันทะรัตน์   ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ    
      โรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาพิเษก                

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘      
   ๒. นางปาริชาติ  ชูปฏิบัต ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโชคชัย  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  

  ๓. นายสันติ  ชัยชนะ     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย     กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

 
                                                                                                -/คณะกรรมการ… 



-๒๐- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๓๐ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher  
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน) 

 ๑. นายวิชัย  รัตนวรรณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเลิง   ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นางชบาไพร  มอญขาม      ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก  กรรมการ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๓. นางสาวสิริยากร  รู้ปัญญา   ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าเรือบึงใหญ่  กรรมการ   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 กรรมการตัดสินกิจกรรม มีหน้าที่ พิจารณาและตรวจสอบผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
มติของคณะกรรมการตัดสินให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

 กรรมการจัดการประกวด มีหน้าที่ 
 ประธานกรรมการ : ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่จ าเป็น
ในการประกวดให้กับคณะกรรมการตัดสินการประกวด 
 กรรมการ : จัดท าและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกวดให้กับคณะกรรมการตัดสิน 
การประกวด รับรายงานตัวผู้เข้าประกวดในประเภทที่รับผิดชอบ รวบรวมผลการประกวดส่งให้กับคณะกรรมการ
ฝุายบันทึกคะแนนและประมวลผล บริการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่คณะกรรมการตัดสิน 

 ๔.๒ ประเภทส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 คณะกรรมการชุดที่ ๑ ตัดสินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม  

(ด้านวิชาการ และดา้นบริหารจัดการ) 
 ๑. นายทวีศิลป์  สารแสน ข้าราชการบ านาญ    ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
 ๒. นายจิรพงษ์  ไชยยศ ข้าราชการบ านาญ  กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. ผศ.ดร.วิทยา  ทองดี อาจารย์มหาวิทยาลัย  กรรมการ 
                                           มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น   
 ๔. นายประหยัด  วรงค ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ   กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
 ๕. นางแสงสุรีย์  ดวงค าน้อย ข้าราชการบ านาญ  กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 

     
                                                            -/คณะกรรมการ… 



-๒๑- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑ รับผิดชอบกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษายอดเยี่ยม (ด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ) 
   ๑. นายรณชัย  สินธพ ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
   โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   ๒. นางมณีรัตน์  พิมพาภรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต  กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
    ๓. นางสาวเขไข  ผางทัยสง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเฟี้ยฟาน) กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๒ ตัดสินกิจกรรมรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

  ๑. นายทวีศิลป์  สารแสน ข้าราชการบ านาญ   ประธานกรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
 ๒. ผศ.ดร.วิทยา  ทองดี อาจารย์มหาวิทยาลัย  กรรมการ 

                                           มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น   
 ๓. นางแสงสุรีย์  ดวงค าน้อย ข้าราชการบ านาญ  กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๒ รับผิดชอบกิจกรรมรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม

ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 
  ๑. นายรณชัย  สินธพ ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นางมณีรัตน์  พิมพาภรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต  กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   ๓. นางสาวเขไข  ผางทัยสง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเฟี้ยฟาน) กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 คณะกรรมการชุดที่ ๓ ตัดสินกิจกรรมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายอมเยี่ยม 

และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายอมเยี่ยม (ด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ) 
  ๑. นายสายัณห์  ผาน้อย ข้าราชการบ านาญ ประธานกรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 ๒. รศ.ดร.กนกอร  สมปราชญ์ อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษา  กรรมการ 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ๓. นายอนุศาสตร์   ผู้อ านวยการ  กรรมการ 
                  สอนศิลป์พงษ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 
 ๔. นายประยงค์  มาแสง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  

  ๕. ผศ.ดร.ประยูร  แสงใส อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษา    กรรมการ 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

-/คณะกรรมการ… 



-๒๒- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๓ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายอมเยี่ยม  
(ด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ) 

  ๑. นายสมานฉันท์  จันทะมล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงแก  ประธานกรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

   ๒. นางประทุม  จ าปานุ้ย ครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์  กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

   ๓. นางอรินดา  บรรณวงษา ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๔ ตัดสินกิจกรรมสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก และ 
ขนาดกลาง (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 
  ๑. นางสุกัญญา  อนรรฆพันธ์ ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 ๒. นางพิศมัย  จ านงพิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนยางวิทยาคม  กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 
 ๓. นายไพรวัลย์  สมภูงา ผู้อ านวยการโรงเรียนผาน้ าทิพย์วิทยา   กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๔ รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนการสอน) 

  ๑. นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  ประธานกรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๒. นางธนานันท์ ชาติชนบท ครู โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือม  กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๓. นางจรรยาภรณ์   ครู โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง  กรรมการ 
                    อิสสระวงษ์   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๕ ตัดสินกิจกรรมสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  
(ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยวานวิทยา  ประธานกรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ 

 ๒. นางเบญจมาศ  แก้ววิศิษฎ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเสาเล้าวิทยาคาร  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

 ๓. นางสุพิชฌาย์  เทศทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 
 

-/คณะกรรมการ… 



-๒๓- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๕ รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายศุภชัย  ดวงอัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์  ประธานกรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๒. นางสมวรรณ  อนุศรี   ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๓. นางวารีณา  งามยิ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๖ ตัดสินกิจกรรมผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)/ 
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา/ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 ๑. นางสาวพัชลี  เชาว์พลกรัง ผู้อ านวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน  ประธานกรรมการ 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

 ๒. นายก าจัด  บุญวิทย์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ 

 ๓. นายชาติชาย  พิมพิสัย ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๖ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยมส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)/
ลูกจ้างยอดเยี่ยมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา/ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 ๑. นายนพรัชต์  วรวสุวัส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ าจานเนินทอง   ประธานกรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๒. นางกนกพร ภูพานเพชร ครู โรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม  กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๓. นางสาวนิธิภรณ์ ศรีละโคตร  ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-/คณะกรรมการ… 



-๒๔- 
 

 

 คณะกรรมการชุดที่ ๗ ตัดสินกิจกรรมศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)/
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC (ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายนิคม  ชมพูหลง ข้าราชการบ านาญ  ประธานกรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 
 ๒. นายอารยันต์  แสงนิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา  กรรมการ
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
 ๓. นางสาวรุ่งนภา   ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 

                  แสนอ านวยผล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๗ รับผิดชอบกิจกรรมศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน) และศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC 
(ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายปรีดา  แสนเหลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร ประธานกรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๒. นางอรอินทร์  มูลศรี ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๓. นางสาวพรอ าพัน     ครู โรงเรียนสนามบิน   กรรมการ 
                  อินทรพานิชย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๘ ตัดสินกิจกรรมรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก (ด้านวิชาการ  ด้านบริหารจัดการ  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายพีระพงศ์  พิมพ์ทา ข้าราชการบ านาญ   ประธานกรรมการ
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 ๒. นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์  กรรมการ
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒    
 ๓. นายคเชนทร์  กองพิลา ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕   
 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๘ รับผิดชอบกิจกรรมรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม

ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 
 ๑. นายประมูล  พรมกรรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ   ประธานกรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นางธรรมวดี  เทพแดง ครู โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)  กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นายเฉลิมวุฒิ  แก้วสม ครู โรงเรียนบ้านโคกกว้าง  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 
-/คณะกรรมการ… 



-๒๕- 
 

 

 คณะกรรมการชุดที่ ๙ ตัดสินกิจกรรมผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา 
ขนาดเล็ก (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายประจักษ์  เข็มใคร ผู้อ านวยการศรีโคตรบูรณ์   ประธานกรรมการ
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 
 ๒. นายณภัทร์  ใจเครือ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา  กรรมการ
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
 ๓. นางทวีภรณ์  วรชิน ผู้อ านวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๙ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศกึษาขนาดเล็ก (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

  ๑. นายพรหมเมศว์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ   ประธานกรรมการ 
                 ธรวิวัฒนโภคิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

      ๒. นางปาริชาติ  สอนโก่ย ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

      ๓. นางสาวจตุรพร จินบุตร  ครู โรงเรียนบ้านเลิง  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๑๐ ตัดสินกิจกรรมผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท ์ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ประธานกรรมการ 
 และประเมินผลการจัดการศึกษา   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 

 ๒. นายสัมฤทธิ์  กางเพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยาคาร  กรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๓. นายพีระพงษ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม  กรรมการ 
          วิริยสถิตกุล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑๐ รับผิดชอบกิจกรรมผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายอัมพร  ภูพานเพชร ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นางเพ็ญศรี  พิมพหานาม ครู โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นางสาวธันยกานต์  ใจบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ  กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 
 
 

-/คณะกรรมการ… 



-๒๖- 
 

 

 คณะกรรมการชุดที่ ๑๑ ตัดสินกิจกรรมผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)/ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC  
(ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายนิยม  ไผ่โสภา ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ
  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 
 ๒. นายชูชัย  ประทุมขันธ์ ผู้อ านวยการ  กรรมการ
  โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
 ๓. นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์ ผู้อ านวยการ  กรรมการ 
    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑๑ รับผิดชอบกิจกรรมกิจกรรมผู้อ านวยการสถานศึกษา
ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนการสอน)/ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
  ๑. นายสุพัฒน์ นรินทร์ยา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา   ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   ๒. นางมาลิษา  วันนา คร ูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   ๓. นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดงิก ครู โรงเรียนบ้านค าหญ้าแดง  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๑๒ ตัดสินกิจกรรมรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 

 ๒. นางสาวกนกมนตร  นาจวง ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 
 ๓. นางสาวศุภกานต์ นาสมฝัน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ 
 
 
 
 
 

 
-/คณะกรรมการ… 



-๒๗- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑๒ รับผิดชอบกิจกรรมรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายบุญฤทธิ์  สินอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๒. นางอัมพร  อรรคแสง คร ูโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๓. นางสาววิภาวรรณ   คร ูโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  กรรมการ
                      ส าราญกิจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๑๓ ตัดสินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม/
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายทวีศักดิ์  ไชยมาโย ข้าราชการบ านาญ   ประธานกรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 ๒. นางสาวรุ่งทิวา   อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์  กรรมการ 

                 จันทน์วัฒนวงษ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 ๓. นายธีรพงษ์  สินโพธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา  กรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑๓ รับผิดชอบกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษายอดเยี่ยม/สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา/รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

 ๑. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย   ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๒. นางมลิจันทร์ ฐิตินิรันดร์กุล ครู โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๓. นางพัชรี  ดีจริง ครู โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๑๔ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)     
        ๑. นางอภิสรา  ซินเม   รองผู้อ านวยการโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร  ประธานกรรมการ                 
                                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐         
        ๒. นางจินตนา  คงอานนท์   ศึกษานิเทศก์        กรรมการ           
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
       ๓. นางอัญชลี   แสวงกิจ       ครู โรงเรียนนครขอนแก่น  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 
 

-/คณะกรรมการ… 



-๒๘- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑๔ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ  
และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)     

 ๑. นายนิสิต  สายโยค ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ                
   โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นางทองบน  วาวิไล ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร  กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
      ๓. นางจามรี  สุวรรณราช   ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่  ๑๕ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)      

 ๑. นางกัญญาณัฐ  ผาระสิทธิ์   ศึกษานิเทศก์        ประธานกรรมการ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
 ๒. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า   ครู โรงเรียนโกสุมพิทยาสรรค์    กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖                       
 ๓. นางบงกช    วิลาศรี          ครู โรงเรียนบ้านไผ่                                 กรรมการ     

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่  ๑๕ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ   
และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)     

 ๑. นายค าเตียง  ก่ าเกลี้ยง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสว่างมรรคา ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๒. นางสาวนันท์นภัส  ครู โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง  กรรมการ 
                      รัตนนิตย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๓. นางสาวนฤมล  สืบสาย ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๑๖ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)     

 ๑. นางนวลฉวี  มนตรีปฐม  ศึกษานิเทศก์               ประธานกรรมการ                                                     
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗                   
 ๒. นายอิสรภาพ  ทองบ่อ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงพอง               กรรมการ           
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นางสาวกล่อมจิต      คร ูโรงเรียนกมลาไสย        กรรมการ 
                           ดอนภริมย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

                                   -/คณะกรรมการ… 



-๒๙- 
 

 

  คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑๖ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ  
ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)     

 ๑. นายครรชิต  หมื่นแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก   ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๒. นางสาวประครอง   ครู โรงเรียนบ้านหนองหัววัว  กรรมการ 
                    ร้อยพรมมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นางสาวศิริรัตน์  แสงสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก      กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่  ๑๗ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ด้านวิชาการ  ด้านบริหารจัดการ  
และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)         

 ๑. นางประวีนันท์  ขามธาตุ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ   ประธานกรรมการ                                                           
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นายวัชระ  ค าพลงาม     ศึกษานิเทศก์            กรรมการ                                                   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ 
 ๓. นางวรพร  ดิษฐเกษร   ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)  กรรมการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑๗  รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ด้านวิชาการ  
ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)     

 ๑. นางปาริชาติ  วรรณทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา  ประธานกรรมการ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นางอลิสสรา ผุดผ่อง ครู โรงเรียนบ้านขามปูอมชานบึงโพธิ์ทอง  กรรมการ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นายสิทธิบดินทร์ บุญสัญ ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูล  กรรมการ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๑๘  ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ  
และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)          

 ๑. ผศ.ดร.ศิริพงษ์  เพียงเกษ    อาจารย์ภาควิชาศิลปศึกษา            ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ๒. นางวนิสา  อุตรา        ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม       กรรมการ    

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘                                    
 ๓. นางพรทิพย์  สินธนันชัย    ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน                              กรรมการ 

                                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 
 

                                   -/คณะกรรมการ… 



-๓๐- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑๘ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ด้านวิชาการ   
ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)    

 ๑. นายนิเทศ  แสงศรีเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร  ประธานกรรมการ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   ๒. นายกรณ์พรหมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโสกแต้  กรรมการ 
           ชูพันวิเศษวงศ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

   ๓. นางสาริศา  บุญมี ครู โรงเรียนบ้านปุาสังข์หนองฮี  กรรมการ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๑๙ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ  
และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)    

 ๑. นายครรชิต ข้าราชการบ านาญ    ประธานกรรมการ 
                                 เพ่ิมศิริพงศ์พันธ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓          

 ๒. นายประสงค์  บุญมา     ศึกษานิเทศก์    กรรมการ                                                                                                                          
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นายศักดิ์ระพี  ศรีภิรมย์  ครู โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา    กรรมการ                                                               
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ เขต ๑ 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๑๙ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)     

 ๑. นายประยงค์  โพธิ์ชัยทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบ   ประธานกรรมการ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นางบุษบา  บุณณะโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นายบุญชู  บุตรแดงน้อย ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร  กรรมการ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๒๐ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ   
และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)         

 ๑. นางอุพิษ  เหมือนทอง    ศึกษานิเทศก์            ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
 ๒. นายวิเศษ  น้อยพ่ึง      ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม      กรรมการ                               

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
 ๓. นางพัธนี  แดนเสนา          ศึกษานิเทศก์                   กรรมการ                  

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
                               

     -/คณะกรรมการ… 



-๓๑- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๒๐ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ด้านวิชาการ  
ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)         

 ๑. นายทิพวัฒน์  ริยะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว  ประธานกรรมการ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นางแหวนใจ  ภู่เงิน ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นายอดิศร  ศรีอรัญ ครู โรงเรียนบ้านโคกแปะ  กรรมการ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่  ๒๑ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ  
และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)    

 ๑. นางอุไร  ปัทถาพงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่นเท่า                ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๒. นายเสถียร  เหล่าประเสริฐ  ครู โรงเรียนบ้านไผ่        กรรมการ          
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

 ๓. นายศุภชัย  มโนชัย          ครู โรงเรียนบ้านม่วง           กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๒๑ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
(ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)   

 ๑. นายวิสิทธิ์  จันทะนุกูล    รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   ๒. นางสุดารัตน์  ศรีรุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   ๓. นางสาวอภิญญา  ชุนันทา ครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๒๒ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน)      

 ๑. นายกฤษฎาพันธ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินกองวิทยา   ประธานกรรมการ
                   พงษ์บริบูรณ์    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑          

 ๒. นางชลธชิา  รัมพณีนิล   อาจารย์        กรรมการ           
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 
 ๓. นายวิฑูรย์  สืบโมรา    ครู โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคาร                      กรรมการ           

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖   
   

   -/คณะกรรมการ… 



-๓๒- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๒๒ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ   
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)      

 ๑. นายทินกร  ชาทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี   ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นางศิริพรรษา   คร ูโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  กรรมการ 
             โชคช่วยพัฒนากิจ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นางสาวรินรดา ราชธา ครู โรงเรียนบ้านค าหญ้าแดง  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่  ๒๓ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)   

 ๑. นางวิไลลักษณ์   ชูสกุล   ข้าราชการบ านาญ               ประธานกรรมการ 
  กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒. นายจีรัฐติกุล    ศึกษานิเทศก์    กรรมการ          

               ดอนวิจารณ์ขจร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕   
 ๓. นางเพ็ญประภา     คร ูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒    กรรมการ 
                   ซุยกระเดื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๒๓ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ  
และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)   

 ๑. นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
  โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นางนุจรินทร์  รื่นรมย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนบม  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นางลัดดา  แต้มพิมาย ครู โรงเรียนบ้านม่วง  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๒๔ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)     

 ๑. นายอาทิตย์   เอี่ยมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา   ประธานกรรมการ
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔                             

 ๒. นายมานิจ  ก้อนแก้ว       ข้าราชการบ านาญ  กรรมการ   
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓      
 ๓. นางวิภาดา  สุเพ็ญศิลป์ ครู โรงเรียนอนุกูลนารี  กรรมการ

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
     -/คณะกรรมการ… 



-๓๓- 
 

 

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๒๔ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ  
และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)     

 ๑. นายกมลเทพ  ล าเหลือ  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
   โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นางชุลีพร  วรวสุวัส ครู โรงเรียนบ้านม่วง  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นางสาวจารุณี  สงวนรัตน ์ ธุรการ โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 คณะกรรมการชุดที่ ๒๕ ตัดสินกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ   
และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)    

 ๑. นายเจตน์  มงคลสวัสดิ์   ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
     โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 ๒. นายสวัสดิ์  พรมโสภณ      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา    กรรมการ                             
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕                 
 ๓. นางจันทิมา   ครู โรงเรียนนางรองพิทยาคม    กรรมการ 

              วัฒนานนท์เสถียร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒     

 คณะกรรมการจัดการประกวดชุดที่ ๒๕ รับผิดชอบกิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   
(ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)    
  ๑. นายสุเมฆ  วรรณห้วย ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย   ประธานกรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นายอนุชา  ใบบุญ ครู โรงเรียนบ้านดอนยาง  กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๓. นายจีรภูมิ  อามาตย์วงศ์ ธุรการ โรงเรียนหนองไฮโพธิ์ชัย  กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 กรรมการตัดสินกิจกรรม มีหน้าที่ พิจารณาและตรวจสอบผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
มติของคณะกรรมการตัดสินให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 
 
 

     
 -/กรรมการจัดการ… 



-๓๔- 
 

 

 กรรมการจัดการประกวด มีหน้าที ่
 ประธานกรรมการ : ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่จ าเป็น
ในการประกวดให้กับคณะกรรมการตัดสินการประกวด 
 กรรมการ : จัดท าและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกวดให้กับคณะกรรมการตัดสิน 
การประกวด รับรายงานตัวผู้เข้าประกวดในประเภทที่รับผิดชอบ รวบรวมผลการประกวดส่งให้กับคณะกรรมการ
ฝุายบันทึกคะแนนและประมวลผล บริการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่กรรมการตัดสิน 

  ๕. คณะกรรมการด าเนินงานในจุดแข่งขัน ๕ จุด ประกอบด้วย   
  ๕.๑ คณะกรรมการแข่งขันจุดที่ ๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 
   ๑. นายวิเศษ  พลอาจทัน       รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
   ๒. นายสมหวัง  บุญสิทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม               รองประธานกรรมการ 

    และประเมินผลการจัดการศึกษา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

   ๓. นางวิมลพรรณ  พยัคฆกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ                     รองประธานกรรมการ 
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

   ๔. นายอภิชาติ  นาเลาห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

   ๕. นายแสงสินธุ์  ส าเริง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

   ๖. นายสุพจน์  กองทุน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

   ๗. นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   ๘. นายบุญเรียน  จันทเสนา นิติกรช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   ๙. นางสาววิจิตร  มูลแวง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   ๑๐. นางสุมัทนา  แก้วจินดา ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
   ๑๑. นางพสชนันท์   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

                เพียงพรวรรณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 
   ๑๒. นางอุดมลักษณ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กรรมการ 
               สุริยสกุลพงษ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   ๑๓. นางสาวสุกัญญา มาช านิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 
                                                          -/๑๔. นายมิตรชัย… 



-๓๕- 
 

 

 
   ๑๔. นายมิตรชัย  มั่งค่ัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
   ๑๕. นางชนกกาญจน์ ตุไตลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
   ๑๖. นางจิดาภา  บุญโนนแต้ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
    ๑๗. นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
    ๑๘. นางสาวทัศนีย์  เซ็นหอม พนักงานธุรการ                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
    ๑๙. นางสาวสมฤดี บุญเฉลียว ครู โรงเรียนบ้านเต่านอ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
    ๒๐. นางสาวมิรันตี มหาโยธา ธุรการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

  มีหน้าที่ ด าเนินการคัดเลือกและประเมินผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
หน่วยงาน เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗ ประจ าปี 
๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงาน ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวประภาพร   รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
                     ส าเรียงจิตต ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑      
 ๒. นายอภิชาติ  นาเลาห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น      รองประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๑   
 ๓. นายรัฐภูมิ  อินทรมณี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน  กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 ๔. นายธนวรรธน์ ธะนะค ามา ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ ฯลฯ  กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
   ๕ นางนวพร  บุญล้น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 ๖. นางมณีรัตน์ วงษ์บัณฑิตย์ ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 ๗. นางสิริวัน วรรณห้วย ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 ๘. นายทรงกลด  ค าซาว ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน    กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 
 

       -/๙. นายอัชรายุทธ… 



-๓๖- 
 

 

 
 ๙. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 ๑๐. นายสุทธิ์ใจ กมลตรี  ครู โรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 ๑๑. นางอรอินทร์  มูลศรี  ครู โรงเรียนสนามบิน   กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 ๑๒. นางธิดารัตน์  ประสมสุข  ครู โรงเรียนสนามบิน   กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๑๓. นางนภาพร  ภูช านิ   ครู โรงเรียนสนามบิน   กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 ๑๔. นางสาวเรไร ผางทัยสง  ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเฟี้ยฟาน) กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 ๑๕. นายวรพจน์  หร่องบุศรี   ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน   กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 ๑๖. นายจักรพงษ์  โชติการ   ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
   ๑๗. นางพะนอนิตย์  หล่อยดา ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
  ๑๘. นายภาวัต  โทพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   ๑๙. นายชนะชัย  ขจรเดช ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
    ๒๐. นายเจริญจิตต์  แว่นทิพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
   ๒๑. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
    ๒๒. นางจุฬวดี  จุลศักดิ์สกุล ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
    ๒๓. นางสาวอารีวรรณ   ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
                     แก้วดอนหัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
    ๒๔. นางสาวดลพร  ภูทองอ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
    ๒๕. นางสาวสิริลักษณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
    ๒๖. นายวุฒิธชิัย  ปรีพูล ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    

 
       -/๒๗. นายประดิษฐ์… 



-๓๗- 
 

 

    ๒๗. นายประดิษฐ์   ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
                             แก้วสีหาบุตร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
   ๒๘. นายอภิณัฐ  นาเลาห ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
  ๒๙.  นายอารี  แสนเหนือ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
   ๓๐. นายด ารงศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
    ๓๑. นายกิติพงษ์  รักอัน ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
    ๓๒. นางสุดาวดี  ไกรศรีสุนทร ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 ๓๓. นางวนิดา  จันทคุปต์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
    ๓๔. นางสาวภรภัทร นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ  กรรมการ 
                               แสนพลเมือง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 ๓๕. นางสาวสุวิมล ขุลีทรัพย์ เจ้าพนักธุรการช านาญงาน  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 ๓๖. นางสาวจุฑารัตน์ ภูต้องใจ เจ้าหน้าทีธุ่รการ  กรรมการ
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓๗. นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ                  กรรมการและเลขานุการ 
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓๘. นางสาวพรพิมล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                   ทักษะวรบุตร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 มีหน้าที่   
 ๑. วางแผนจัดเตรียมกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวด แข่งขันรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
          ๒. ออกแบบการแสดงและฝึกซ้อมให้พร้อมสมบูรณ์ 
      ๓. จัดการแสดงในพิธีเปิด อ านวยความสะดวกในการเปิดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม 
น่าชื่นชม 

    

 

 

 

 

                                                -/คณะกรรมการ… 



-๓๘- 
 

 

 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ยานพาหนะ/จราจร 
 ๑. นายเสด็จ  ทะยะราช รองผู้อ านวยการ               ประธานกรรมการ

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นางสมคิด  เมืองสอน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                  รองประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นางพัณณ์ชิตา   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการ 
               เดชอนันตพงศ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

    ๔. นางนฤมล  น้อยวัน นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๕. นางจันทร์ฉาย  อรรถสาร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

    ๖. นายแสวง  ประทุมวัน   ช่างปูน ๔  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๗. นายชัยยา  น้อยเล็ก   ช่างปูน ๔  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๘. นายมิตร  ทองยศ ช่างปูน ๔  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๙. นายนพดล  กองไชยสงค์ ช่างสี ๔  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๑๐. นายปฏิพัฒน์  ศรีแก้ว  พนักงานพิมพ์ดีด ๓  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๑๑. นายพระนม  นามวิชัย  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๑๒. นายกฤษฏี  สิงห์กลาง   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๑๓. นางบุญโฮม  พนามวัง   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๑๔. นางสาวพันปี  สมทอง   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๑๕. นายปิยะวัฒน์  ติวเฮียง ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๑๖. นางมยุรีย์  เทือกเถาว์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๑๗. นางชโลทร  กองพันธ์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

   

 

     -/คณะกรรมการ… 



-๓๙- 
 

 

มีหน้าที ่  
 ๑. จัดเตรียมสถานที่พิธีเปิด และสถานที่จัดการประกวด  ทั้ง 5 จุดแข่งขัน 
  ๒. จัดเตรียมยานพาหนะที่ใช้ในการรับ-ส่ง คณะจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และที่ใช้ในแต่ละจุดการประกวด 
  ๓. อ านวยความสะดวกการจราจรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
 ๑. นางสาวประภาพร   รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 

                    ส าเรียงจิตต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นางสมคิด  เมืองสอน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                 รองประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๓. นางจันทร์ฉาย  อรรถสาร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๔. นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๕. นางจรวยพร  หาดสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๖. นางปุณิกา  กิตติภูมิ นักวิชาการศึกษาช านาญการ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๗. นางพัฒนา  สิมมาโคตร นักวิชาการศึกษาช านาญการ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๘. นางค าพิมาย  นาคะผิว นักวิชาการศึกษาช านาญการ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๙. นางณัฐรินีย์  นามศรีฐาน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๑๐. นางสาวปุณยนุช   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    กรรมการ 
                       สิริแสนภูม ิ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๑๑. นางสาวสุวิมล ขุลีทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
   ๑๒. นางสาวจุฑารัตน์ ภูต้องใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 ๑๓. นางสาวอัมรา ทองโคตร เจ้าหน้าที่ส านักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น  กรรมการ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๑๔. นางมยุรีย์  เทือกเถาว์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๑๕. นางเจษฏาภรณ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ              กรรมการและเลขานุการ 
                      วงษ์ทรงยศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
                                                                  -/มีหน้าที…่ 



-๔๐- 
 

 

   มีหน้าที่    
 ๑. ต้อนรับ ดูแลอ านวยความสะดวกประธานและแขกผู้ที่มาร่วมพิธีเปิด ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
  ๒. ต้อนรับดูแลอ านวยความสะดวก ณ จุดแข่งขันของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. บริการรับ – ส่ง ประธานและคณะเจ้าหน้าที่จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มาร่วมงานจากสนามบิน-ที่พัก-จุดแข่งขัน  

  ๕.๒ คณะกรรมการจุดที่ ๒ โรงเรียนสนามบิน 
 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 
 ๑. นายศิริกุล  นามศิริ รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๒. นายปิโยรส ถนอมด ารงศักดิ์ ครู โรงเรียนสนามบิน        กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๓. นางอุบลรัตน์ หาญพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๔. นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๕. นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค ์ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   ๖. นางสุภาวดี  สัตย์ซื่อ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ 

   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 
 ๗. นางยุวดี  แสนเมือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 
  ๘. นายธีระชัย  ปิดตายัง นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓   
 ๙. นางสายฝน  สมจิตต ์ คร ูโรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๑๐. นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๑๑. นางธัญญธร  มั่นคง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ           กรรมการและเลขานุการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๑๒. นางภาวนา  ชูตระกูล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 มีหน้าที่ ด าเนินการคัดเลือกและประเมินผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
หน่วยงาน เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗ ประจ าปี 
๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรับรายงานตัว ณ จุดโรงเรียนสนามบิน 

       -/คณะกรรมการ… 
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   คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนสนามบิน 
 ๑. นายปิโยรส ถนอมด ารงศักดิ์ ครู โรงเรียนสนามบิน   ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๒. นายเจริญ  บรรณวงษา ครู โรงเรียนสนามบิน                          รองประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

   ๓. นางสาววรีรัตน์  กุสันเทียะ ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๔. นายนิรันต์  อิ่มสมบัติ ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๕. นางสุภาพ  อัยยะ ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๖. นายณฐพงศ์  ผิวขม ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๗. นายชนายุส  โกมลไสย ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๘. นายธนพล  มาคะเชนทร์ ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๙. นายชาญมงคล  บุตรดา ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๑๐. นายวิทวัส  โพธิลุขา พนักงานราชการ โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๑๑. นายสิรพงศ์  ลัทธวรรณ พนักงานธุรการ  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๑๒. นักการภารโรง/แม่บ้าน  โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๑๓. นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี ครู โรงเรียนสนามบิน                       กรรมการและเลขานุการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 มีหน้าที่ ด าเนินการด้านสถานที่เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกและประเมินผลให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 ๑. นางศิริกร  บุญแสน ครู โรงเรียนสนามบิน   ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๒. นางจีราภรณ์  ล่ามแขก ครู โรงเรียนสนามบิน                          รองประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 
 
                                                      -/๓. นางล าไพพัชร… 
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 ๓. นางล าไพพัชร  สีจันทร์ฮด ครู โรงเรียนสนามบิน                          รองประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๔. นางสาวธีรยา  ไชยรา ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๕. นางบังอร  บุญศิริ ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๖. นางภัคจีรา  เนื่องภักดี ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๗. นางสาวธัญณิชา   ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
                   ศรีแก้วน้ าไสย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๘. นางภัสราภรณ์  ต่างบาน ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๙. นางณภิญรัตน์  ทัพขวา ครู โรงเรียนสนามบิน                      กรรมการและเลขานุการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 มีหน้าที่ ดูแลและรับรองผู้มาแข่งขัน ดูแลกรรมการตัดสิน ประสานงานกับฝุายต่าง ๆ  
รวมทั้งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้การจัดการแข่งแข่งรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด าเนินการไปด้วย
ความเรียบร้อย 

 ๕.๓ คณะกรรมการจุดที่ ๓ ศาลาประชาคม 
 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 
 ๑. นางสาวประภาพร รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ   
                    ส าเรียงจิตต์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑          
 ๒. ว่าที่ ร.ต. ประวิทย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย  รองประธานกรรมการ 
                    ทิพย์ฤาตรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓. นายอภิมงคล  ลองศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าบอน  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๔. นายสมเกียรติ  นิราศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบ ารุง  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๕. นายวิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๖. นางสาวพรพิมล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
                   ทักษะวรบุตร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๗. นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๘. นายจีรภูมิ  อามาตย์วงศ์ ธุรการ โรงเรียนหนองไฮโพธิ์ชัย  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  
 
                                                           -/๙. นางสารภี… 
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 ๙. นางสารภี  ประจันตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๑๐. นางมณีวรรณ  นามโสม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๑๑. นางอรอนงค์  ศรีชัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๑๒. นางนฤมล  แหวะสอน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๑๓. นางสาววชิรา  ชื่นใจ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 มีหน้าที่  ด าเนินการคัดเลือกและประเมินผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
หน่วยงาน เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗ ประจ าปี 
๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรับรายงานตัว ณ จุดศาลาประชาคม 

  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 ๑. นางผ่องศรี  ศรีภา ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๒. นางน่านฟูา  อินทะรังสี ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น                 รองประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๓. นางกนกกาญจน์   ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
                      เฟ่ืองฟูสถิต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๔. นางยวงพร  ศิริทองสุข ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๕. นางสาวอารีวรรณ   ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
                     แก้วดอนหัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๖. นางสาววัชราภรณ์   ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
                  เสริมด ารงศักดิ ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๗. นางศิริญานี นววงศ์อนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๘. นางผ่องศรี  รบไพรินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๙. นางอรวรรณ ประมูลจักโก ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น              กรรมการและเลขานุการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 มีหน้าที่ ดูแลและรับรองผู้มาแข่งขัน ดูแลกรรมการตัดสิน ประสานงานกับฝุายต่างๆ รวมทั้ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้การจัดการ แข่งแข่งรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด าเนินการไปด้วย 
ความเรียบร้อย  

 

                                                   -/๕.๔. คณะกรรมการ… 



-๔๔- 
 

 

 ๕.๔ คณะกรรมการจุดที่ ๔ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 
 ๑. นายเสด็จ  ทะยะราช รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑         
 ๒. นายสุพัฒน์  นรินทร์ยา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา   รองประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑         
 ๓. นายชิตเมธา  ทาสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑         
 ๔. นายวิทวัส  เรืองศิริวัฒนกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑         
 ๕. นางสุดสงวน  กลางการ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑         
 ๖. นางจิดาภา บุญโนนแต้ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑         
 ๗. นางณิชชารีย์ ตั้งวานิชกพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑         
 ๘. นายวิระธรรม  มาตย์ภูธร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
 ๙. นายวีระชาติ  โสภา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
  ๑๐. นางพรรณทิพย์ โสภา นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 ๑๑. นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑         
 ๑๒. นางสุพัตรา  พลพิมพ์ ครู โรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑         
 ๑๓. นางสาวทัศนีย์  เซ็นหอม พนักงานธุรการ  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
       ๑๔. นางบุษรา  อ่อนคง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
         ๑๕. นางเพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 มีหน้าที่ ด าเนินการคัดเลือกและประเมินผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
หน่วยงาน เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗ ประจ าปี 
๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรับรายงานตัว ณ จุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

     -/คณะกรรมการ… 



-๔๕- 
 

 

 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 ๑. นางอาจรีย์ ถนอมด ารงศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น               ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑         
 ๒. นางส่งศรี  นาอุดม ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น                 รองประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑         
 ๓. นางประภาพรรณ หิรัญอร ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑         
 ๔. นางนันท์นภัส   ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
                  ศิริวัฒนธ์นวงศ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๕. นางวิภาพร นามโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑         
 ๖. นางบัวลอง  นิลทวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑         
 ๗. นางเอ้ือมพร สุนทรพิทักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑         
 ๘. นางอาภรณ์  ค าบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑         
 ๙. นางมธุรส  หอทอง ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น              กรรมการและเลขานุการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

 มีหน้าที่ ดูแลและรับรองผู้มาแข่งขัน ดูแลกรรมการตัดสิน ประสานงานกับฝุายต่างๆ รวมทั้ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้การจัดการ แข่งแข่งรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด าเนินการไปด้วย 
ความเรียบร้อย  

 ๕.๕ คณะกรรมการจุดที่ ๕ โรงเรียนนครขอนแก่น 
 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 
 ๑. นายรังสฤษฏิ์ ธนะภูมิชัย รองผู้อ านวยการ               ประธานกรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑          
 ๒. นายประวิทย์กาสา ผู้อ านวยการโรงเรียนนครขอนแก่น         รองประธานกรรมการ 
                  บุญจุฑาสิริกุล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
 ๓. นายสนั่น  ขันมัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฏร์คุรุวิทยาคาร) กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
 ๔. นายสุเวศย์  บวรพาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑          
 ๕. นายฤทธิรงค์  ศิริภูมิ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 ๖. นางไพร์จิตร  แก้วศิริ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 
                                                    -/๗. นางสาวดารณุ…ี 



-๔๖- 
 

 

 ๗. นางสาวดารุณี  งอสอน   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 ๘. นางนันทนิจ ด่านคอนสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 ๙. นายประสงค์  บุญมา ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑          
 ๑๐. นายวราวธุ  ปัทถาพงษ์ ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑          
 ๑๑. นางธรรญรัชน์  ทะคง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
  ๑๒. ด.ต.โอภาส  โคตา นิติกรช านาญการ  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 ๑๓. นางนวลอนงค์  จินดาภู นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕          
 ๑๔. นางสาวบุญโฮม   พนักงานธุรการปฏิบัติการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
                       จอมทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

 มีหน้าที่  ด าเนินการคัดเลือกและประเมินผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
หน่วยงาน เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗ ประจ าปี 
๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรับรายงานตัว ณ จุดโรงเรียนนครขอนแก่น 

 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /ห้องโสต 
 ๑. นายสุชาติ  ชัยทอง   ครู โรงเรียนนครขอนแก่น              ประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 ๒. นายจตุพล  สิทธิ   ครู โรงเรียนนครขอนแก่น                    รองประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 ๓. นายยุทธนา  วงศ์ษา ครู โรงเรียนนครขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 ๔. นายสกรรจ์  อุดมมาก   ครู โรงเรียนนครขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 ๕. นายวิทยากร  ยาสิงห์ทอง   ครู โรงเรียนนครขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕         
 ๖. นายบรรยงเวทย์  ศิริสาร ครู โรงเรียนนครขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 ๗. นายทินวัฒน์  วิญญาสุข ครู โรงเรียนนครขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 ๘. นายอัฐพร  ปลอดจินดา ครู โรงเรียนนครขอนแก่น                 กรรมการและเลขานุการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 
                                                                  -/มีหน้าที…่ 



-๔๗- 
 

 

         มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกในด้านอาคารสถานที่  การเตรียมห้องส าหรับการประกวด 
ในคัดเลือกและประเมินผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  ๗ ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย 

 คณะกรรมการฝ่ายจราจร 
 ๑. นายบุญมา ค าชนะชัย ครู โรงเรียนนครขอนแก่น   ประธานกรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 ๒. นายเถาวัลย์  สันตวิลาศ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น   กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
  ๓. นายสุนันท์  บุระกรณ์ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
  ๔. ว่าที่ ร.ท.กฤตชัย  ชุมแสง ครู โรงเรียนนครขอนแก่น  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
  ๕. นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนนครขอนแก่น  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

 ๖. นายกอบตระกูล  นะรินยา ครู โรงเรียนนครขอนแก่น                 กรรมการและเลขานุการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  
 มีหน้าที ่ดูแลอ านวยความสะดวกในการจราจรในจุดโรงเรียนนครขอนแก่น 

  

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 ๑. นางเครือวัลย์  ศรีนาจันทร์ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น           ประธานกรรมการ/กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

 มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การประกวดในคัดเลือกและประเมินผลให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาและหน่วยงานเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

    คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 ๑. นางขวัญกมล  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนนครขอนแก่น   ประธานกรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
  ๒. นางสาวจิราลักษณ์ กงอวด ครู โรงเรียนนครขอนแก่น                    รองประธานกรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
  ๓. นางสาวธนาภร  ศรีคุ้มเก้า ครู โรงเรียนนครขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
  ๔. นางสาวจิรวดี  นารีวิจิตร ครู โรงเรียนนครขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 
 

       -/๕. นางสาวสวรส… 



-๔๘- 
 

 

 
  ๕. นางสาวสวรส  เห็มคุณ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
  ๖. นางสาวแคทลียา ครู โรงเรียนนครขอนแก่น  กรรมการ 
                      ปักโคทานัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

 ๗. นักการภารโรงและแม่บ้าน โรงเรียนนครขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
  ๘. นางสาวปวันรัตน์   ครู โรงเรียนนครขอนแก่น                 กรรมการและเลขานุการ 
                      สุมามาลย ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  
 มีหน้าที ่ดูแลและรับรองผู้มาแข่งขัน ดูแลกรรมการตัดสิน ประสานงานกับฝุายต่างๆ รวมทั้ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้การจัดการ แข่งแข่งรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด าเนินการไปด้วย 
ความเรียบร้อย  

  ๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน   
  ๑. นายเสด็จ  ทะยะราช รองผู้อ านวยการ              ประธานกรรมการ       
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
  ๒. นางนุจริน  โชติญาโน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 
  ๓. นายมนูญ  วงศ์พันพันธุ์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 
  ๔. นายพีระ  พรมกัลป์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 

   ๕. นายยศภัทร  ลาภาอุดร  นักวิชาการศึกษา  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
  ๖. นายวรพล  สมวงษา   คร ูโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   ๗. นายวรพงษ์   สูภูตะโยธิน   คร ูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   ๘. นายธิตินันท์  ธีรฐิตธิรรม พนักงานราชการ  กรรมการ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
  ๙. นายธงชัย  กัลยา   ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก  กรรมการ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   ๑๐. นางสุจิตร์  ไชยโก นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

          มีหน้าที ่ประชาสัมพันธ์การด าเนินการ ด าเนินงานจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ บันทึก 
ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งทุกจุดการแข่งขันทั้ง ๕ จุด ตลอดงาน และประสานงานผู้สื่อข่าว เพ่ือจัดท าข่าว
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 

 

                                                   -/๗. คณะกรรมการ… 



-๔๙- 
 

 

  ๗. คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT/ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน   
  ๑. นายประสงค์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   ๒. นางสาวศุภกานต์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ               รองประธานกรรมการ 
                   ประเสริฐรัตนะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

  ๓. นายสันติ  จ้ าแพงจันทร์ คร ูโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   ๔. นายสมนึก  พงษ์เทพิน คร ูโรงเรียนสนามบิน  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   ๕. นางอัจฉราวดี ทิพนัส  คร ูโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
          ๖. นายพูนทรัพย์ หารพะยอม คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

   ๗. นางสาวนันทพร  นนทะชิต ธุรการ โรงเรียนบ้านสะอาด  กรรมการ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
    ๘. นายชนินทร์  มาตย์ภูธร ธุรการ โรงเรียนบ้านดอนบม  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   ๙. นางสาวปรียาดา  ทองบุ ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
    ๑๐. นางสาวภัทราภรณ ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ  กรรมการ 
                                เหรียญทอง   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
    ๑๑. นางสาวกุลชญา  ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหิน  กรรมการ 
                         สงวนศิลป์   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๑๒. นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๑๓. นายวุฒินันท์  พรนิคม คร ูโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด       กรรมการและ 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    ผู้ช่วยเลขานุการ
  ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 มีหน้าที่ ดูแลระบบ และUpdate ข้อมูลเว็บไซต์การจัดประกวดแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร  
พร้อมทั้งจัดท าปฏิทินการแข่งขัน ตลอดจนการรายงานผลการแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ 

 ๘. คณะกรรมการฝ่ายจัดท า VTR ประชาสัมพันธ์งาน 
 ๑. นายศิริกุล  นามศิริ          รองผู้อ านวยการ                                ประธานกรรมการ           

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 ๒. นายวินัย  ศรีสังข์     ครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

-/๓. นายวรพจน์... 



-๕๐- 
 

 

 ๓. นายวรพจน์  หล่องบุศรี   ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน   กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

                   ๔. นายจ านงค์  หอมยิ่ง     ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 ๕. นายพงศธร  พาเบ้า    ครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุย  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 ๖. นายวุฒินันทร์  พรนิคม      ครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด  กรรมการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 ๗. นางสารภี  ประจันตะเสน   นักวิเคราะห์นโนบายและแผนช านาญการพิเศษ     กรรมการและ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          เลขานุการ 

  ประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๑ 

        มีหน้าที่ จัดท า VTR ประชาสัมพันธ์การด าเนินการจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๖๐  
 ๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจุดแข่งขัน  ประกอบด้วย 
   ๑. นางภัทรนันฐ์  ไหลงาม รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   ๒. นายวราวธุ  ปัทถาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ               รองประธานกรรมการ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   ๓. นายประสงค์  บุญมา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
    ๔. นายเกรียงไกร   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการ 
                                        อรุณชวนนท์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
     ๕. นายชัยยา  น้อยเล็ก ช่างปูน ๔  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
    ๖. นายปฏิพัฒน์  ศรีแก้ว พนักงานพิมพ์ดีด ๓  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
    ๗. นายพระนม  นามวิชัย ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
    ๘. นายปิยะวัฒน์  ติวเฮียง ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
    ๙. ด.ต.โอภาส  โคตา นิติกร ช านาญการ  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 
 
 

 
-/๑๐. นายสิรพงศ์... 

 



-๕๑- 
 

 

    ๑๐. นายสิรพงศ์  ลัทธิวรรณ พนักงานธุรการ ๔  กรรมการ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  มีหน้าที ่ ๑. พิจารณาเลือกสาถนที่ ก าหนดจุดการประกวดแข่งขัน ออกแบบวางผังและจัดระบบ 
ให้เพียงพอ เหมาะสมกับกิจกรรม มีความสะดวกสบาย และปลอดภัย ทั้ง ๕ จุดแข่งขัน 
               ๒. ดูแล ก ากับ อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการและผู้เข้าประกวดแข่งขันใน
เรื่องระบบจุดแข่งขัน 

  ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 
  ๑. นายรังสฤษฏิ์  ธนะภูมิชัย รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒. นางนิตยา  ศุกระชาต นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญพิเศษ      รองประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๓. นางสุนทรียา  มหาโยธา นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๔. นางจรรยา  ส าเริง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๕. นางวิไลวรรณ  รักสนิท นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๖. นางวนิดา  จันทคุปต์     นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   ๗. นางสาวภรภัทร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  กรรมการ 
                      แสนพลเมือง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๘. นางสาวปุณยนุช สิริแสนภูมิ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   ๙. นายเกรียงไกร   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการ 
                              อรุณชวนนท์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๑๐. นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ                  กรรมการและเลขานุการ 

    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  ๑๑. นางวิไล  มั่งคั่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๑๒. นางธฤษวรรณ แสนธ ิ นักวิชาการพัสดุช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

  มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณ ด าเนินการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ให้แก่คณะท างานตามค าสั่ง และเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง ตลอดจนด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบ 
ของทางราชการ ในการด าเนินการจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที ่๗ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
-/ให้คณะกรรมการ... 



-๕๒- 
 

 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ
เพ่ือให้ได้หน่วยงานหรือผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.       
(OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ ๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้เรียบร้อย เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
ตามเจตนารมณ์ของรางวัลต่อไป                     

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าการด าเนินการจะแล้วเสร็จ 

                สั่ง  ณ  วันที่          มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
    (นายบุญรักษ์  ยอดเพชร) 

                                                เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

 


