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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และหน่วยงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕6 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
--------------------------------------------- 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  ด าเนินการคัดเลือกและประเมินผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และหน่วยงานในระดับภาคเหนือ  ปีการศึกษา ๒๕๕6  จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมบุคลากร ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติ ในการครองตน 
ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพ และสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับบุคลากร  ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ยกย่องหน่วยงาน  สถานศึกษา  ที่สามารถท าหน้าที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๒  ก าหนดการคัดเลือกและ
ประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานในระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕6 
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ โรงเรียน
ผาเมืองวิทยาคม โรงเรียนบ้านบ้านดงขวาง  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า และวิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสัก
บริหารธุรกิจ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕6 เพื่อให้การด าเนินการ
คัดเลือกในระดับภาคเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
 ๑ . ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒           ประธานกรรมการ                 
    2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1       รองประธานกรรมการ 
    3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3       รองประธานกรรมการ                        
    4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                   รองประธานกรรมการ                                              
    5. นายเฉลิมชัย  ชั้วเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               กรรมการ  
    มัธยมศึกษาเขต 4 0 
    6. นายวิรัตน์  ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                กรรมการ 
    มัธยมศึกษาเขต 40 
    7. นายเสกสรรค์  สีใส     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               กรรมการ 
     ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒         
    8. นายวุฒิพงศ์  เพชรกันหา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                กรรมการ 
     ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                                             
      /9. นายประวัติ...                      
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 9. นายประวัติ  ยงบุตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 กรรมการ 
                                             ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒            
    10. นายภูวนาท  มูลเขียน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 กรรมการ 
                                             ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒                                    
 11. นายวรพล  อุทัยรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 กรรมการ                                
     ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒             
 ๑ 2. นายสัมฤทธิ์  ไวเปีย            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                กรรมการ 
                                 ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒       
 ๑ 3. ว่าที่ พ.ต.ประหยัด แก่นชา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 กรรมการ                                                        
     ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒          
 ๑ 4. นายอนันต์  นามทองต้น รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                กรรมการ 
                                             ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒         
 ๑ 5. นางแน่งน้อย  เสาวรัจ รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                กรรมการ                                        
     ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒         
    ๑6. นายส าราญ บุตรอามาตย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                กรรมการ                                           
     ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒          
 ๑ 7. นางสุพัตรา  กองเกตุ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                กรรมการ     
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒     

๑8. นางมลธิรา  จันทร์มูล ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                    กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  
19. นายอุปถัมภ์  ขวัญลอย   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา    กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  
20. นางกรองแก้ว  อินแนน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  
21. นางรัชนี  วงศ์วาณิชวัฒนา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน                    กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  
22. นางชื่นจิต  เดชรักษา ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์นโนบายและแผน           กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  
23. นางศรีชา  ค าพา ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน            กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  
24. นางสาวนงนุช  ลาค า ผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล             กรรมการและเลขานุการ    
                              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒           
25. นายวีรพันธ์  สหเมธาพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ         กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒         

      
   / มีหน้าที่… 
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     มีหน้าที่ อ านวยการ วางแผน ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้การสนับสนุน
ทรัพยากร บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
     1. นายนิคม  เขียวฉ่ า ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           ประธานกรรมการ 
                               ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2    
     2. นายเสกสรรค์  สีใส รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 

   ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2    
    3. นายวุฒิพงศ์  เพชรกันหา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 

   ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2        
    4. นายประวัติ  ยงบุตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
    ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2       
    5. นางสาวยมลพร  หมื่นสาย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                          กรรมการ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 6. นางสาวมวลพร  รบชนะชัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                 กรรมการ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 7. จ.ส.อ.อ าไพ  สอนจิตร นิติกรช านาญการพิเศษ                 กรรมการ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 8. นางสาวศุภลักษณ์  ใจจะดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                  กรรมการ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 9. นางแพรวพรรณ  แก้วยม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                  กรรมการ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
 10. นายผดุงกานต์  ทัพพโชติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                  กรรมการ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
   11. นายสมคิด  วงษ์แสง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                  กรรมการ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
   12. นางสาวสุธิดา  ไคร้ทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                  กรรมการ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
   13. นางสาวเบญจวรรณ จันทาค า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                  กรรมการ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
   14. นางสาวนงนุช  ลาค า ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล           กรรมการและเลขานุการ  
                          ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2      
   15. นางเสาวณิต  กองเงิน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
                   ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2        

     /16. นายวีรพันธ์...  
 



๔ 
 

   16. นายวีรพันธ์  สหเมธาพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
                             ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2      

  มีหน้าที่  วางแผนการด าเนินงาน เตรียมการด้านอาคารสถานที่ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ 
ประสานงานทั่วไป และด าเนินงานให้การคัดเลือกและประเมิน บรรลุวัตถุประสงค์ 

3. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน-พัสด ุ      
๑. นายอนันต์  นามทองต้น        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       ประธานกรรมการ 
   ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒    

    2. นายสัมฤทธิ์  ไวเปีย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 
   ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2   
3. นางสุพัตรา  กองเกตุ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์                  กรรมการ 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒     
4. นางศิริวรรณ  กี่หมื่น นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ                            กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  
5. นางสาวชุติพร  ประเสริฐทรัพย ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                         กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  
6. นางผุสดี  วงษ์แสง  เจ้า พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน                       กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒     
7. นายสุรกานต์  อุดพ้วย ลูกจ้างชั่วคราว                                                    กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒   
8. นางเจริญ  จันทนะ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒     
9. นางสาวกัลตนา  บุญณรงค์ เจ้าพนักงาน พัสดุปฏิบัติงาน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒   

     มีหน้าที่ วางแผน เตรียมเอกสารประกอบการเบิก-จ่ายเงิน  ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เบิกจ่ายเงินพร้อมสรุปรายการเบิกจ่าย และการส่งใช้เงินยืมราชการให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 

4.  คณะกรรมการประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน    
   1. นายประวัติ  ยงบุตร     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา      ประธานกรรมการ 
     ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒                                    
   2. นายวุฒิพงศ์  เพชรกันหา        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 
     ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒                                    
   3. นางสาวยมลพร  หมื่นสาย   นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ                          กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                                          
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   4. จ.ส.อ.อ าไพ  สอนจิตร นิติกรช านาญการพิเศษ                                          กรรมการ 
                                     ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                                          
   5. นางสาวมวลพร  รบชนะชัย      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                          กรรมการ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                                          
    6. นางสาวศุภลักษณ์  ใจจะดี นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ                                 กรรมการ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                                               
   7. นางแพรวพรรณ  แก้วยม นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ                                 กรรมการ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2     
   8. นางเสาวณิต  กองเงิน   นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ                                 กรรมการ                                        

                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2             
   9. นายผดุงกานต์  ทัพพโชติ   นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ                                   กรรมการ 
                                      ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                                          
   10. นางสาวสุธิดา  ไคร้ทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                   กรรมการ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                                          
   11. นายสมคิด  วงษ์แสง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                   กรรมการ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                                          
   12. นายพิชิตพล  โสประดิษฐ์      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                  กรรมการ  
                                     ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 
   ๑3. นางพิชญ์สินี  หนูทอง ลูกจ้างชั่วคราว                                                     กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                                          
   ๑4. นางจารุวรรณ  ทองบุญตา     เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ                               กรรมการ 

                                         คุรสุภาเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                            
   15. นางสาววิลาวัลย์ ลายหีด ลูกจ้างชั่วคราว                                                    กรรมการ 
                                ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒                               
   16. นางสาวนงนุช  ลาค า   ผู้อ านวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล             กรรมการและเลขานุการ   

                   ส านกังานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                                                               
   17. นายวีรพันธ์  สหเมธาพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     

                    ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                                              
   18. นางสาวเบญจวรรณ จันทาค า  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

                    ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                                        
     มีหน้าที่  ด าเนินการเก่ียวกับประสานการประกวด การบันทึกคะแนนการประกวด ประมวลผล  
การประกวด การพิมพ์เกียรติบัตร สรุปผลการแข่งขันในระบบบริหารการแข่งขันและประสานงานให้บริการ                      
การช่วยเหลือด้านระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
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5.  คณะกรรมการประจ าสถานที่จัดกิจกรรมการคัดเลือกและประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
    (OBEC AWARDS)  
    5.1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์      
          5.1.1  คณะกรรมการด าเนินงาน  
1. นายวิรัตน์  ฉัตรวิโรจน์    รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      ประธานกรรมการ 

    มัธยมศึกษา เขต 40   
2. นางแน่งน้อย  เสาวรัจ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 
                                             ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
3. นายจงรัก  เกตแค ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์    กรรมการ                                                                                        
       ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 
4. นายคมสัน  สีป้อ                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  กรรมการ                                                           
                              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40      
5. นายศุภชัย บรรพลา               รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  กรรมการ                                                                            
                                            ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 40     
6. นายเสนาะ อั้งเอย                 รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  กรรมการ 
                                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40       
7. นายอุปถัมภ์  ขวัญลอย             ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา   กรรมการ      
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
8. นายสมคิด  วงษ์แสง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
9. นางสาวเบญจวรรณ จันทาค า      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ  

                                        ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2              
10. นายเสกสรรค์ สีใส                 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           กรรมการและ 
                    ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                                เลขานุการ       
11. นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น     ศึกษานิเทศก์                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2      
12. นางเสาวณิต  กองเงิน             นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2      

มีหน้าที่ ด าเนินงานจัดกิจกรรมการคัดเลือกและประเมิน รับรายงานตัวผู้เข้าประกวดแข่งขันและ  
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ก ากับดูแล แก้ปัญหาการจัดกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

    5.1.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
1. นายจงรัก  เกตแค    ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์         ประธานกรรมการ                                                                
                             ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 
2. นายคมสัน  สีป้อ     รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการ   
                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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3. นายศุภชัย บรรพลา รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์  รองประธานกรรมการ                                                                              
               ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
4. นายเสนาะ อั้งเอย   รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์  รองประธานกรรมการ                                                                                           
                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
5. นางจุรีพร  ศรีธาดา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
6. นางวิไลวรรณ  จันทิพย์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
7. นางสาวนิตยา  น้อยนันท์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
8. นางสาวสุดใจ  ภูมิใหญ่ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
9. นางค าสอน  โสมทิพย์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
10. นางสาวพจนารถ  แก้วยศ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
11. นางนารี  ผิวจันทร์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
12. นางสาวสุดสงวน  แสงก้อน ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
13. นางสาวจง  ศักดิ์เจริญชัยกุล ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
14. นางสาวอัมพร  เกิดแสง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
15. นายอนุสิษฐ์  จิตจ านงค์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
16. นางสาวพูลวดี  หล่อวิลัย ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
17. นางสาวสกุณา  แก้วทะ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
18. นายวรทัศน์  สิงห์อ าพล        พนักงานราชการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 

                             ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
19. นางสาวกฤษณา  ป้อมสีผ่อง   พนักงานราชการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 

                             ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
     /20. นางรุ่งนภา...  
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20. นางสาวรุ่งนภา  มาลา          พนักงานราชการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 
                             ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

21. นางสาววราภรณ์  สุนลี         พนักงานราชการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 
                             ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

22. นางสาวอรัญญา  พาค า        พนักงานราชการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 
                             ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

23. นางสาววิลัยรัตน์  พรมมา      พนักงานราชการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 
                             ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

24. นางสาวเพชรลดา  ก ามา       พนักงานราชการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 
                             ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

25. นายธรรมรัตน์  เบ้าชาลี        พนักงานราชการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 
                             ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

26. นางลัดดาวัลย์  ดอนชอบไพร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

27. นายวีระพันธ์  เกตุพันธุ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

28. นายนิรันดร  ลี้เหมือดภัย ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

29. นายชัชนท  รีรมย์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

30. นางเตือนใจ  อินทรศักดิ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

31. นายวินัย  ไล้สมบูรณ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

32. นายปรีชา  พ่ึงบัว ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

33. นายสาธิต  ศรีสด ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

34. นางพรหมภัสสร  พนาดร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์              กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

35. นายสมาน  ดอนชอบไพร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์          กรรมการและ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40          เลขานุการ 

36. ว่าที่ ร.อ.เผด็จ  ใจซื่อ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์          กรรมการและ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     /มีหน้าที่ ... 
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 มีหน้าที่  จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการคัดเลือกและประเมินเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) เช่น สถานที่รับรายงานตัว ห้องประชุม ห้องคัดเลือก ห้องท างานคณะกรรมการ
ต่าง ๆ และจัดสิ่งอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการและผู้เข้ารับการคัดเลือก รวมถึงปฏิบัติหน้าที่
อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสินและผู้เข้าประกวด ควบคุมเวลาการจัดแสดงผลงานและ     
การประกวด โดยประจ าห้องจัดประกวดกิจกรรมฯ (ห้องละ 2 คน) 

     5.1.3 คณะกรรมการการเงินและพัสดุ 
1. นายอุปถัมภ์  ขวัญลอย      ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา  ประธานกรรมการ 

                        ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
2. นางเสาวณิต  กองเงิน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
3. นายสมคิด  วงษ์แสง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                  กรรมการ           

                               ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2    
4. นายสุรกานต์  อุดพ้วย ลูกจ้างชั่วคราว                                                    กรรมการ 

                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  
5. นางผุสดี  วงษ์แสง                   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    กรรมการและเลขานุการ 

                                  ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2     

   มีหน้าที ่ วางแผน เตรียมเอกสารประกอบการเบิก-จ่ายเงิน  ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เบิกจ่ายเงินพร้อมสรุปรายการเบิกจ่าย และการส่งใช้เงินยืมราชการให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 

         5.1.4 คณะกรรมการประมวลผลและรายงาน 
1. นายอุปถัมภ์  ขวัญลอย  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา     ประธานกรรมการ 

                    ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
2. นางสาวเบญจวรรณ  จันทาค า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ      

                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
3. นายสมคิด  วงษ์แสง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ  

                               ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
4. นางพิชสินีย์  หนูทอง ลูกจ้างชั่วคราว                                  กรรมการและเลขานุการ             
                                      ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                   
   มีหน้าที่ รวบรวมคะแนนการประกวด บันทึกคะแนนการประกวด ประมวลผลการประกวด           
พิมพ์เกียรติบัตร สรุปผลการประกวดในระบบบริหารการแข่งขันและประสานงานให้บริการความช่วยเหลือ
ด้านระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร   

 

     /5.1.5 คณะกรรมการ... 

 



๑๐ 
 

      5.1.5 คณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกและประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS)  (ด้านวิชาการ/ด้านบริหารจัดการ/ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน)          
                 5.1.5.1 คณะกรรมการตัดสินกลาง 
1. นายวิรัตน์  ฉัตรวิโรจน์    รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      ประธานกรรมการ 

    มัธยมศึกษา เขต 40   
2. นางแน่งน้อย  เสาวรัจ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 
                                             ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
3. นายบัญญัติ  ปิงโสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม                             กรรมการ    

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40      
4. นายสุพจน์  ประไพเพชร            ผู้อ านวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม                             กรรมการ
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                                             
5. นายพัชริน  ภู่ชัย                    ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา                           กรรมการ 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40          
6. นายประสิทธิ์  หมอรักษา          ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์                กรรมการ 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40          
7. นายภูมิดี  ท าคาม                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม                           กรรมการ 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40          
8. นายจุลินทร์  น้ าค้าง                ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม                           กรรมการ 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40            
9. นางสาวประกาย  บรรลัง         นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                             กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40          
10. นายนพชัย  สารีค า ครู โรงเรียนผาแดงวิทยาคม                                    กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40                                             
11. นายสุนันท์  กล่อมเกลี้ยง         ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์                    กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40            
12. นายสมชาย  ค าเมือง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา     กรรมการ 

                                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                                             
13.. นายวรจักร์  มั่นคง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังใหญ่กรรมการ                          กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40                                          
14. นางสาวจงรักษ์  ตั้งละมัย         ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม                         กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40         
15. นายเสรี  เปรมปรีดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม                        กรรมการ    

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40                                            
16. นายอุทิศ  ฉัตรแก้ว                 ผู้อ านวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม                         กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40          

     / 27. นายไพรัตน์...  
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17. นายไพรัตน์  กลิ่นทับ             ผู้อ านวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม                           กรรมการ    
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                                            

18. นางอาทิตยา  ปัญญา             ศึกษานิเทศก์                                                       กรรมการ    
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                                             

19. นางเพลินพิศ  แย้มสันต์          ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม                                       กรรมการ 
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40            
20. นางอมรรัตน์  วรรณา             ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี                                 กรรมการและ    
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40         เลขานุการ                                                    

    มีหน้าที่ แก้ไขปัญหาในการด าเนินการตัดสินการประกวดและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกรณี  
กรรมการตัดสินการประกวดท่านใดท่านหนึ่งหรือหลายท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในแต่ละกิจกรรมการ
ประกวด ตามที่ประธานคณะกรรมการตัดสินกลางมอบหมาย 

  5.1.5.2 คณะกรรมการตัดสินรายกิจกรรมการประกวด 

 5.1.5.2.1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา  
      5.1.5.2.1.1 ขนาดกลาง นักเรียน 501-1,500 คน  
  1. นายไพโรจน์  กระจ่างพันธุ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์  ประธานกรรมการ 
            ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
  2. นายวิเศษ  ปินพิทักษ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม    กรรมการ  
           ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
  3. นายอธิภัทร  พรชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม        กรรมการและ 
      ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40          เลขานุการ 
         5.1.5.2.1.2 ขนาดใหญ่ นักเรียน 1,501 คน ขึ้นไป  
  1. นายพีรพัฒน์  วัชรินทรางกูร      ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
              ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
  2. นายชนินทร์  สะพรั่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี   กรรมการ  
           ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
  3. นายประเสริฐ  ช านาญพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์                 กรรมการและ 
      ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40         เลขานุการ 

5.1.5.2.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา 
           5.1.5.2.2.1  ขนาดเล็ก  นักเรียนไม่เกิน 500 คน       
   1. นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนจักรค าคณาทรล าพูน          ประธานกรรมการ  

                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35               
   2. นางสาวจรรยา  มโนรส ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีรัตน์ แพร่ ส านักงานเขตพ้ืนที่     กรรมการ   

    การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 37                                            
   3. นางนภาพร  แสงนิล              ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง                       กรรมการและ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 37          เลขานุการ                                     
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           5.1.5.2.2.2  ขนาดกลาง นักเรียน 501-1500 คน       
   1. นายชนะ  สุมมาตย์               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       ประธานกรรมการ  

                               มัธยมศึกษา เขต 41               
   2. นายพิเชษฐ์  สมฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม                       กรรมการ    

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36                                            
   3. นายธวัช  ชุมชอบ                 ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงค าวิทยาคม                    กรรมการและ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36          เลขานุการ                                                                                                                                                         
       5.1.5.2.2.3  ขนาดใหญ่ นักเรียน ๑,๕๐๑ คนขึ้นไป 

   1. นายธรณินทร์  เมฆศิริ            ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี                 ประธานกรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35              

   2. นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม                          กรรมการ 
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38                         

   3. นายการันต์ จันทรานันท์         ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  กรรมการและ 
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36         เลขานุการ                                                                                                                                  

5.1.5.2.3 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษา 
        5.1.5.2.3.1 ขนาดกลาง นักเรียน ๕๐๑-๑,๕๐๐ คน 

   1. นางสาวลาวัลย์ เกติมา            รองผู้อ านวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม           ประธานกรรมการ
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38               
   2. นายสมบูรณ์  พูนภิญโญยศ      รองผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์             กรรมการ 

                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36                         
   3.  นางสดศรี  กองแก้ว             รอง ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม               กรรมการและ 

                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36          เลขานุการ               
       5.1.5.2.3.2 ขนาดใหญ่  นักเรียน ๑,๕๐๑ คน ขึ้นไป 

   1. นายสิทธิศักดิ์  เขียนแม้น        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       ประธานกรรมการ 
                               มัธยมศึกษา เขต 41                                     

   2. นายคมสัน  มีเดช                 รองผู้อ านวยการโรงเรียนเถินวิทยา                             กรรมการ             
                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35             
   3. นางพัฒนา  ธรรมจักร           รอง ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม                 กรรมการและ 
                                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38          เลขานุการ      

5.1.5.2.4  ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   1. นายชนินทร์  วรรณมณี          ศึกษานิเทศก์                                           ประธานกรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35              
   2. นางเบญจวรรณ สิงห์โต          ศึกษานิเทศก์                                                    กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40                                              

       /3. นางนิยมพร...  
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 3. นางนิยมพร  เจริญวัฒนาชัยกุล  ศึกษานิเทศก์                                               กรรมการและ 
               ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40         เลขานุการ     

5.1.5.2.5 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มนิเทศ/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม  
              (สังกัด สพม.) 
   1. นายวิรัตน์  ศิริอ่อน               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       ประธานกรรมการ
    การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41                                               
   2. นางลัดดา  ถาวรวรรณ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่     กรรมการ    

    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37                                    
   3. นางมาลา  ชาตินันทน์            ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขต     กรรมการและ
    พ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                          เลขานุการ                                                          

5.1.5.2.6 ลูกจ้างยอดเยี่ยม (ในสถานศึกษา) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   1. นายบัณฑูรย์  ธิแก้ว          ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                  ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35              
   2. นายณัฐพล  จักทอน              ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม                                       กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                                           
   3. นายชัชนท  รีรมย์                 ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์           กรรมการและ 
                                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                                          

5.1.5.2.7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
             5.1.5.2.7.1 กิจกรรมแนะแนว   
  1. นางอุษาสม  แสงพยัพ       ศึกษานิเทศก์                                           ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38                                             
  2. นางวราภรณ์  สว่างการ      ครู โรงเรียนเวียงมอกวิทยา                                       กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35               
  3. นายครรชิต  พรคุณารักษ์ ครู โรงเรียนวังโป่งศึกษา                                    กรรมการและ                                              

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40          เลขานุการ   
         5.1.5.2.7.2  กิจกรรมนักเรียน  

   1. นางสาวกนกพร  นิลแพทย์   ครู โรงเรียนล าปางกัลยาณี                            ประธานกรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35               

   2. นางรัตนา  เพ็ชรมุข         ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยาคม                                    กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 38                        

   3. นางวิภาวดี  กันทะกะ            ครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม                             กรรมการและ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40         เลขานุการ  
 
 
                                                    /5.1.5.2.7.3 กิจกรรม...                       



๑๔ 
 

         5.1.5.2.7.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
   1. นายเฉลียว  พันธุ์อุดมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์                                           ประธานกรรมการ 

                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37                      
   2. นางเพลินพิศ  แย้มสันต์ ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม                                     กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40                
   3. นางบัวแก้ว  ศรีภูธร               ครู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม                            กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40         เลขานุการ             

5.1.5.2.8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
             5.1.5.2.8.1 กิจกรรมแนะแนว   
   1. นางสาวลัดดาวัลย์  ขุมค า    ศึกษานิเทศก์                                            ประธานกรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35                
   2. นางล าเนาว์  ชัยค า       ศึกษานิเทศก์                                                     กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37                                             
   3. นางมนต์ริสสา  เชื้อสุวรรณ ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม                                 กรรมการและ                                              

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40          เลขานุการ  
         5.1.5.2.8.2  กิจกรรมนักเรียน  

   1. นางอรธิสา  พานค าดาว          ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์                      ประธานกรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35               

   2. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย              ครู โรงเรียนจ่านกร้อง                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   
    3. นางพรสมัย  กาวน               ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม                               กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40          เลขานุการ                        
         5.1.5.2.8.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

   1. นางสาวรุ่งทิวา  กองสอน        ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม                         ประธานกรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36               

   2. นายชวลิต  ชัยชนะ          ครูโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม                                   กรรมการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36                        

   3. นายชัยวัฒน์  เสมาทอง ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                             กรรมการและ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40         เลขานุการ        

     มีหน้าที ่ตรวจสอบประเมินตัดสินการคัดเลือกและประเมินให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด      
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   5.2 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม      
          5.2.1  คณะกรรมการด าเนินงาน  
1. นายเฉลิมชัย  ชั้วเจริญ    รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      ประธานกรรมการ 

    มัธยมศึกษา เขต 40   
2. นายชาญวิทย์  อุ่นอนันต์    รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 

    มัธยมศึกษา เขต 40   
3. นายวรพล  อุทัยรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 
                                             ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
4. นางสุริยาภรณ์  ทรงสิทธิเดช ผู้อ านวยการ โรงเรียน ผาเมืองวิทยาคม                        กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40                                            
5. นายคฑา  ทัพภมาน    รองผู้อ านวยการโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                    กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40                                             
6. นางรัชนี  วงศ์วาณิชวัฒนา          ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
7. นางนันทนา  ริจนา นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 

                                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
8. นางสาวมวลพร  รบชนะชัย  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  กรรมการ  

             ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2       
9. นางแพรวพรรณ  แก้วยม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กรรมการ  

             ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                     
10. นายวุฒิพงศ์  เพชรกันหา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           กรรมการและ 
    ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                                เลขานุการ       
11. นางสาวยมลพร  หมื่นสาย        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2    

มีหน้าที่ ด าเนินงานจัดกิจกรรมการคัดเลือกและประเมิน รับรายงานตัวผู้เข้าประกวดแข่งขันและ  
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ก ากับดูแล แก้ปัญหาการจัดกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี              

    5.2.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
1. นางสุริยาภรณ์  ทรงสิทธิเดช ผู้อ านวยการ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม               ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40                                            
2. นายคฑา  ทัพภมาน    รองผู้อ านวยการโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม      รองประธานกรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40                                            
3. นางขนิษฐา  พลับรู้การ ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 

                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             
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4. นางสุกัญญา  เรือนจันทร์ ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

5. นางทรงสุดา  คงนา ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

6. นายโอฬาร  จันทร์ศรี ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

7. นางเทียมตา  อั้งเอย ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

8. นางสมทรง  ไฉนงุ้น ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

9. นางวรวรรณ  ชูมาก ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

10. นายชัยวัฒน์  เสมาทอง ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

11. นางประจบศรี  อินทรรักษา ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

12. นางสุกัญญา  แก้วยศ ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

13. นางค าเพียร  จันทร์แสน ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

14. นางศุภร  ศรีนุต ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

15. นายอานนท์  หาญแก้ว ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

16. นางพิชาภา  พูนยา ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

17. นางแสงเดือน  เศรษฐสุภัค ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

18. นางมันทนา  ปานนิล ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

19. นางวรรทนา  แพทย์กูล ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

20. นายบุญชู  แพทย์กูล ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             
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21. นางสุพิตรา  สุภสิริ ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

22. นางจิดาภา  ชาญเวช ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

23. นางศิวาพร  จินดารัตน์ ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

24. นางศิริพร  ธงอาสา ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

25. นางสมศรี  สิริเจริญกุล ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

26. นางปิยะวรรณ  ทรงฉาย ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

27. นางกฤติยาณี  ส่งสาย ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

28. นางสุภาวดี  ไกรลาศ ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

29. นายวงศ์เล็ก  คุ้มภู่ ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

30. นายจรัญ  ใจวงศ์ ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

31. นางกนกพิชญ์  พันธุ์เขตกิจ ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

32. นายทนงศักดิ์  ศรีนุต ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

33 นายอุปถัมภ์  ภักดี ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

34. นายสมชาย  ชูมาก ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

35. นางสมจิตร์  ศรีธรรม ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

36. นางเผ่าทิพย์  พุทธังชายา ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40         

37. นายประดับ  พรมมาก ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                                   กรรมการ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40             

     /38. นายเฉลิมวุฒิ... 
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38. นายเฉลิมวุฒ  ศรีธรรม ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                               กรรมการและ 
                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40          เลขานุการ    

 มีหน้าที่  จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการคัดเลือกและประเมินเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) เช่น สถานที่รับรายงานตัว ห้องประชุม ห้องคัดเลือก ห้องท างานคณะกรรมการ
ต่าง ๆ และจัดสิ่งอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการและผู้เข้ารับการคัดเลือก รวมถึงปฏิบัติหน้าที่
อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสินและผู้เข้าประกวด ควบคุมเวลาการจัดแสดงผลงานและ     
การประกวด โดยประจ าห้องจัดประกวดกิจกรรมฯ (ห้องละ 2 คน) 

     5.2.3 คณะกรรมการการเงินและพัสดุ 
1. นางรัชนี  วงศ์วาณิชวัฒนา         ผูอ้ านวยการกลุม่ส่งเสรมิสถานศึกษาเอกชน        ประธานกรรมการ 

                                     ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
2. นางสาวมวลพร  รบชนะชัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                          กรรมการ           

                                ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2              
3. นางแพรวพรรณ  แก้วยม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                                กรรมการ           

                                ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2        
4. นางศิริวรรณ  กี่หมื่น นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ         กรรมการและเลขานุการ                  

                          ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   

   มีหน้าที ่ วางแผน เตรียมเอกสารประกอบการเบิก-จ่ายเงิน  ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เบิกจ่ายเงินพร้อมสรุปรายการเบิกจ่าย และการส่งใช้เงินยืมราชการให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 

         5.2.4 คณะกรรมการประมวลผลและรายงาน 
1. นางรัชนี  วงศ์วาณิชวัฒนา         ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน        ประธานกรรมการ  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
2. นางสาวยมลพร  หมื่นสาย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการพิเศษ กรรมการ      

                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
3. นางแพรวพรรณ  แก้วยม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ               กรรมการและเลขานุการ                          
                                    ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2        
   มีหน้าที่ รวบรวมคะแนนการประกวด บันทึกคะแนนการประกวด ประมวลผลการประกวด           
พิมพ์เกียรติบัตร สรุปผลการประกวดในระบบบริหารการแข่งขันและประสานงานให้บริการความช่วยเหลือ
ด้านระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

 

     /5.2.5 คณะกรรมการ... 
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      5.2.5 คณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกและประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS)  (ด้านวิชาการ/ด้านบริหารจัดการ/ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 
               5.2.5.1 กรรมการตัดสินกลาง 
  1. นายเฉลิมชัย  ชั้วเจริญ    รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      ประธานกรรมการ 

    มัธยมศึกษา เขต 40   
  2. นายชาญวิทย์  อุ่นอนันต์    รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 

    มัธยมศึกษา เขต 40   
  3. นายวรพล  อุทัยรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 
                                             ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
  4. นางสาวประกาย  บรรลัง         นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                                กรรมการ 

                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 40 
  5. นางวันวิสา  ทรงสอาด            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                                กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40               
  6. นางชณุตพร  ศรีทา                ครู โรงเรียนเนินพิทยาคม                                       กรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40                   
  7. นางพนารัตน์  พลกลาง ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม                                    กรรมการ    

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40                                            
  8. นางกัลยาณี  ประสิทธิ์วุฒิเวชช์   ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารีเพชรบูรณ ์                        กรรมการ 
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40          
 9. นางวดีวิภา  ช านาญพันธ์ ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี                                       กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40                                             
 10. นางสาวณัฐธิตรา  ใสหนองเป็ด  ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนาร ี                                     กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40          
 11. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม ครู โรงเรียนหนองไผ่                                              กรรมการ    

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40                                            
 12. นางวลัยพร  นาคธรรมชาติ      ครู โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา                                    กรรมการ 
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40              
 13. นางวนิดา  โนนค า ครู โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก                กรรมการ    

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40                                            
 14. นายก าเชาว์  อารีรักษ์ ครู โรงเรียนชนแดนวิทยาคม                                    กรรมการ    

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40                                            
 15. นางสาวณราภรณ์  บุญกิจ       ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม                                    กรรมการ 
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40         
 
     / 16. นางปรารถนา...  
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 16. นางปรารถนา  บุญนาค ครู โรงเรียนหนองไผ่                                             กรรมการ    
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40                                          

 17. นางมณี  ด้วงนิล                  ครู โรงเรียนหนองไผ่                                              กรรมการ 
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40              
 18. นายสมวงษ์  รังสีวงษ์             ครู โรงเรียนดงขุยวิทยาคม                                      กรรมการ 
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40               
 19. นางสาววรัญญา  เมืองสุวรรณ ครู โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์                                กรรมการ   

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40          
20. นางรัชนู  บัวพันธ์        ครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม                                  กรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40          เลขานุการ                                           

       มีหน้าที ่ แก้ไขปัญหาในการด าเนินการตัดสินการประกวดและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกรณี  
กรรมการตัดสินการประกวดท่านใดท่านหนึ่งหรือหลายท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในแต่ละกิจกรรมการ
ประกวด ตามที่ประธานคณะกรรมการตัดสินกลางมอบหมาย 

  5 .2.5.2 กรรมการตัดสินรายกิจกรรมการประกวด 
5.2.5.2.1  ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
            5.2.5.2.1.1 สาขาวิชาภาษาไทย    
    1. นายมิตร  แก้วมะค า         ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                        ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35               
    2. นางกาญจนา  วัยวุฒิ            ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี                                     กรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 39                       
    3. นางพูลทรัพย์  ชั้วเจริญ          ครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม                                 กรรมการและ  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40         เลขานุการ          
             5.2.5.2.1.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
    1. นายเสน่ห์  จริยงามวงศ์      ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                         ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35               
    2. นางรัตติยา  วงศ์วุฒิ          ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม                                         กรรมการ  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36                       
    3. นางฉวีวรรณ  ศิริวงค์         ครู โรงเรียนแม่ต่ าวิทยา                                   กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36         เลขานุการ 
             5.2.5.2.1.3  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์                                                                                                              
    1. นางสาวเรืองหทัย ม่านมุงศิลป ์  ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์                       ประธานกรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35             
    2. นายวิทย์  ตันมี          ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม                                   กรรมการ  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40  

    /3. นางสาวอัมพร...                     



๒๑ 
 

    3. นางสาวอัมพร  ทองศรี ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี                                กรรมการและ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40          เลขานุการ 

            5.2.5.2.1.4  สาขาวิชาสังคมศึกษา                                                                                                               
    1. นางสมคิด  ทองม่วง            ครู โรงเรียนจ่านกร้อง                                   ประธานกรรมการ 
                                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39               
    2. นางโปรยทิพย์  ทัพภมาน        ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม                                    กรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40                       
    3. นางแน่งน้อย  อุตม์อ่าง ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี                                กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40          เลขานุการ 
             5.2.5.2.1.5  สาขาวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
    1. นายนิพนธ์  แสงเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง                      ประธานกรรมการ  
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35                        
    2. ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย  รุ่งระวี       ศึกษานิเทศก์                                                      กรรมการ 
                                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37                
    3. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา                            กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 39          เลขานุการ 
             5.2.5.2.1.6  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
    1. นางปิยะนุช  สารสิทธิยศ        ศึกษานิเทศก ์                                           ประธานกรรมการ 
                                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37               
    2. นายทิวา  ดวงไชย ครู โรงเรียนเถินวิทยา                                           กรรมการ  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35                       
    3. นายณัฐพล  ศิริขันธ์ ครู โรงเรียนติ้ววิทยาคม                                   กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40          เลขานุการ 
             5.2.5.2.1.7  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
    1. นางสาวสังวาล  ข่ายแก้ว        ครู โรงเรียนวียงมอกวิทยาคม                        ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35          
    2. นางสาวทิพย์วิภา  ผัดอ่อนอ้าย ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม                                  กรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 38                   
    3. นางสุขุมาลย์  ธ ารงโชติ         ครูโรงเรียนจ่านกร้อง                                      กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39          เลขานุการ                
              5.2.5.2.1.8  สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    1. นางจิตะกานต์  เทพศิริพันธุ์    ศึกษานิเทศก์                                           ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 37          
    2. นางนงนุช  ชัยเนตร             ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี                                      กรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 39       

    /3. นางสาวกรรณิการ์...               
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    3. นางสาวกรรณิการ์ กุลค า       ครู โรงเรียนชนแดนวิทยาคม                              กรรมการและ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40         เลขานุการ                

           5.2.5.2.1.9  บูรณาการ 
    1. นายทวีศักดิ์  พุฒมาเล          รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา              ประธานกรรมการ            

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35                   
    2. นางเปรมปรี  ฆะปัญญา         ศึกษานิเทศก์                                                     กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 37          
    3. นายวรายุ  อินทราลักษณ์       ครู โรงเรียนวังโป่งศึกษา                                   กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40          เลขานุการ                   
   5.2.5.2.2  ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
              5.2.5.2.2.1  ภาษาไทย 
    1. นายวรรณพงค์  ขันติสิทธิ์    ครู โรงเรียนจักรค าคณา                              ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35               
    2. นางปราณี  วิจิตรโชติ        ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม                                         กรรมการ  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36                      
    3. นางกมลวรรณ  สุ่มเจริญ    ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                          กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36          เลขานุการ                                                                                                                                   
             5.2.5.2.2.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
    1. นายธรัตน์ มหายศนันท์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา ประธานกรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37               
    2. นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง ครู โรงเรียนจักรค าคณาทร                                      กรรมการ  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35                       
    3. นางฉวีวรรณ  ทิพยสาร ครู โรงเรียนวังโป่งวิทยาคม                                กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40          เลขานุการ 
             5.2.5.2.2.3  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์                                                                                                               
    1. นายบรรจง  วรรณสุริยะ        ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา                 ประธานกรรมการ     
                                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
    2. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง  ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม                                       กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
    3. นายวงค์เล็ก  คุ้มภู่ ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                               กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40          เลขานุการ 
 
 
                                                  /5.2.5.2.2.4 สาขาวิชา... 
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             5.2.5.2.2.4  สาขาวิชาสังคมศึกษา                                                                                                               
    1. นางวิภา  อัมระรงค์             ศึกษานิเทศก์                                             ประธานกรรมการ 
                                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37               
    2. นายบุญเพิ่ม  จอมใจหาญ ครู โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์                             กรรมการ  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36                       
    3. นางนิรัน  บุญมาติด ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม                               กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40          เลขานุการ 
            5.2.5.2.2.5  สาขาวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
    1. นายอดุล  อุฬารโชติ             ครู โรงเรียนเขลางค์นคร                              ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35               
    2. นางมยุรี  เชื้อหมอ               ครู โรงเรียนดงเจนวิทยาคม                                    กรรมการ 
                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36                        
    3. นางสาวทิพวรรณ  ธาบุรี ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม                             กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40          เลขานุการ 
             5.2.5.2.2.6  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
    1. นายอนุภาพ  แพทยาไทย       ครู โรงเรียนเขลางค์นคร                               ประธานกรรมการ 
                                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35               
    2. นายสุรศักดิ์  เชื้อเจ็ดตน ครู โรงเรียนชนแดนวิทยาคม                                   กรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40                       
    3. นายถาวร  ถิรโชติบวร ครู โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม                           กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40          เลขานุการ 
                5.2.5.2.2.7  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
    1. นางทัศนีย์  ตาทอง              ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน                ประธานกรรมการ  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35          
    2. นางจินตนา  เกิดเนตร          ครู โรงเรียนจ่านกร้อง                                          กรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39                   
    3. นางมัลลิกา  จอมจันทร์กานต์  ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม                               กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40          เลขานุการ                
              5.2.5.2.2.8  สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    1. นายโอฬาร  จันทร์ศรี ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม                        ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40         
    2. นายองอาจ  พรมประไพร      ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี                                      กรรมการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 39                   
    3. นางชาลินี  พรมแสง ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม                              กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40          เลขานุการ   

       /มีหน้าที.่..              
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  มีหน้าที ่ ตรวจสอบประเมินตัดสินการคัดเลือกและประเมินให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด          

    5.3 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า      
          5.3.1  คณะกรรมการด าเนินงาน  
1. นายอนันต์  นามทองต้น    รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      ประธานกรรมการ 

    ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
2. นายสัมฤทธิ์  ไวยเปีย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 
                                             ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
3. นายสถิตย์  จีนประสพ ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                               กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
4. นายอรรถพงษ์  อินต๊ะวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                          กรรมการ 

                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2     
5. นางสุพัตรา  กองเกตุ                ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
6. นางสาวจิราพร  ศรีนุต นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการ 

                                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
7. นางสาวชุติพร  ประเสริฐทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                        กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
8. นายวีรพันธ์  สหเมธาพัฒน์         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                กรรมการและเลขานุการ                 

                                     ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2            
9. นายผดุงกานต์  ทัพพโชติ           นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                      ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2         

มีหน้าที่ ด าเนินงานจัดกิจกรรมการคัดเลือกและประเมิน รับรายงานตัวผู้เข้าประกวดแข่งขันและ  
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ก ากับดูแล แก้ปัญหาการจัดกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

    5.3.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
1. นายสถิตย์  จีนประสพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                     ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
2. นายอรรถพงษ์  อินต๊ะวงศ์ รอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า            รองประธานกรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
3. นางจินตนา  นนทะโคตร ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
4. นางส าเนียง  แสนใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
 
     /5. นางณพัชญ์ปภา... 
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5. นางณพัชญ์ปภา  ธราพรสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          ก รรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
6. นางวิไล  วันเมือง ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
7. นางสุมาลี  วงศ์บุญชู ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
8. นางสุวีร์ดา  ปะนิทานะโต ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
9. นางพุทธชาติ  อุ่นอกพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
10. นางจิตติมา  พรหมพ้วย ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
11. นางสมหมาย  แสงพรม ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
12. นายสุรธอม  พาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
13. นางวันเพ็ญ  โสภา ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
14. นางพรเพ็ญ  จรุงรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
15. นางกรองจิตร์  คงเยิน ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
16. นางกรกนก  ศรีไสยา ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
17. นางอรุณ  พรมค า ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
18. นายเขมภณ  กาญจนาชนะชน ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
19. นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรรม ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                       กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
20. นายชิตชัย  อุ่นอกพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
21. นายสถิตย์  ฟักฟูม ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
 
     /22. นางสุวรรณี...  



๒๖ 
 

22. นางสุวรรณี  น้อยวัน ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
23. นางมาลา  นามบุญลือ ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
24. วิลาวัลย์  กองกี ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
25. นายสัมฤทธิ์  คงมา ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
26. นายปรีชา  ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
27. นายสุริยะ  นามวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
28. นายเอกชัย  วัฒนศัพท์ ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
29. นางจารุณี  ค าศรี ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                          กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
30. นายยุทธภูมิ  พิมพา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                               กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
31. นางสาวสุรีย์รัตน์  กันภัย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                               กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
32. นางสาวภัทธจารินทร์  กล้าหาญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                               กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
33. นายสมยศ  บุตรแก้ว ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                   กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
34. นายสมจิตร  จงไทย ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                                   กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
35. นางพจนา  เศรษฐะ     ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                        ก รรมการและเลขานุการ 
                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   

 มีหน้าที่  จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการคัดเลือกและประเมินเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) เช่น สถานที่รับรายงานตัว ห้องประชุม ห้องคัดเลือก ห้องท างานคณะกรรมการ
ต่าง ๆ และจัดสิ่งอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการและผู้เข้ารับการคัดเลือก รวมถึงปฏิบัติหน้าที่
อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสินและผู้เข้าประกวด ควบคุมเวลาการจัดแสดงผลงานและ     
การประกวด โดยประจ าห้องจัดประกวดกิจกรรมฯ (ห้องละ 2 คน) 

                                                        /5.3.3 คณะกรรมการ... 
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    5.3.3 คณะกรรมการการเงินและพัสดุ 
1. นางสุพัตรา  กองเกตุ                 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการ 

                                ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
2. นางสาวจิราพร  ศรีนุต นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                                กรรมการ          

                                ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2        
3. นายผดุงกานต์  ทัพพโชติ            นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                  กรรมการ 
                                ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2           
4. นางสาวชุติพร  ประเสริฐทรัพย์     นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ      กรรมการและเลขานุการ 

                           ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2        

   มีหน้าที ่ วางแผน เตรียมเอกสารประกอบการเบิก-จ่ายเงิน  ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เบิกจ่ายเงินพร้อมสรุปรายการเบิกจ่าย และการส่งใช้เงินยืมราชการให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 

         5.3.4 คณะกรรมการประมวลผลและรายงาน 
1. นางสุพัตรา  กองเกตุ                 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการ  

                                  ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
2. นายผดุงกานต์  ทัพพโชติ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ      

                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
3. นายวีรพันธ์  สหเมธาพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ               กรรมการและเลขานุการ             

                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2        

   มีหน้าที่ รวบรวมคะแนนการประกวด บันทึกคะแนนการประกวด ประมวลผลการประกวด           
พิมพ์เกียรติบัตร สรุปผลการประกวดในระบบบริหารการแข่งขันและประสานงานให้บริการความช่วยเหลือ
ด้านระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

         5.3.5 คณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกและประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS)  (ด้านวิชาการ/ด้านบริหารจัดการ/ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

                  5.3.5.1 คณะกรรมการตัดสินกลาง 
1. นายอนันต์  นามทองต้น    รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      ประธานกรรมการ 

    ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
2. นายสัมฤทธิ์  ไวเปีย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 
                                             ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
3. นางประไพ  สิงห์เวิน          ครู โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด                                 กรรมการ 

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2      
4. นางอนงค์  อุ่นไพร                   ครู โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด                                     กรรมการ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
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5. นายประสาท  คล้ายกัน             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสักแห้ง                               กรรมการ 
                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

6. นายธเนศร์  กลิ่นมิ่ง                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนายม                                    กรรมการ 
                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

7. นางสมพร  สถิตโกศล               ครูโรงเรียนบ้านโป่งหว้า                                           กรรมการ 
                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

8. นางสวงสุดา  แก้วแพง              ครูโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด                                          กรรมการ 
                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

9. นางรวงทอง  ล าเจริญ               ครูโรงเรียนบ้านโป่งหว้า                                             กรรมการ 
                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

10. นางไพวรรณ  หาญแก้ว          ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง                                         กรรมการและ 
                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  เลขานุการ 

         มีหน้าที ่แก้ไขปัญหาในการด าเนินการตัดสินการประกวดและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกรณี  
กรรมการตัดสินการประกวดท่านใดท่านหนึ่งหรือหลายท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในแต่ละกิจกรรมการ
ประกวด ตามที่ประธานคณะกรรมการตัดสินกลางมอบหมาย 

  5.3.5.2 คณะกรรมการตัดสินรายกิจกรรมการประกวด 
 5.3.5.2.1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา 
             5.3.5.2.1.1  ภาษาไทย  
      - ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ 
   1. นางเรวดี  ลิ้มวัฒนกุล            ครู โรงเรียนบ้านพนานิคม                                ประธานกรรมการ 

                                           ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
   2. นางอุไร     บัวภาเรือง           ครู โรงเรียนบ้านซับบอน                                            กรรมการ 

                                           ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
   3. นางนงเยาว์  นาพิมพ์             ครูโรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพ 47                         กรรมการและ 

                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   เลขานุการ          
      - ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
   1. นางพิสมัย  ศรีเมฆ                ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง                                  ประธานกรรมการ 

                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
   2. นางวรรณี   พลเยี่ยม             ครู โรงเรียนบ้านพุขาม                                               กรรมการ 

                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
   3. เนตรนภา    ผลประเสริฐ        ครู โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย                                     กรรมการและ 

                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   ลขานุการ            
           
                                                                                            /5.3.5.2.1.2 สาขา.... 
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       5 .3.5.2.1.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
    1. นายสมบูรณ์  คุ้มสุวรรณ        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง                     กรรมการ                                   

                                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3               
    2. นายประดิษฐ์  หงษ์โม่           ครู โรงเรียนบ้านเนินคนธา                                 กรรมการและ 

                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3        
    3. นายประวัติ บุญศรี               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด                  กรรมการและ 
                                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   เลขานุการ      
          5.3.5.2.1.3  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์                                                                                                               
   1. นายสมชาย  เผือกตระกูลชัย    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะเดียง                    ประธานกรรมการ 
                                      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1             
   2. นางปิยะวรรณ  บัวสุวรรณ       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง                           กรรมการ 

                                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3     
   3. นางประดับ  ราชวงษ์             ครู โรงเรียนบ้านราหุล                                     กรรมการและ 

                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เลขานุการ            
             5.3.5.2.1.4  สาขาวิชาสังคมศึกษา                                                                                                               
  1. นายชิตชัย  อุ่นอกพันธุ์       ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า                               ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2     
  2. นายสมศักดิ์  ดีแป้น          ครู โรงเรียนบ้านหนองพลวง                                   กรรมการ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3               
  3. นายเหรียญ  บุญสิน          ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว                                 กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   เลขานุการ               
             5.3.5.2.1.5  สาขาวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
  1. นายคมกฤช  วิทยาวิโรจน์    ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด                          ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3      
  2. นายประดิษฐ์  ทองทุม       ครู โรงเรียนบ้านหนองแจง                                    กรรมการ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3            
  3. นายวิสุทธิ์  สุขศรี                  ครู โรงเรียนบ้านแก่งโตน                                  กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  เลขานุการ        
             5.3.5.2.1.6  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
1. นางสาวสุดาวัลย์  ทองเถื่อน      ครู โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ                        ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3      
2. นายอ านาจ  กลิ่นเทศ        ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก                                   กรรมการ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3               
3. นายสนธิ  นางนวล           ครู โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์                               กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เลขานุการ    

    /5.3.2.1.7 สาขา...                                                                                          
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     5.3.5.2.1.7  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
1. นางลออ  พันธุ์วงศ์                   ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน                       ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3      
2. นางทองพา  โกมาร          ครู โรงเรียนบ้านราหุล                                         กรรมการ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3               
3. นางรุ่งรัฐ  ชมชื่น                  ครู โรงเรียนบ้านดอนสว่าง                                 กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   เลขานุการ                                                                                      
              5.3.5.2.1.8  สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 1. นางวิภาพร  แซสันเทียะ           ครู โรงเรียนบ้านวังยาว                                 ประธานกรรมการ 

                                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2      
 2. นางยุพิน  โพธิ์ศรี                   ครู โรงเรียนบ้านกองทูล                                         กรรมการ 

                              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3                
 3. นางปิ่นญา  หริกุลรักษ์      ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน                             กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3  เลขานุการ             
           5.3.5.2.1.9  บูรณาการ 
 1. นายสุพัฒน์  ศรีศาสตร์       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกองทูล                    ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3      
 2. นายเวียงชัย  ศิริบริรักษ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง                               กรรมการ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3                
 3. นายยิ่งศักดิ์  จันทร์แจ่ม            ครู โรงเรียนบ้านนาแซง                                    กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2    เลขานุการ     
     มีหน้าที่ ตรวจสอบประเมินตัดสินการคัดเลือกและประเมินให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด                                                                                               

    5.4 โรงเรียนบ้านบ้านดงขวาง      
          5.4.1  คณะกรรมการด าเนินงาน  
1. นายภูวนาท  มูลเขียน               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       ประธานกรรมการ 

    ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
2. นายส าราญ  บุตรอามาตย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   รองประธานกรรมการ 
                                             ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
3. นายสลับ  ชมพลมา ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านบ้านดงขวาง                         กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
4. นางเกษร  ทัดเศษ รอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ้านดงขวาง                    กรรมการ 

                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2      
5. นางกรองแก้ว  อินแนน              ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

                                                                                           /6. นางศรีชา... 
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6. นางศรีชา  ค าพา ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

7. นางสาวกัลตนา  บุญณรงค์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ                                     กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

8. จ.ส.อ.อ าไพ  สอนจิตร นิติกรช านาญการพิเศษ                        กรรมการและเลขานุการ 
                             ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2        
9. นางสาวสุทธิดา  ไคร้ทอง     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ          กรรมการและผู้ช่วย เลขานุการ   

                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                      

มีหน้าที่ ด าเนินงานจัดกิจกรรมการคัดเลือกและประเมิน รับรายงานตัวผู้เข้าประกวดแข่งขันและ  
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ก ากับดูแล แก้ปัญหาการจัดกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

  5.4.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
1. นายสลับ  ชมพลมา                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ้านดงขวาง               ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
2. นางเกษร  ทัดเศษ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ้านดงขวาง      รองประธานกรรมการ 

                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2      
3.  นางละเอียด  อ่ิมคง ครู โรงเรียนบ้านบ้านดงขวาง ก รรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
4. นายสมชาย  รูปศร ี ครู โรงเรียนบ้านบ้านดงขวาง                                   กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
5. นายปริศร  อิเหลา ครู โรงเรียนบ้านบ้านดงขวาง                                   กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
6. นายสมจิต  เฮ้าปาน ครู โรงเรียนบ้านบ้านดงขวาง                                   กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
7. นางนิศานาถ  สร้อยสน ครู โรงเรียนบ้านบ้านดงขวาง                                   กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
8. นางสกาวรัตน์  ศรีอุดกัน ครู โรงเรียนบ้านบ้านดงขวาง                                   กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
9. นางเบญจมาศ  โภชน์มาก ครู โรงเรียนบ้านบ้านดงขวาง                                   กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
10. นายนิวัฒน์  เพ็งสาย ครู โรงเรียนบ้านบ้านดงขวาง                                   กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
11. นางศิริพร อุตม์อ่าง ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง                                        กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

     /12. นางสาวกนกพร...  
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12. นางสาวกนกพร  จันทรสุกรี ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง                                         ก รรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
13. นางละเอียด  สาตร์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง                                         กรรมการ 
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
14. นางสุภาวิดา  พลทา ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง                                         กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
15. นางพิฤดา  รัตนกูล ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง                                         กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
16. นางสมนึก  ทองเยิ้น ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง                                         กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
17. นางเติมสิน  ศรีบุญชม ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง                                         กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
18. นางอนัญญา  กันหามิ่ง ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง                                         กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
19. นายวิเชียร  บูชา ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง                                         กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
20. นางสาวเฉลิมขวัญ  จันดาลี       ธุรการโรงเรียนบ้านดงขวาง                                      กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
21. นายประสิทธิ์ นวนเมือง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านบ้านดงขวาง                     กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
22. นางพรรณราย  แพสา             ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง                       กรรมการและเลขานุการ 
                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2    

 มีหน้าที่  จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการคัดเลือกและประเมินเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) เช่น สถานที่รับรายงานตัว ห้องประชุม ห้องคัดเลือก ห้องท างานคณะกรรมการ
ต่าง ๆ และจัดสิ่งอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการและผู้เข้ารับการคัดเลือก รวมถึงปฏิบัติหน้าที่
อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสินและผู้เข้าประกวด ควบคุมเวลาการจัดแสดงผลงานและ     
การประกวด โดยประจ าห้องจัดประกวดกิจกรรมฯ (ห้องละ 2 คน) 

     5.4.3 คณะกรรมการการเงินและพัสดุ 
1. นางศรีชา  ค าพา                     ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                 ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
2. จ.ส.อ.อ าไพ  สอนจิตร นิติกรช านาญการพิเศษ                                          กรรมการ           

                                ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2              
3. นางสาวสุธิดา  ไคร้ทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

     4. นางสาวกัลตนา... 
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4. นางสาวกัลตนา  บุญณรงค์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ                  กรรมการและเลขานุการ 
                            ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2    

   มีหน้าที่ วางแผน เตรียมเอกสารประกอบการเบิก-จ่ายเงิน  ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เบิกจ่ายเงินพร้อมสรุปรายการเบิกจ่าย และการส่งใช้เงินยืมราชการให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 

         5.4.4 คณะกรรมการประมวลผลและรายงาน 
1. นางกรองแก้ว  อินแนน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          ประธานกรรมการ  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
2. นางสาวสุธิดา  ไคร้ทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ      

                                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
3. นางสาววิลาวัลย์  ลายหีด ลูกจ้างชั่วคราว                                  กรรมการและเลขานุการ       

                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2         

    มีหน้าที่ รวบรวมคะแนนการประกวด บันทึกคะแนนการประกวด ประมวลผลการประกวด           
พิมพ์เกียรติบัตร สรุปผลการประกวดในระบบบริหารการแข่งขันและประสานงานให้บริการความช่วยเหลือ
ด้านระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

         5.4.5 คณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกและประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS)  (ด้านวิชาการ/ด้านบริหารจัดการ/ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 
                5.4.5.1 คณะกรรมการตัดสินกลาง 
1. นายส าราญ  บุตรอามาตย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      ประธานกรรมการ 
                                              ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
2. นายพีระวัตร  จันทกูล               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว                              กรรมการ 

                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2   
3. นายสุวัฒน์  พูลพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองปลาซิว                       กรรมการ 

                                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2   
4. นายนิรศักดิ์  นารี                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากดุก                                กรรมการ 

                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2   
5. นายอานันท์  หงส์พันธ์              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่                             กรรมการ 

                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2   
6. นายสมศักดิ์  บุญทับ                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้อ                              กรรมการ 

                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2   
7. นายกันตภณ  เบญจานุกรม         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังยาว                             กรรมการ 

                                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2   
8. นายวิภพ  นิ่มขุนทด                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย                        กรรมการ 

                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3      

    /9. ว่าที่ร้อยโท...       
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9. ว่าที่ร้อยโทสกุลศักดิ์ กุลวงษ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย                      กรรมการ  
                                    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3      

10. นางวรมาศ  บูชาเกียรติ           ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ                                    กรรมการ 
                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1    

11. นางอัมพร  จันทร์ด ารงค์         ครู โรงเรียนบ้านซับไม้แดง                                     กรรมการ 
                              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3                

12. นางจีรพันธ์  อาจหาญ            ครู โรงเรียนบ้าน กม. 35                                      กรรมการ 
                              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3  เลขานุการ        

13. นายบรรจง  เพชระบูรณิน       ครู โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย             กรรมการ 
                                           ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2  

13. นางสาวมณฑา  ทองพัด         ครู โรงเรียนบ้านวังรู             กรรมการ 
                                           ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2  

14. นางจุฑารัตน์  ด้วงธรรม         ครู โรงเรียนบ้านโสก                           กรรมการและเลขานุการ                       
                                                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2   

         มีหน้าที ่แก้ไขปัญหาในการด าเนินการตัดสินการประกวดและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกรณี  
กรรมการตัดสินการประกวดท่านใดท่านหนึ่งหรือหลายท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในแต่ละกิจกรรมการ
ประกวด ตามที่ประธานคณะกรรมการตัดสินกลางมอบหมาย 

  5.4.5.2 คณะกรรมการตัดสินรายกิจกรรมการประกวด 
5.4.5.2.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม   
   1. นายวิวัฒน์  อ้นน่วม               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           ประธานกรรมการ 

    ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2                           
   2. นายหวั่น  แตงทิพย์               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                    กรรมการ 

    ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1                                        
   3. นายสุดเขต  สวยสม              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           กรรมการและ 
                            มัธยมศึกษา เขต 41                                              เลขานุการ   
5.4.5.2.2 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา 
      5.4. 5.2.2.1 ขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน 120 คน  
   1. นายพีระวัตร  จันทกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน หนองบัว                 ประธานกรรมการ 
                                      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2          
   2. นางสาวธิดา  กระต่ายเผือก      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังขาม                              กรรมการ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3             
   3. นางปวัณรัตน์  สมพงษ์           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังก้นหวด                      กรรมการและ 

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   เลขานุการ    

                                                   /5.4.5.2.2.2 ขนาดกลาง...  
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  5.4. 5.2.2.2 ขนาดกลาง นักเรียน 121-180 คน  
   1. นายเรือน  สิงห์โสภา              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน กม. 30                  ประธานกรรมการ 
                                      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3        
   2. นายเสน่ห์  จันทร์ประเทศ       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพชรละคร                           กรรมการ 

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3    
   3. นายวีรพล  ธิกะ                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพ 47             กรรมการและ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  เลขานุการ         
  5.4. 5.2.2.3 ขนาดใหญ่ นักเรียน 181 คน ขึ้นไป  
   1. นายภักดี  โพธิ์ศรี                  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา       ประธานกรรมการ 

    ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3                              
   2. นายวรวิทย์  โคตรสมบัติ         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกรวด                           กรรมการ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3              
   3. นายมานิตย์  ทองปอ              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ                  กรรมการและ 

                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เลขานุการ         

5.4.5.2.3 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา 
   1. นายกันตภณ  เบญจานุกรม      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังยาว                     ประธานกรรมการ 

                                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2   
   2. นายวิภพ  นิ่มขุนทด              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย                          กรรมการ 

                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3            
   3. ว่าที่ร้อยโทสกุลศักดิ์ กุลวงษ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย                 กรรมการและ 

                                    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   เลขานุการ       

5.4.5.2.4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อนประถมศึกษา 
            - ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ 
    1. นางสาวสมประสงค์  ชัยโฉม   ศึกษานิเทศก์                                             ประธานกรรมการ 
              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
    2. นางสิริพร  จันคง                 ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง                                     กรรมการ  

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
    3. นางชริม  จิราพงษ์               ครู โรงเรียนบ้านวังขอน                                    กรรมการและ 

                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   เลขานุการ              
    - ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   

   1. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว       ศึกษานิเทศก์                                            ประธานกรรมการ 
      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1   
   2. นางสุพรรณี เจริญพานิช          ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์                                      กรรมการ 
                                                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
   3. นางบุญนาค  เนียมเปรม          ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน                            กรรมการและ 

                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   เลขานุการ             
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5.4.5.2.5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา  
            5.4.5.2.5.1 กิจกรรมแนะแนว 
   1. นางวรมาศ  บูชาเกียรติ           ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ                           ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1    
   2. นางอัมพร  จันทร์ด ารงค์         ครู โรงเรียนบ้านซับไม้แดง                                     กรรมการ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3                
   3. นางจีรพันธ์  อาจหาญ            ครู โรงเรียนบ้าน กม. 35                                 กรรมการและ 

                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   เลขานุการ             
        5.4.5.2.5.2  กิจกรรมนักเรียน  

   1. นายกิตติชัย  ด้วงธรรม           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลาง                       ประธานกรรมการ           
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2   

   2. นายชูเกียรติ  สาจุ้ย               ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง                                 กรรมการ 
                                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3      

   3. นายสมเดช  สังข์รูป               ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน                            กรรมการและ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3  เลขานุการ            

         5.4.5.2.5.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
   1. นางทัศนีย์  จันทร์แสงศรี        ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           ประธานกรรมการ 

                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1    
   2. สิบเอกธัญญาวุฒิ เอ่ียมเย็น     นักวิชาการศึกษา                                                กรรมการ 

                              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3             
   3. นางอารีย์  ค ามาตร              นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                        กรรมการและ 

                              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  เลขานุการ  

     มีหน้าที่ ตรวจสอบประเมินตัดสินการคัดเลือกและประเมินให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด           

    5.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ 
          5.5.1  คณะกรรมการด าเนินงาน  
1. นายประวัติ  ยงบุตร รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      ประธานกรรมการ 

    ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
2. ว่าที่ พ.ต.ประหยัด  แก่นชา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 
                                              ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
3. นายอดิศักดิ  เพ็งตา    ผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ        กรรมการ                                                 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
4. นายขจร  ชลิตภิรัตน์     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ                                                 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

     /5. นางสาวณิชกานต์... 
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5. นางสาวณิชกานต์  ติปกรณ์         รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
6. นางมลธิรา  จันทร์มูล                ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ      
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2        
7. นางจารุวรรณ ทองบุญตา           เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  กรรมการ  

         คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
8. นายพิชิตพล  โสประดิษฐ์           นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ  

                                        ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2            
9. นางสาวนงนุช  ลาค า               ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล           กรรมการและเลขานุการ      
                      ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2         
10. นางสาวศุภลักษณ์  ใจจะดี        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                      ส านกังานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   

มีหน้าที่ ด าเนินงานจัดกิจกรรมการคัดเลือกและประเมิน รับรายงานตัวผู้เข้าประกวดแข่งขันและ  
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ก ากับดูแล แก้ปัญหาการจัดกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

    5.5.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
1. นายอดิศักดิ  เพ็งตา       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ         ประธานกรรมการ                                                 

                     ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
2. นายขจร  ชลิตภิรัตน์     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ รองประธานกรรมการ                                                 

                         ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
3. นายประสิทธิ์  ใจอ้าย         รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
4. นางสาวนริสา  วะทา         รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
5. นางสาวนิตยา  กางถ่ิน         รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
6. นายสุนทร  ชื่นชม         รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
7. นายยงยุทธ  ภู่สุวรรณรัตน์         รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
8. นางอังค์ริสา  ทศพัฒน์บุญศิริ     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
9. นางสาวณิชกานต์  ติปกรณ์         รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
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10. นางสาวรวีวรรณ  ชัยบุตร         ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

11. นางสาวสุนิสา  สมโภชน์         ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

12. นางสายรุ้ง  จงธรรม์         ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

13. นางสาวอนัญญา  กันหา         ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

14. นางสาวกุหลาบ  ตะริยะ         ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

15. นางสาวสุภาวดี  แชเชือน         ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

16. นายอ าพล  คณาวงศา         ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

17. นายอนุสร  เหง้าสารี         ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

18. นายเสถียรพงษ์  ทิอ้าย         ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

19. นายสมภพ  วงค์ไทย         ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

20. นายธีรพันธ์  พยาวงค์         ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

21. นางสาวกัญญารัตน์  ขวัญโยน เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ   กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

22. นางสาวมลฤดี  กุลาสัย         เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ   กรรมการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

23. นางสาวสายรุ้ง  เนตอ้น        เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ กรรมการและ 
                            ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เลขานุการ 

 มีหน้าที่  จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการคัดเลือกและประเมินเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) เช่น สถานที่รับรายงานตัว ห้องประชุม ห้องคัดเลือก ห้องท างานคณะกรรมการ
ต่าง ๆ และจัดสิ่งอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการและผู้เข้ารับการคัดเลือก รวมถึงปฏิบัติหน้าที่
อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสินและผู้เข้าประกวด ควบคุมเวลาการจัดแสดงผลงานและ     
การประกวด โดยประจ าห้องจัดประกวดกิจกรรมฯ (ห้องละ 2 คน) 
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     5.5.3 คณะกรรมการการเงินและพัสดุ 
1. นางมลธิรา  จันทร์มูล                ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                          ประธานกรรมการ 

                                ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
2. นางสาวศุภลักษณ์  ใจจะดี          นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                                 กรรมการ           
                                ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2     
3. นายพิชิตพล  โสประดิษฐ์          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                  กรรมการ  

                                        ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2              
4. นางเจริญ  จันทนะ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 

                            ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2    

   มีหน้าที่ วางแผน เตรียมเอกสารประกอบการเบิก-จ่ายเงิน  ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เบิกจ่ายเงินพร้อมสรุปรายการเบิกจ่าย และการส่งใช้เงินยืมราชการให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 

         5.5.4 คณะกรรมการประมวลผลและรายงาน 
1. นางสาวนงนุช  ลาค า ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                   ประธานกรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
2. นางจารุวรรณ  ทองบุญตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ      

                                         คุรสุภาเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
3. นายพิชิตพล  โสประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                กรรมการและเลขานุการ                

                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2        

   มีหน้าที่ รวบรวมคะแนนการประกวด บันทึกคะแนนการประกวด ประมวลผลการประกวด           
พิมพ์เกียรติบัตร สรุปผลการประกวดในระบบบริหารการแข่งขันและประสานงานให้บริการความช่วยเหลือ
ด้านระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

         5.5.5 คณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกและประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS)  (ด้านวิชาการ/ด้านบริหารจัดการ/ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน) 

            5.5.5.1 คณะกรรมการตัดสินกลาง 
  1. ว่าที่ พ.ต.ประหยัด  แก่นชา      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      ประธานกรรมการ 
                                             ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
  2. นายค ารณ  คูณแก้ว              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   รองประธานกรรมการ 

                               ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3                              
  3. นางประไพศรี  ทองยิ่ง            ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                              กรรมการ 
                                            ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3                                                                     
  4. นางสาวกิ่งกาญจน์  ยศปัญญา  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                กรรมการ  

                              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3   
 
    /5. นางพรรณทิพย์... 
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  5. นางพรรณทิพย์  พิมพ์ภูเขียว    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                     กรรมการ  
                                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3   

  6. นางมลธิรา  จันทร์มูล            ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                     กรรมการ  
                                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2   

  7. นางนวรัตน์  อินทรวิเชียร       นักจัดการงานทั่วไป                                             กรรมการ  
                                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3   

  8. นายสิทธิโชติ  มีแสงแก้ว         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งโตน                                 กรรมการ 
                                          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2 

  9 นายประยุทธ  ลาภะสัมปัน      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด                      กรรมการ 
                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3   

  10. นางทิพาภรณ์  จันคณา       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแหวน                         กรรมการ 
                                              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  
  11. นางณัฐพร  เฉลิมชาติ         ผู้อ านวยการโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์                   กรรมการ  
                                              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2       
  12. นายบุญโฮม  หลอดทอง      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง                       กรรมการ 
                                    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3   
  13. นางสาวสุทิภา  ลาดเลา      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนตะแบก                            กรรมการ 
                                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1                                                                    
  14. นางจรัสศรี  วะยาค า         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ากกแก                             กรรมการ  

                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
  15. นายพงษ์ศักดิ์  อินดีค า        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังขอนดู่                             กรรมการ  

                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
  16. นายอิทธินันท์  ยายอด       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง                           กรรมการ  

                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
  17. นายพนมรักษ์  เหล็กกล้า    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอยน้ าเพียงดิน                     กรรมการ  

                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
  18. นายประจักษ์  บัวพันธ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีเลิศ                                 กรรมการ  

                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
  19. นายชัชวาล  บุตรอามาตย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ                               กรรมการ  

                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   

         มีหน้าที ่แก้ไขปัญหาในการด าเนินการตัดสินการประกวดและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกรณี  
กรรมการตัดสินการประกวดท่านใดท่านหนึ่งหรือหลายท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในแต่ละกิจกรรมการ
ประกวด ตามที่ประธานคณะกรรมการตัดสินกลางมอบหมาย 
 
 

                                                                              /5.5.5.2 คณะกรรมการ... 
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       5.5.5.2 คณะกรรมการตัดสินรายกิจกรรมการประกวด 
5.5.5.2.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม   
   1. นายธวัช  กงเติม                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การ                 ประธานกรรมการ   

    ประถมศึกษา เพชรบูรณ์   เขต 1                            
   2. นายรมย์  พะโยม                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                   กรรมการ 
    ประถมศึกษา ก าแพงเพชร เขต 2                                        
   3. นายนิคม  เขียวฉ่ า                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               กรรมการและ 

    ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                              เลขานุการ 
5.5.5.2.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม   
   1. นางสุริชา  ชาติสุทธิ              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      ประธานกรรมการ 

                              ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1                                
   2. นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               กรรมการ   

    ประถมศึกษาแพร่  เขต 1                            
   3. นายนิรันดร์  แจ่มวงษ์            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           กรรมการและ   

    ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3                                 เลขานุการ 
5.5.5.2.3 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา 
      5.5. 5.2.3.1 ขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน 120 คน  
    - ด้านวิชาการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
   1. นายทวีศักดิ์  เดชสองชั้น ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์                 ประธานกรรมการ                                                    
                                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1       
   2. นางวันเพ็ญ  โพธิ์เหลือง          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังเหว                              กรรมการ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3     
   3. นายมนตรี  พวงค า                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจางวาง                         กรรมการและ 

                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2  เลขานุการ 
       - ด้านบริหารจัดการ 
   1. นายรุ่งศักดิ์  ศุภสิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธารทิพย์                    ประธานกรรมการ 
                                                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2   
   2. นายภควัต  ตรีจักร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง                             กรรมการ 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
   3. นางสาววิไลวรรณ  รุ่งเรืองสมบัต ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแควป่าสัก                     กรรมการและ 

                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เลขานุการ   
  5.5. 5.2.3.2 ขนาดกลาง นักเรียน 121-180 คน  
   1. นายพีระพล  บัวหอม             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับชมภู                   ประธานกรรมการ 

                                      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3    
   2. นายสมเกตุ  ศรีพลัง              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม                        กรรมการ 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3             
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   3. นายสายยนต์  อินตาค า          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีทอง                            กรรมการและ 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  เลขานุการ 

  5.5. 5.2.3.3 ขนาดใหญ่ นักเรียน 181 คน ขึ้นไป  
  1. นายจ าเนียร  แสงเสนา            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งธงไชย                    ประธานกรรมการ 

                                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
  2. นายวาทิต  มีสนุ่น                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจัดสรร                              กรรมการ 

                                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3             
  3. นายชาคริต  โพธิ์ปิ่น             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับตะแบก                     กรรมการและ 

                              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เลขานุการ     

5.5.5.2.4 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มนิเทศ/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม  
            สังกัดส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา 
  1. นายค ารณ  คูณแก้ว              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       ประธานกรรมการ 

                               ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3                              
  2. นางประไพศรี  ทองยิ่ง            ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                              กรรมการ 
                                            ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3                                                                     
  3. นางสาวกิ่งกาญจน์  ยศปัญญา  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์           กรรมการและ   

                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เลขานุการ  

5.5.5.2.5 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา 
  1. นายวรวุฒิ  แสงนาก               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด                 ประธานกรรมการ 

                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
  2. นายวิบูลย์  ช้างอินทร์             ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวังพิกุล                            กรรมการ 

                              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3             
  3. นายล าพึง  วิมลเศรษฐ            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลาง                           กรรมการและ 

                                    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   เลขานุการ                   

5.5.5.2.6 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประถมศึกษา 
  1. นายวัฒนากร  บัวทอง           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งหินปูน                ประธานกรรมการ 

                                   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3   
  2. นายทองมี  สัญญะ               ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา                         กรรมการ 

                                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3             
  3. นางพรฐิตา  ฤทธิ์รอด            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว                  กรรมการและ 

                                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  เลขานุการ            

                                      /5.5.5.2.7 รองผู้อ านวยการ... 
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5.5.5.2.7 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา   
  1. นายทรงเกียรติ  สิงห์บัวขาว    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากตก                      ประธานกรรมการ 

                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
  2. นายสุพจน์  ผัดพิทักษ์กุล       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ                         กรรมการ 

                                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3             
  3. นางวรรณิศา  ศรีเภา            ผู้อ านวยการโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองร าลึก                  กรรมการและ 

                                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2    เลขานุการ       

5.5.5.2.8  ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
   1. นายประสิทธิ์  กระทู้           ศึกษานิเทศก์                                             ประธานกรรมการ 

                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
   2. นางณิตต์ตา  อ านาจ           ศึกษานิเทศก์                                                      กรรมการ 

                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3             
   3. นางพิบูลขวัญ  กลิ่นมิ่ง         ศึกษานิเทศก์                                                 กรรมการและ 

                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1     เลขานุการ         
5.5.5.2.9  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ยอดเยี่ยม 
            สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
   1. นายดิเรก  ต่ายเมือง           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        ประธานกรรมการ 

                            ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
  2. นางสุนันท์  บัวเทศ              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                            กรรมการ    

                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
  3. นางฐิติภรณ์  กระหนาย         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ       

                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3        

5.5.5.2.10 ลูกจ้างยอดเยี่ยม (ใน สพท.) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
  1. นางพรรณทิพย์  พิมพ์ภูเขียว   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                             ประธานกรรมการ 

                                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
  2. นางมลธิรา  จันทร์มูล           ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                       กรรมการ 

                                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
  3. นางนวรัตน์  อินทรวิเชียร      นักจัดการงานทั่วไป                               กรรมการและเลขานุการ 

                                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
5.5.5.2.11 ลูกจ้างยอดเยี่ยม (ในสถานศึกษา) ประถมศึกษา 
  1 นายประยุทธ  ลาภะสัมปัน     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด              ประธานกรรมการ 

                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3   
  2. นางทิพาภรณ์  จันคณา         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแหวน                           กรรมการ 
                                              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  
 
     /3. นางณัฐพร... 
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  3. นางณัฐพร  เฉลิมชาติ         ผู้อ านวยการโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์                 กรรมการและ 
                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2     เลขานุการ 
5.5.5.2.12 ลูกจ้างยอดเยี่ยม (ในสถานศึกษา) ขยายโอกาสทางการศึกษา 
  1. นายบุญโฮม  หลอดทอง      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง                  ประธานกรรมการ 
                           ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3   
  2. นางสาวสุทิภา  ลาดเลา       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนตะแบก                                กรรมการ 
                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1                                                                     
  3. นางจรัสศรี  วะยาค า          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ากกแก                             กรรมการและ 
                                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  เลขานุการ                                         

     มีหน้าที่ ตรวจสอบประเมินตัดสินการคัดเลือกและประเมินให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด      

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง   ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ   เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์  อย่างมี
ประสิทธิภาพ บังเกิดผลดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

  ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                                    
 
                                           
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


