


 
ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

ที่            /๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.(OBEC AWARDS) 

ครั้งที่ ๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
............................... 

            ดว้ย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มอบหมำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นหน่วยงำนในกำรกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ ๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหำรในระดับต่ำง ๆ  
ครูผู้สอน  บุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงยอดเยี่ยม  ได้แสดงศักยภำพที่เป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรจัดกำร       
ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนและด้ำนกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงยอดเยี่ยม     
ให้ปรำกฏต่อสำธำรณชน   
                 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์จึงแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำร ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 
๑. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                       ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยสุเทพ  ศรบุญทอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

3. นำยค ำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

4. นำยรังสฤษธิ์  บุญรอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

5. นำยชำณุวัติ  ศรเพชร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

6. นำงสรัญญำ  เถำว์บุญ ผู้อ ำนวยกำรบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

  
/๗. นำงรุจิรำภรณ์ ... 

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=hHHRI7NsBMvj9M&tbnid=eaxiFUkO0VWC4M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.siamganesh.com/garuda.html&ei=xxmcUsLqHKqhiAfD14GQCA&psig=AFQjCNE-68IEnPwqglOH5ffbw-Sqop_q4g&ust=1386048327562306


- ๒ - 
 

7. นำงรุจิรำภรณ์  หลำวทอง    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
                                       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                       ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

8. นำงธัญญำธนันท์  นิธิศเกษมโภคิน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
                                       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                       ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

9. นำงวนัญพัทธ์  โชคดีสูงเนิน  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
                                       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                       ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

10. นำงสำวสมพรศรี  ชำติมนตรี  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
                                       กฎหมำยและคดี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่   
                                       กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๑1. นำยอนันต์  ถมทองทวี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำรและสินทรัพย์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต 1 

กรรมกำร 

๑2. นำยบุญช่วย  รอดเนียม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต 1 

กรรมกำร 

๑3. นำงสำวรุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
                                       กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

๑4. นำยสมโภชน์  หลักฐำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑5. นำยเสรี  กำหลง ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑6. นำยทวีศักดิ์  ธรรมวันนำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
ผ่ำนดำวเทียม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     /17. นำงสำวธนพร... 



๑7. นำงสำวธนพร  พัฒนพันธ์ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำบุคลำกร 
                                       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม 
                                       ศรีสะเกษ เขต 1   

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๗. นำงธัญญำธนันท์  นิธิศเกษมโภคิน  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยนโยบำยและแผน 
                                       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                                       ศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้าที ่ อ ำนวยกำรและให้ข้อเสนอแนะ  ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินงำนกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.     
           (OBEC AWARDS)  ครั้งที่ ๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

    
๒. คณะกรรการตัดสิน 

ชุดที่  ๑ 
 

๑. นำยพูลศักดิ์  เขยีวคล้ำย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนต้นผึ้ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงวีระยำ  ศิริรัชฎำนันท์ ครู โรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓. นำยอนุศร  หงษ์ขุนทด ครู โรงเรียนด่ำนขุนทด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๕ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active  Teacher  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน             
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active  Teacher  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๓. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active  Teacher  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๔. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active  Teacher  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์      
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๕. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active  Teacher  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย             
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 



 
ชุดที่  ๒ 
 

๑. นำยผกำรัตน์  บุญแนบ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำจำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวนภำพร  ช่ำงท ำ ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนขุนทด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๕ 

กรรมกำร 

๓. นำงวรพร  ดิษฐเกษร ครู โรงเรียนอนุบำลขอนแก่น 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active  Teacher  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์    
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active  Teacher  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๓. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active  Teacher  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ             
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๔. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active  Teacher  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ          
และพลศึกษำ  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๕. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ ระดับขยำยโอกำส  ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๖. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ ระดับปฐมวัย  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๗. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ ระดับประถมศึกษำ  ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๘. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ             
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

 
 
 

 



ชุดที่  ๓ 
 

๑. นำงวรำภรณ์  อรรถสำร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบะนกทำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวพัชยำ  กงชัยภูมิ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนวังเพ่ิม   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๕ 

กรรมกำร 

๓. นำงบังอร  จันล่องค ำ ครูโรงเรียนบ้ำนกุดเมืองฮำม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับก่อนประถมศึกษำ  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๓. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับก่อนประถมศึกษำ  ด้ำนบริหำรจัดกำร 
 
ชุดที่  ๔ 

๑. นำยรพีภัทร  มั่นจิต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอ ำนำจเจริญ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยทวี  ขำวผ่อง ครูโรงเรียนนำมนรำษฎร์สงเครำะห์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๓. นำงล ำพูน  ประริเตสังข์ ครูโรงเรียนสระขุดดงส ำรำญวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ครผูู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษำ  ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับก่อนประถมศึกษำ  ด้ำนวิชำกำร 



๓. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC  ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๔. ครูผู้สอนยอกเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีเพ่ือ     
กำรเรียนกำรสอน 

 
ชุดที่  ๕ 
 

๑. นำงอัจฉรำ  คะษำวงค์ ครูช ำนำญกำรพิเศษโรงเรียนอนุบำล
นครพนม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครพนม เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงอรุณรุ่ง  โยธะสิงห์ ศึกษำนิเทศก์   
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร 

กรรมกำร 

๓. นำงสำววืไลลักษณ์  เหมะธุลินทร์  ครูโรงเรียน 
                                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                           ประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต ๒ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับปฐมวัย  ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี    
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนพื้นฐำนอำชีพและเทคโนโลยี  
ด้ำนบริหำรจัดกำร 

๓. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนพื้นฐำนอำชีพและเทคโนโลยี  
ด้ำนวิชำกำร 

๔. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดที่  ๖ 
 

๑. นำงอมิลตรำ  วงศ์เสำร์เนำว์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงสวรรค์  
(คุรุรำษฎร์รังสรรค์) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 2 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงอำจรีย์  ถนอมด ำรงค์ศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบำลขอนแก่น 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓. นำงสำวกนกพร  นันแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจอมทอง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๓ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ด้ำนบริหำรจัดกำร 
๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ  ด้ำนวิชำกำร 
 
ชุดที่  ๗ 
 

๑. นำยวรวุฒ ิ เทียนแก้ว   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขำวสง่ำเจริญวิทย์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวมณีรัตน์  กวดขุนทด ครู โรงเรียนด่ำนขุนทด  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๕ 

กรรมกำร 

๓. นำงบงกช  วิลำศรี  ครูโรงเรียนบ้ำนไผ่   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต ๒๕ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ด้ำนวิชำกำร 
๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระภำษำไทย  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี         

เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
 



ชุดที่  ๘ 
 

๑. นำงประยงค์  สำยะสมิต ครู โรงเรียนอนุบำลเบญจลักษ์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงยุวะภำ  จ ำลอง ครู โรงเรียนบ้ำนโสกน้ ำขำว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำขอนแก่น  เขต 3 

กรรมกำร 

๓. นำงจงกลนี  บูระวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้ำนบัวขำว (วันครู ๒๕๐๐)   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ด้ำนวิชำกำร 
๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ด้ำนนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
 
ชุดที่  ๙ 
 

๑. นำยสุภำพ  ช่ำงสอน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถ่อน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๒ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงลภำภัทร  พลสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศำลเจ้ำพ่อ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๓. นำงสำวคณัฐชนน  จันทรฟ้์ำเลื่อม  ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ด้ำนวิชำกำร 
๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ด้ำนวิชำกำร 

 



ชุดที่  ๑๐ 
 

๑. นำงปำริชำติ  ศรีวิเศษ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนส ำรำญ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำยโสธร เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยจ ำลอง  ปุยฝ้ำย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค้อกุดจอก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓. นำยประสำท  เครื่องทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแก้ว
รำษฎร์ผดุงวิทยำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ครผูู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ด้ำนบริหำรจัดกำร 
๓. ครผูู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์  ด้ำนนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๔. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ด้ำนนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
  

ชุดที่  ๑๑ 
 

๑. นำงอรทัย  พรหมวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำเลิง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๕ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวกุลชนกนันท์  ธนโชติกิจเก้ือกูล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเรือ 
                                            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                
                                            ประถมศึกษำยโสธร   เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓. นำงอัจฉรำพร  พุทธพรหม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำเม็กหนอง
นำงฟ้ำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ประถมศึกษำยโสธร เขต ๑ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 



 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ครผูู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ด้ำนบริหำรจัดกำร 
๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนำฏศิลป์           

ด้ำนบริหำรจัดกำร 
 
ชุดที่  ๑๒ 
 

๑. นำงชญำนินทร์  อินทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปะค ำดง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๔ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวปิยธันว ์ เบญจเทพรัศมี  ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 
 

๓. นำงเมธำวรรณ  พรหมจันทร์ ศึกษำนิเทศก์ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ครผูู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  ดนตรี นำฏศิลป์  ด้ำนวิชำกำร 
๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ด้ำนบริหำรจัดกำร 
๓. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ด้ำนวิชำกำร 
 
ชุดที่  ๑๓ 
 

๑. นำงพรณภัส  บุญแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนถ่อน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงนริศลักษณ์ รุ่งเรือง ศึกษำนิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 2 กรรมกำร 
๓. นำงสำวสุภัคพร  เรือโป๊ะ ศึกษำนิเทศก์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๓ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 



๑. ครผูู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ                
ด้ำนบริหำรจัดกำร 

๓. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถม.ศึกษำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  ด้ำนวิชำกำร 
๔. ครผูู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์  ด้ำนนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๕. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์                  

ด้ำนบริหำรจัดกำร 
๖. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์  ด้ำนวิชำกำร 
๗. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กิจกรรมแนะแนว  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี          

เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๘. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กิจกรรมแนะแนว  ด้ำนบริหำรจัดกำร 
๙. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กิจกรรมแนะแนว  ด้ำนวิชำกำร 

 
 

ชุดที่  ๑๔ 
 

๑. นำยอภิชัย  หล้ำสุดตำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโพด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยลิขิต  ศรีวรมย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศรีธน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครพนมเขต ๑ 

กรรมกำร 

๓. นำงดวงใจ  สังฆะวัน ศึกษำนิเทศก์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๑ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กิจกรรมนักเรียน  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กิจกรรมนักเรียน  ด้ำนบริหำรจัดกำร 
๓. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  กิจกรรมนักเรียน ด้ำนวิชำกำร 



๔. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  บูรณำกำร  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี                   
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๕. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  บูรณำกำร ด้ำนบริหำรจัดกำร 
 
 
ชุดที่  ๑๕ 

๑. นำงสำวอมรรัตน์ เชิงหอม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงกลิ่นแก้ว  ร ำเพยพล   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขำมเปี้ย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๓ 

กรรมกำร 

๓. นำยทวิทย์  ประริเตสังข์ ครูโรงเรียนสระขุดดงส ำรำญวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  บูรณำกำร  ด้ำนบริหำรจัดกำร 
๒. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC  ด้ำนนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๓. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)  ระดับ

ปฐมวัย  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๔. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)  ระดับ

ประถมศึกษำ  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๕. บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒)  ยอดเยีย่ม  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๖. บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒)  ยอดเยี่ยม  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

ด้ำนวิชำกำร 
๗. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วยยอดเยี่ยม  ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำ  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๘. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มยอดเยี่ยม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี              

เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
 

 
 



ชุดที่  ๑๖ 
 

๑. นำยจ ำรัส  สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงอุษำ  ศรีโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้ำนคูเมือง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๕ 

กรรมกำร 

๓. นำงปรำณี  พำโส ครู โรงเรียนบ้ำนเฝ้ำไร่วิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำหนองคำย เขต ๒ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ ๓๘ ค (๒)  ยอดเยี่ยม  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ  ด้ำนบริหำรจัดกำร 

๒. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มยอดเยี่ยม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  ด้ำนบริหำรจัดกำร 
๓. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มยอดเยี่ยม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  ด้ำนวิชำกำร 
๔. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ  ระดับขยำยโอกำสทำง

กำรศึกษำ  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๕. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ  ระดับปฐมวัย  ด้ำนนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๖. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย            

ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
ชุดที่ ๑๗ 

 
๑. นำงปริยำกร  บุญจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยศักดิ์ระพี  ศรีภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้ำนม่วงหนองแดง      
หนองกะเลำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอ ำนำจเจริญ 

กรรมกำร 

๓. นำงโอสำ  โรบินสัน ครู โรงเรียนบ้ำนค ำม่วงจรัสวิทย์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ  ระดับประถมศึกษำ            
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๒. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับขยำยโอกำส     
ทำงกำรศึกษำ  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๓. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับขยำยโอกำส     
ทำงกำรศึกษำ  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
 
ชุดที่ ๑๘  

 
๑. นำงศรีทัศน์  วิรัสวำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจันทร์เพ็ญ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำววิชยำ  โคตรภู ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำป่ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครพนม เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓. นำยจีรพงษ์  แข็งแรง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนสูงโคกกลำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอ ำนำจเจริญ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม  PLC             
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๒. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำ  ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม  PLC             
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๓. ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๔. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 

(DLTV)  ระดับปฐมวัย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๕. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 

(DLTV)  ระดับขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๖. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 

(DLTV)  ระดับประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 



ชุดที่  ๑๙ 
 

๑. นำงสุนันท์  หลวงศร ี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยยำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงภัทรอร  อินพรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงบัง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓. นำงธรชญำ  ไพพำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนล ำนำงแก้ว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๕ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๒. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  ด้ำนวิชำกำร 
 
     ชุดที่  ๒๐   
     

๑. นำยพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยฉัตร์ตรำ  แมบจันทึก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถนนหัก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๕ 

กรรมกำร 

๓. นำงสำววรรษพร  แสงโยจำรย์ ศึกษำนิเทศก์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๓ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  ด้ำนบริหำรจัดกำร 
 
 
 



ชุดที่  ๒๑ 
 

๑. นำยวรวิทย์  โสภำพันธ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งขุนน้อยหนอง
จำนวิทยำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยวัยพจน์  ปัญญะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลเต่ำงอย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓. นำยมนัส  เมืองมัจฉำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขวำสะดืออีสำน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๓ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำขนำดเล็ก  ด้ำนบริหำรจัดกำร 
 
 ชุดที่  ๒๒ 
  

๑. นำยทวีศักดิ์  สุกใส ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำตูม(สนิทรำษฎร์
วิทยำคม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 
 

๒. นำงวรวรรณ  มิถุนดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใหม่         
ประชำสำมัคคี  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๓. นำยระหงค์  นันตโลหิต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกอกหัวนำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำขนำดเล็ก  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี     
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๒. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำขนำดกลำง  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี    
เพ่ือกำรเรียนกำรอสน 

 



ชุดที่  ๒๓ 
๑. นำงพัชญ์ภศ ุศรส ำแดง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองห้ำง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยพิเชษฐ  วันทำกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดกุดสวำย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2 

กรรมกำร 

๓. นำงกำญจนำ  ชมสูงเนิน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโอง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำขนำดเล็ก ด้ำนวิชำกำร 
๒. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี     

เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
 
ชุดที่  ๒๔  

๑. นำงสำวอมรำ  จันทะไทย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยธุวนนท์  บำลโพธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบ่อทอง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๔ 

กรรมกำร 

๓. นำงกรุณำ  โถชำรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนบก 
สหรำษฎร์วิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำขนำดใหญ่  ด้ำนบริหำรจัดกำร 
๒.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำขนำดใหญ่  ด้ำนวิชำกำร 
๓.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำขนำดกลำง ด้ำนบริหำรจัดกำร 
 
 



ชุดที่  ๒๕  
 

๑. นำยกิตติพงษ์  โด่งพิมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมนครรำชสีมำ เขต ๓ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยสุเทพ  ศรบุญทอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓. นำงศิริวรรณ  พลเศษ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ดเขต ๑ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษำขนำดกลำง  ด้ำนวิชำกำร 
๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยอดเยี่ยม ด้ำนบริหำรจัดกำร 
๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี                   
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๔. รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๕. รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  ด้ำนวิชำกำร 
๖. รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี            

เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๗. รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ  ด้ำนบริหำรจัดกำร 
๘. รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ  ด้ำนวิชำกำร 
๙. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยอดเยี่ยม   ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี             

เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๑๐. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยอดเยี่ยม   ด้ำนบริหำรจัดกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดที่  ๒๖ 
 

๑. นำงวิหำญ  พละพร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       
ประถมศึกษำมุกดำหำร 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงรุ้งเพชร หัตถำมำศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนดอนม่วงงำม 
สพป.กำฬสินธ์ เขต 2 

กรรมกำร 

๓. นำงสำวสมนึก  แซ่อ้ึง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๒. ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม  ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน  

๓. ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๔. ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  ด้ำนวิชำกำร 
 
ชุดที่  ๒๗   
 

๑. นำงปำริชำติ  ชูปฏิบัต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแก้งขิงแดง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๓ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงอำรีรัตน์  พันธ์แก่น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเรียม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๓. นำงสำวล ำใย  สำยโงน ศึกษำนิเทศก์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 



 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร 
๒. ศึกษำนิเทศก์บอดเยี่ยม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC    

ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๓. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  กำรจัดกำรเรียนรู้ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)  ระดับปฐมวัย              

ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน  
๔. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ ระดับขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ          

ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
 
ชุดที่  ๒๘ 
 

๑. นำงสำวภัทรนิษฐ์  วงศ์บุญญ
ฤทธิ์ 

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ประธำนกรรมกำร 

๑. นำยวำทยุทธ  พุทธพรหม ผู้อ ำนวยโรงเรียนบ้ำนสร้ำงช้ำงไผ่  หนอง
ไร่มิตรภำพที่ ๑๔๓ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓. นำงปุณิกำ  ธรรมนูญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนงำม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑.  สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  กำรจัดกำรเรียนร้ำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)  ระดับประถมศึกษำ            
     ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๑. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ  ระดับปฐมวัย  ด้ำนนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๒. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ  ระดับประถมศึกษำ  ด้ำนนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๓. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม  PLC  

ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๔. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ    

ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน   
๕. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย  ด้ำนนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน   



 
ชุดที่ ๒๙ 

๑. นำยสัญญพงศ์  ดีบุญมี  
ณ ชุมแพ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขมิ้นโนนหัวนำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๕ 

ประธำนกรรมกำร  

๒. นำยอรรถพร  ส ำเภำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเขื่องใน(เจริญรำษฎร์) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ           
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ 

กรรมกำร  

๓. นำงรัตนำภรณ์  สีตะวัน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดินด ำเหล่ำเสนไต้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๒. สำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขยำยโอกำสทำงศึกษำ  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี        
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๓. สถำนศึกษำบอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร 
 
ชุดที่ ๓๐ 
 

๑. นำงกรรณิกำร์  กลิ่นหวำน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซ ำม่วง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

ประธำนกรรมกำร  

๒. นำยชนวีร ์ พิมพ์พำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสะพำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๑ 

กรรมกำร  

๓. นำยกิตติศักดิ์  มครนันท์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไทยบวกแต้
บวกเตย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ประเภทขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  ด้ำนวิชำกำร 



๒. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ประเภทสถำนศึกษำศึกษำขนำดเล็ก  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี          
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๓. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ประเภทประถมศึกษำขนำดเล็ก  ด้ำนบริหำรจัดกำร 
ชุดที่ ๓๑ 

๑. นำยสุริยนต์  กัลยำณี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
นครรำชสีมำ เขต ๓ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยชิตเมธำ  ทำสมบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนม่วง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓. นำยนัยณัฏฐ์  ศรีชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไร่เจริญ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ประเภทประถมศึกษำขนำดเล็ก  ด้ำนวิชำกำร 
๒. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ประเภทประถมศึกษำขนำดใหญ่  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี              

เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๓. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ประเภทประถมศึกษำขนำดใหญ่  ด้ำนบริหำรจัดกำร 
๔. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ประเภทประถมศึกษำขนำดใหญ่  ด้ำนวิชำกำร 
๕. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม  ประเภทประถมศึกษำขนำดใหญ่  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี            

เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
ชุดที่  ๓๒ 
 

๑. นำยภิญโญ  กันหำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมนครรำชสีมำ เขต ๒ 

ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยพินิจ  คำดพันโน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองคู  
(อินทร์ประชำคำร) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศีกษำยโสธร เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓. นำยนฤวุฒิ  ช ำนำญวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนชมภูทอง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำบึงกำฬ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 



 มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC  
AWARDS)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษำขนำดกลำง ด้ำนบริหำรจัดกำร 
๒. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษำขนำดกลำง ด้ำนวิชำกำร 
๓. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยอดเยี่ยม  ด้ำนวิขำกำร 
๔. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยอดเยี่ยม  ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๕. ลูกจ้ำงยอดเยี่ยม สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
๖. ลูกจ้ำงยอดเยี่ยม ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
๗. ลูกจ้ำงยอดเยี่ยม ในสถำนศึกษำขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 


