
 
 

 
 

    ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ท่ี ๑๘๒๒/๒๕๕๘ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินและคณะท างานเพื่อพิจารณาตัดสินหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น 
ที่ประสบผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คร้ังที่ ๕  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
............................................................................. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ด าเนินการคัดเลือกและประเมินผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และหน่วยงานในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.(OBEC AWARDS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมบุคลากร ในส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมีผลงานยอดเย่ียม และมีความประพฤติ ในการครองตน ครองคน ครอง
งาน เป็นแบบอย่างท่ีดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพ และสังคม รวมท้ังเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
บุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ยกย่องหน่วยงาน สถานศึกษา ท่ีสามารถท าหน้าท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างท่ีดี 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จึงก าหนดการคัดเลือกและประเมินผล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การด าเนินการคัดเลือกในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ ท่ีมีรายนามและต าแหน่ง ต่อไปนี้ 

๑. ที่ปรึกษา 
๑.๑ ผศ.ดร.อัจฉรา  ภานุรัตน์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุรินทร์ 
      ประธานท่ีปรึกษา 

๑.๒ ผศ.ดร.นภดล พูลสวัสด์ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รองประธานท่ีปรึกษา 
๑.๓ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ 
ท่ีปรึกษา 

๑.๔ นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

ท่ีปรึกษา 

๑.๕ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

ท่ีปรึกษา 
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๑.๖ นายค าปุ่น  บุญเชิญ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

ท่ีปรึกษา 

๑.๗ นายสิงห์ทอง สิงหพรพงศ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

ท่ีปรึกษา 

๑.๘ นายสมานมิตร จิตหนักแน่น ประธานคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
 

ท่ีปรึกษา 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ 
๒.๑ นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นายณรงค์  กอสาลี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๔ นายธรรมนญู  ขวัญรัมย ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 
 

๒.๕ นายรัฐวุฒิ  ก่องขันธ ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 
 

๒.๖ นายส าเริง บุญโต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

กรรมการ 
 

๒.๗ นายอภัย  ไพรสินธุ ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒.๘ นายกฤษ  ละมูลมอญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ 

กรรมการ 

๒.๙ นายทวีสิทธิ์  มั่นจิตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

กรรมการ 

๒.๑๐ นายวิชัย  มาลีหวล ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๑๑ นางอัญชลี  นามพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๑๒ ดร.ยรรยง  ผิวอ่อน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๑๓ นางพัชรนันท์  ถาดทอง ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 
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๒.๑๔ นายบุญส่ง  ชาญศรี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๒.๑๕ ดร.กิตติภัทท์  ไกรเพชร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๒.๑๖ ดร.สมนึก  บุญใหญ่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๑๗ นางอมรรัตน์  เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๑๘ นายอัษฎางค์  ศรีอรห์ นักทรัพยากรกรบุคคล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๑๙ นายวงศกร สีลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   ก ากับ อ านวยการ วางแผน ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแล อ านวยความสะดวกแก่
คณะกรรมการและผู้เข้าประกวด ดูแลให้การด าเนินการประกวดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม  
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการคัดเลือกและ
ประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC 
AWARDS)  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓. คณะท างาน 
๓.๑ นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
ประธานคณะท างาน 

๓.๒ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร   รองผู้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

รองประธาน
คณะท างาน 

๓.๓ นายวิชัย  มาลีหวล ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๒ 

คณะท างาน 

๓.๔ นางอัญชลี  นามพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต ๒ 

คณะท างาน 

๓.๕ นางพัชรนันท์  ถาดทอง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

คณะท างาน 

๓.๖ นายบัณฑิต หินกอง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

คณะท างาน 

๓.๗ นายประศาสตร์  ร่วมกล้า ประธานเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี ๑ คณะท างาน 
๓.๘ นายบุญสี  ราชบุรี ประธานเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี ๒ คณะท างาน 
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๓.๙ นายบุญรัตน์  หงษ์ทอง ประธานเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี ๓ คณะท างาน 
๓.๑๐ นายสุรพงษ์  โททอง ประธานเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี ๔ คณะท างาน 
๓.๑๑ นายเสริม  สิงจานุสงค์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนโนนนารายณ์ ๑ คณะท างาน 
๓.๑๒ นายสุพรรณ  วงค์มา ประธานเครือข่ายโรงเรียนโนนนารายณ์ ๒ คณะท างาน 
๓.๑๓ นายเอกชัย  แพงงาม ประธานเครือข่ายโรงเรียนสนม ๑ คณะท างาน 
๓.๑๔ นายเทพวิรุฬ์  บุญมี ประธานเครือข่ายโรงเรียนสนม ๒ คณะท างาน 
๓.๑๕ นายสิทธิชัย  รังสัย ประธานเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม ๑ คณะท างาน 
๓.๑๖ นายพงศ์ศาสตร์  ไพรสินธุ ์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม ๒ คณะท างาน 
๓.๑๗ นายอักษร  จุฑารัตน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม ๓ คณะท างาน 
๓.๑๘ นายส าราญ  ลักขษร ประธานเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม ๔ คณะท างาน 
๓.๑๙ นายสมเกียรติ  อิฐรัตน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี ๑ คณะท างาน 
๓.๒๐ นายสุรัตน์ สุขทวี ประธานเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี ๒ คณะท างาน 
๓.๒๑ นายบัณฑิต  เทตะรัตน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี ๓ คณะท างาน 

 

๓.๒๒ ว่าท่ี ร.ต. ธนโชติ ปุณยชัยปรีดา 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองพงันาค 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  

คณะท างาน 

๓.๒๓ นางอรุณรุ่ง  โยธสิงห ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

คณะท างาน 

๓.๒๕ นางนิราตรี  รักษาภักดี นักทรัพยากรบุคคล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

คณะท างาน 

๓.๒๖ นายกฤษฎาวัฒน์  ฉัตรรักษา 
 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

คณะท างาน 

๓.๒๗ นางวันดี สุขชีพ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

คณะท างาน 

๓.๒๘ นายทวีศักดิ์  อิฐรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

คณะท างาน 

๓.๒๙ นายทศพล  พิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

คณะท างาน 

๓.๓๐ ดร.สุภพ  ไชยทอง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

คณะท างาน 

๓.๓๑ นายณภัทร  เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

คณะท างาน 

๓.๓๒ นายวัชรินทร์  นุตโร ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 
 

คณะท างาน 

    



-๕- 
 

๓.๓๓ นายสุนัย  สุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

คณะท างาน 

๓.๓๔ น.ส.วราภรณ์  บุญเจียม ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

คณะท างาน 

๓.๓๕ นายสุทัศน์  สังคะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

คณะท างาน 

๓.๓๖ นายนิวัติ  ทมโคตร ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

คณะท างาน 

๓.๓๗ นายสุภกิจ  กล่ินรื่น ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

คณะท างาน 

๓.๓๘ นายทองค า อ าไพ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

คณะท างาน 

๓.๓๙ นายทิพากร ทีน้ าค า ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

คณะท างาน 

๓.๔๐ น.ส.มนทิยา ลีประโคน ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

คณะท างาน 

๓.๔๑ ดร.สมนึก  บุญใหญ่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๓.๔๒ ดร.ยรรยง ผิวอ่อน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๔๓ นางธัญลักษณ์  จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๔๔ นางอมรรัตน์  เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๔๕ นายอัษฎางค์  ศรีอรห์ นักทรัพยากรกรบุคคล ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๔๖ นายวงศกร สีลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการตัดสินการประกวด  
๔.๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๑  ตัดสินส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษายอดเย่ียม และ

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม/มัธยมศึกษายอดเย่ียม 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายสิงห์ทอง สิงหพรพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
 ๒) ว่าท่ีร้อยโท กวี เพ็งศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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 ๓) นายชาญชัย  รสจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร  เขต ๑ 

กรรมการ 

 ๔) ผอ.วัชรโรจน์  ไชยพิเดช ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต ๒ 

กรรมการ 

 ๕) นายสมนึก นนทิจันทร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑ 

กรรมการ 

๔.๒ คณะกรรมการชุดท่ี ๒  ตัดสินสถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก  
นักเรียนไม่เกนิ ๑๒๐ คน 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายปรีดี  โสโป ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไม้เส่ียว  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นางกษมา ป้องกัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
บึงกาฬ 

กรรมการ 

 ๓) นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าอ้อม   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 
 

กรรมการ 

๔.๓ คณะกรรมการชุดท่ี ๓  ตัดสินสถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  
 นักเรียน  ๑๒๑-๑๘๐ คน 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ดร.ธนศักดิ์  ศิริปุณยนันท์ ผู้อ านวยการ กลุ่มนิเทศฯ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๓ 

ประธาน
กรรมการ 

 ๒) ดร.จักพร  หมั่นโสดา ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

กรรมการ 

 ๓) ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดีหลุมข้าว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต ๒ 

กรรมการ 

  

๔.๔ คณะกรรมการชุดท่ี ๔  ตัดสินสถานศึกษายอดเย่ียม และผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม  
ประเภทประถมศึกษา (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ 

 ๑) นายธรรมนญู  ขวัญรัมย์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

  ประธานกรรมการ 
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๒) 

 
นายเสริมศักดิ์ รุจิรวรรธน์ 

 
ผู้อ านวยการ กลุ่มนิเทศฯ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๕ 

 
กรรมการ 

 ๓) นายประสิทธิ์ สุขชีพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าศิลา ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๒ 

กรรมการ 
 

๔.๕ คณะกรรมการชุดท่ี ๕  ตัดสินผู้อ านวยการสถานศึกษา ประเภทประถมศึกษายอดเย่ียม (ขยายโอกาส 
ทางการศึกษา) ด้านวิชาการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายทวีสิทธิ์  มั่นจิต   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพนัธ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองดอง  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓ 

กรรมการ 
 

 ๓) นายศุภนนท์ พรหมบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลุงปุง  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๖ คณะกรรมการชุดท่ี ๖  ตัดสินสถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่      
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายองอาจ ดีประดวง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ เขต ๓๓                            ประธาน
กรรมการ 

 ๒) นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม                                  
กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา๓๒                       

 ๓) ดร.สมชาติ สุขใส ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 

                                
กรรมการ 

 
๔.๗ คณะกรรมการชุดท่ี ๗  ตัดสินรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม 

ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 ๑) นายค าปุ่น บุญเชิญ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา               ประธานกรรมการ 

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓              
 ๒) นายสง่า ศรีราม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                        กรรมการ

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓                        
 ๓) ผศ.ดร.วสันต์ชัย  กากแก้ว อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุรินทร์ 
กรรมการ 

 ๔) ดร.นภเกตุ  สุขสมเพียร  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร์ 

กรรมการ 
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 ๕) นายธรรมนญู ขวัญรัมย ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุรินทร์  เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๘ คณะกรรมการชุดท่ี ๘ ตัดสินรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษายอดเย่ียม 
ด้านวิชาการ, บริหารจัดการ, นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายวิรัตน์ วิทยานุวัฒน ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายธรรมนญู  ขวัญรัมย ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

 ๓) ดร.ชาตรี เกษโพนทอง อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 

กรรมการ 

๔.๙ คณะกรรมการชุดท่ี ๙  ตัดสินผู้อ านวยการกลุ่มยอดเย่ียมส านักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายประสิทธิ์  สลักค า ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายก าจัด  บุญวิทย์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๑ 

กรรมการ 

 ๓) นายจอมสี พรมจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑ 

กรรมการ 

๔.๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๑๐  ตัดสินศึกษานิเทศก์ยอดเย่ียมส านักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ด้านวิชาการ 

 ๑) นายประขรรค์  สมนิยาม  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร์ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) ดร.สมนึก นนทิจันทร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี  
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 
๑  

                      กรรมการ 

 ๓) นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓  

กรรมการ 

๔.๑
๑ 

คณะกรรมการชุดท่ี ๑๑  ตัดสินศึกษานิเทศก์ยอดเย่ียมส านักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ด้านบริหารจัดการ 

 ๑) ดร.มยุรี สารีบุตร ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔  

ประธานกรรมการ 



-๙- 
 

 ๒) ดร.อัครเดช  สุพรรณฝ่าย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการ 
 ๓) นายภูวนาท บัณฑิโต ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓ 
 

กรรมการ 

๔.๑
๒ 

คณะกรรมการชุดท่ี ๑๒  ตัดสินศึกษานิเทศก์ยอดเย่ียมส านักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  และตัดสินศึกษานิเทศก์ยอดเย่ียมส านักเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายเจนศักดิ์  บุบผาพรหมราช ข้าราชการบ านาญ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายองอาจ วิชัยสุชาติ   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 
กรรมการ 

 ๓) ดร.อภิญญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๒  
 

กรรมการ 

๔.๑๓ คณะกรรมการชุดท่ี ๑๓  ตัดสินผู้อ านวยการสถานศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียมขนาดเล็ก  
นักเรียนไม่เกนิ ๑๒๐ คน  ด้านวิชาการ 

 ๑) ดร.สมควร โมทะจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้อยประอาง (ประสาธน์คุรุ
ราษฎร์พัฒนา) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

ประธาน
กรรมการ 

 
 ๒) นายพจน์  การะเกษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนโพ ส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
กรรมการ 

 ๓) นายอดิศักดิ์  สาขะริชานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคู ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
 

กรรมการ 

๔.๑๔ คณะกรรมการชุดท่ี ๑๔  ตัดสินผู้อ านวยการสถานศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียมขนาดเล็ก  
นักเรียนไม่เกนิ ๑๒๐ คน  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางอุทุมพร เครือบคนโท ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองชุมแสง 
ศรัทธาคาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 
 

 ๒) นายโสฐพล บนภัทรวรรษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหนือทัพรัง้ กรรมการ 
 ๓) นายเศรษฐกานต์ สุภารีย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงมะไฟ ส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 
 
 
 

กรรมการ 



-๑๐- 
 

๔.๑๕ คณะกรรมการชุดท่ี ๑๕   ตัดสินผู้อ านวยการสถานศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียมขนาดเล็ก  
นักเรียนไม่เกนิ ๑๒๐ คน  ด้านบริหารจัดการ 

 ๑) นางสาวจารุณี แก่นจักร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายพนม ศรีนอก ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ 

กรรมการ 

 ๓) น.ส.มนัสปอง ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔.๑๖ คณะกรรมการชุดท่ี ๑๖  ตัดสินผู้อ านวยการสถานศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียมขนาดกลาง  
นักเรียน ๑๒๑ - ๑๘๐ คน  
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ดร.ประภาส  ไชยมี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

ประธาน
กรรมการ 

 ๒) ดร.สุริยัน พรมจ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ 

กรรมการ 

 ๓) นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวโคก  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 
 

๔.๑๗ คณะกรรมการชุดท่ี ๑๗  ตัดสินผู้อ านวยการสถานศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียมขนาดใหญ่   
นักเรียน ๑๘๑  คนขึ้นไปด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ,ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายสิทธิชัย  รังสัย ผู้อ านวยการโรงเรียน ท่าตูม (สนิทราษฏร์
วิทยาคม)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายสมคิด  รักษ์รอด ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุรนิทร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

 ๓) ดร.บุญร่วม วิชาชัย ผู้อ านวยการโรงเรียน อนุบาลเบญจลักษ์  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

กรรมการ 

๔.๑๘ คณะกรรมการชุดท่ี ๑๘  ตัดสินผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหาร, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 
๓๓ 
 

ประธานกรรมการ 



-๑๑- 
 

 ๒) นายเยี่ยม ธรรมบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 ๓) นายมานัส เอี้ยงวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๒ 
 

กรรมการ 

๔.๑๙ คณะกรรมการชุดท่ี ๑๙  ตัดสินผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหาร, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายเหมือน รักสนาม ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายปริญญา ผาค า ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๘ 

กรรมการ 

 ๓) นายสุภพ  ไชยทอง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๒๐ คณะกรรมการชุดท่ี ๒๐  ตัดสินผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหาร, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ข้าราชการบ านาญ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ กษมาพิศาล รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
กรรมการ 

 ๓) นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๒ 

กรรมการ 

๔.๒๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๒๑  ตัดสินรองผู้อ านวยการสถานศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม และตัดสินรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายสุภาพ วงษามาตย์ รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

 ๒) นายอนุสรณ์ แสนเคน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง ส านกังานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

กรรมการ 

 ๓) นางพรรษมน พิมพ์จันทร ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ 
 

กรรมการ 

๔.๒๒ คณะกรรมการชุดท่ี ๒๒  ตัดสินรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง  ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายช านาญ บุญวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

ประธานกรรมการ 



-๑๒- 
 

 ๒) นายพงษ์อนนัต์  ธรรมศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนปรางค์กู่  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 ๓) นางจารุวรรณ  บุญโต ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

กรรมการ 

๔.๒๓ คณะกรรมการชุดท่ี ๒๓  ตัดสินรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๒ 

ประธานกรรมการ 
 

 ๒) นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนค้อวังพิทยาคม 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 ๓) นายชูเดช อ าพันทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร    
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

กรรมการ 

๔.๒๔ คณะกรรมการชุดท่ี ๒๔  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับก่อนประถมศึกษา 
ด้านวิชาการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ผศ.ดร.ทิพจุฑา  สุภิมารส อาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานกรรมการ 
 ๒) ดร.ศุภสิริ  ขามช่วง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๒ 
กรรมการ 

 ๓) นางสราญจิต  สรรพาวุธ ครู รร.บ้านดอนฮี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ยโสธร เขต ๒ 

กรรมการ 

 
๔.๒๕ คณะกรรมการชุดท่ี ๒๕  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับก่อนประถมศึกษา 

ด้านบริหารจัดการ 
 ๑) ผศ.ดร.คนึง  สายแก้ว อาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุรินทร์ 
ประธานกรรมการ 

 ๒) นางสาวศศิวิมล ผาสุข ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ยโสธร เขต ๑ 

กรรมการ 

 ๓) ดร.ปริชมน กาลพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ 
 

กรรมการ 

๔.๒๖ คณะกรรมการชุดท่ี ๒๖  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทย 
ด้านวิชาการ , ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ผศ.ดร.คนึงนิตย์  ไสยโสภณ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ 

ประธานกรรมการ 



-๑๓- 
 

 ๒) นางพัฒนา ค าผุย ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๑ 

กรรมการ 

 ๓) นางจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์ ครู รร.บ้านโพธิ์ดอนหวาย   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๒๗ คณะกรรมการชุดท่ี ๒๗  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทย 
ด้านบริหารจัดการ 

 ๑) นายศุภชัย  ภักดี อาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร์ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นางอนงค์ นาสาทร ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 

กรรมการ 

 ๓) นางสุรัมภา เพชรกองกุล ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑ 

กรรมการ 

๔.๒๘ คณะกรรมการชุดท่ี ๒๘  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ผศ.อรพรรณ  ธรรมมา อาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) ดร.เสาวณิต  รัตนรวมการ  อาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร์ 

กรรมการ 

 ๓) นางปรียานันท์ เหินไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงไพรษร  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต ๑ 

กรรมการ 

๔.๒๙ คณะกรรมการชุดท่ี ๒๙  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 ด้านวิชาการ  

 ๑) ดร.ลัดดาวัลย์  สืบจิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนอง
ผักแว่น  สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) ดร.วัชรากร วงศ์ค าจันทร์ อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

กรรมการ 

 ๓) นายธนู ฤทธิกูล ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ 

กรรมการ 

๔.๓๐ คณะกรรมการชุดท่ี ๓๐  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ดร.ยุพเยาว์   โตคีรี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

ประธานกรรมการ 



-๑๔- 
 

 ๒) ดร.สมหวัง  พันธะลี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑ 

กรรมการ 

 ๓) นายแสงอุทัย  ศักด์ิศรีท้าว ครู โรงเรียนอนุบาลแคนดง ส านักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ 

กรรมการ 

๔.๓๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๓๑  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ดร.ด าเกิง โถทอง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ประธาน
กรรมการ 

 ๒) ดร.รัตนาภรณ์  ไตรสร ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๔ 

กรรมการ 

 ๓) นางสาวสุจิตรา  ทาสีราช ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ยโสธร เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๓๒ คณะกรรมการชุดท่ี ๓๒  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต ๑ 

ประธาน
กรรมการ 

 ๒) นายสุภกิจ  กล่ินรื่น ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

 ๓) นางธิวา  เปียจ าปี ครูโรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
หนองคาย เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๓๓ คณะกรรมการชุดท่ี ๓๓  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ด้านวิชาการ 

 ๑) ดร. สมพร  หลิมเจริญ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร 
 เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) ดร.จุมพล  วงศ์ษร ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต ๓ 

กรรมการ 

 ๓) น.ส สุนิภา  ไพบูลย์พิมพ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๔.๓๔ คณะกรรมการชุดท่ี ๓๔  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางสาววราภรณ์ บุญเจียม ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 

     ประธานกรรมการ 



-๑๕- 
 

เขต ๒ 
 ๒) นางวนิดา  แสวงผล ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 
๒ 

กรรมการ 

 ๓) ดร.กนกมนตร นาจวง 
 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๓๕ คณะกรรมการชุดท่ี ๓๕ ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายไชยสิทธิ์ บุตรี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายนิวัติ  ทมโคตร ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

 ๓) นางจิรภัทร พงษ์พัทธ์รุจ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ 

กรรมการ 

๔.๓๖ คณะกรรมการชุดท่ี ๓๖  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายสิทธิศาสตร์  มนตรีพงศ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นางรุ่งนภา  ลัทธิมน ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

กรรมการ 

 ๓) นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๓๗ คณะกรรมการชุดท่ี ๓๗  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว  
และกิจกรรมนักเรียน 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ดร.จิตราภรณ์ วงศ์ค าจันทร์ อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นางเวชะณิการ์  อินตะนัย ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 ๓) นายรัตนศิลป์ ไชยพลงาม ครู โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๑ 

กรรมการ 



-๑๖- 
 

๔.๓๘ คณะกรรมการชุดท่ี ๓๘ ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายนพพล พลอาสา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๓ 

ประธานกรรมการ 

 ๓) นายวิรัตน์ พรมพิลา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านกระชาย  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต ๑ 

กรรมการ 

๓) นายสมบูรณ์  อินทร์ดา  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔.๓๙ คณะกรรมการชุดท่ี ๓๙  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระภาษาไทย 
ด้านวิชาการ,ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางสาวจันจิรา เซี่ยงฉิน อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นางสุรัมภา  เพชรกองกุล ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑ 

          กรรมการ 

 ๓) นางกัญญา คู่กระสังข์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนแคนดงพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

     กรรมการ 

๔.๔๐ คณะกรรมการชุดท่ี ๔๐  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายส าราญ วังนุราช ผู้อ านวยกลุ่มนิเทศฯ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายธนู ฤทธิกูล ผู้อ านวยกลุ่มนิเทศฯ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๓ 

กรรมการ 

 ๓) นางสาวมนทิยา  ลีประโคน ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๔๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๔๑  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
ด้านวิชาการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ผศ.ดร.อุไร  จันทมัตตุการ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) ดร.นวลฉวี  มนตรีปฐม ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๗ 

กรรมการ 

 ๓) ดร.ไพศาล  วงค์กระโซ่ ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 
๔.๔๒ คณะกรรมการชุดท่ี ๔๒  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

ด้านบริหารจัดการ 
 ๑) ดร.ทรงเดช  สอนใจ อาจารย์ครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ประธานกรรมการ 

 ๒) ดร.ทศพร  สมพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบึง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

 ๓) ดร.สัจจา ฝ่ายค าตา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต ๓ 

กรรมการ 

๔.๔๓ คณะกรรมการชุดท่ี ๔๓  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ดร.ด าเกิง  โถทอง อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นางสุธีรา  เท่ียงภักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองตลุง
พิทยาสรรพ์  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

กรรมการ 

 ๓) อาจารย์พัชรินทร์  โชคอ านวย อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ 

กรรมการ 

๔.๔๔ คณะกรรมการชุดท่ี ๔๔  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายทศพล  พิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นางวิมลพรรณ กลางมณี ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘ 

กรรมการ 

 ๓)  นางสาวเพ็ญประภา กั้วพิทักษ์  ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาลัย ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 
 

กรรมการ 

๔.๔๕ คณะกรรมการชุดท่ี ๔๕  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระสุขศึกษา 
และพลศึกษา ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ผศ.ดร.โยธิน นิยมทอง อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) อ.สุรีรัตน์  สืบสันต์  อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

กรรมการ 
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 ๓) นางสาวเมณิศา ประนามะกา รองผู้อ านวยการโรงเรียนเหลือง
พนาวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

กรรมการ 

๔.๔๖ คณะกรรมการชุดท่ี ๔๖  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน 

 ๑) ดร.จารุวรรณ  มโนมัยกิจ ครู โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) ดร.อุพิษ เหมือนทอง  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 

กรรมการ 

 ๓) นายสุทัศน์ สังคะพันธ ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๔.๔๗ คณะกรรมการชุดท่ี ๔๗ ตัดสิน  ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ 

 ๑) นายครรชิต เพิ่มศิริพงศ์พันธ์ ข้าราชการบ านาญ                     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายบญัญัติ สมชอบ ผอ.โรงเรียนส าโรงทาบ ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
    กรรมการ 

 ๓) นางคัทลียา วงศ์วัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

กรรมการ 

๔.๔๘ คณะกรรมการชุดท่ี ๔๘ ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ดร.ธนศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓   

ประธานกรรมการ 

 ๒) ดร.ศิริธร  ศรีจ านงค์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์  ร้อยเอ็ด  

กรรมการ 

 ๓) นายทวีศักดิ์ อิฐรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
 

กรรมการ 

๔.๔๙ คณะกรรมการชุดท่ี ๔๙  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ดร.ขจรศักด์ิ สงวนสัตย์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) น.ส.สุปรีดา สถิตธรรมรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๓ 
 

กรรมการ 
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 ๓) นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ๓๒ 
 

กรรมการ 

๔.๕ คณะกรรมการชุดท่ี ๕๐  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ดร.สมหวัง พันธะลี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายประจักษ์ ทองเลิศ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 ๓) นายทิพากร ทีน้ าค า ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
 

กรรมการ 

๔.๕๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๕๑  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายธนู ว่องไวตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าน้ าสร้าง  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นางอรุณรุ่ง โยธสิงห ์ ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

กรรมการ 

 ๓) นายประจวบ อินทแย้ม รองผู้อ านวยการโรงเรียนสองห้อง
พิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา๓๒ 

กรรมการ 

๔.๕๒ คณะกรรมการชุดท่ี ๕๒ ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายเสริมศักดิ์ รุจิรวรรธน์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติด
ตามฯ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๕ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายสมศักดิ์ ล้ิมสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านหนองบัวละคร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๕ 

กรรมการ 

 ๓) นางสาววราอินทร์ ปุผาลา รอง ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทไธสง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ๓๒ 

กรรมการ 

     



-๒๐- 
 

๔.๕๓ คณะกรรมการชุดท่ี ๕๓  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระภาษาไทย 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายยรรยง  ผิวอ่อน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 
 

 ๒) นางเพลินพิศ สุพพัตกุล ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

กรรมการ 

 ๓) นางศุภลักษณ์ มุขพรหม ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
 

กรรมการ 

๔.๕๔ คณะกรรมการชุดท่ี ๕๔  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายอวยชัย สุขณะล้ า ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๗ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นางดาวดี คีรี ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

กรรมการ 

 ๓) นายสุนัย สุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต ๒ 
 

กรรมการ 

๔.๕๕ คณะกรรมการชุดท่ี ๕๕  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายศุภนนท์ พรหมบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลุงปุง ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายประถม เมืองอินทร์  ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒  

กรรมการ 

 ๓) นางปรัชญานันท์  ธรรมวิสุทธ์ ครู รร.เทศบาล ๓ “เทศบาลอนุสรณ์”  กรรมการ 
 

๔.๕๖ คณะกรรมการชุดท่ี ๕๖  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางวันพร นาคแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายนิวัต ทมโคตร ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 



-๒๑- 
 

 ๓) นางรัชกร ประสีระเตสัง ครู โรงเรียนธารทองพิทยาคม ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
 

กรรมการ 

๔.๕๗ คณะกรรมการชุดท่ี ๕๗  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มสาระศิลปะ  
ดนตรี  นาฏศิลป์ 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ดร.กนกมนตร นาจวง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายชินพงษ์ พิมพ์จันทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ 

กรรมการ 

 ๓) นายวิวัฒน์ เพชรศร ี ครู โรงเรียนสฤษดิเดช ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๑ 
 
 

กรรมการ 

๔.๕๘ คณะกรรมการชุดท่ี ๕๘ ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระสุขศึกษา 
และพลศึกษา  ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางเพ็ญพิมล เทพทอง ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา๓๒ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายดนัย ค าผุย ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ๓๓ 

กรรมการ 

 ๓) นางรพีพรรณ พายุหะ ครู โรงเรียนจันทรุเบกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๗ 
 

กรรมการ 

๔.๕๙ คณะกรรมการชุดท่ี ๕๙  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ดร.แสงรุนีย์  มีพร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อ านาจเจริญ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) ดร.เดชกุล มัทวานุกุล อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

กรรมการ 

 ๓) ดร.พัชรินทร์  อุทัยฉัตร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมฯ   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  ๒๓ 
 

กรรมการ 



-๒๒- 
 

๔.๖๐ คณะกรรมการชุดท่ี ๖๐ ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ผศ.นส.พ.ชัยนะรินทร์   ทับมะเริง 
 

อาจารย์คณะเกษตร และอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายบัณฑิต ชนะชัย ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ 

กรรมการ 

 ๓) นางดาวรุ่ง สุระศร ี รองผู้อ านวยการโรงเรียน อุดมอักษร
พิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

กรรมการ 

๔.๖๑ คณะกรรมการชุดท่ี ๖๑  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ดร.ยรรยง ผิวอ่อน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) ดร.จิตราภรณ์  วงศ์ค าจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรรมการ 
 ๓) ดร.รัตนาภรณ์  ไกรสร ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ 
 

กรรมการ 

๔.๖๒ คณะกรรมการชุดท่ี ๖๒  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ดร.วัชรากร วงศ์ค าจันทร์ อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายพัลลพ พัวพันธ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

กรรมการ 

 ๓) ดร.มยุรี สารบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๔ 

กรรมการ 

๔.๖๓ คณะกรรมการชุดท่ี ๖๓  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายสุพิศ กิ่งมณี ข้าราชการบ านาญ  ประธานกรรมการ 
 ๒) ดร.บุญเล้ียง  ทุมทอง อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์ 
กรรมการ 



-๒๓- 
 

 ๒)  ดร.พายุพงศ์ พายุหะ ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 

กรรมการ 

๔.๖๔ คณะกรรมการชุดท่ี ๖๔ ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ดร.พิกุล  ประดับศรี อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร์ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายไพบูลย์ มั่นยืน ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

กรรมการ 

 ๓) ดร.จิตรฐิกานต์  สบายจิตร 
 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

กรรมการ 

๔.๖๕ คณะกรรมการชุดท่ี ๖๕ ตัดสินบุคลากรการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดสุรินทร์ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นางเกตอรอินท์ พิทักษ์
โคชญากุล 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

 ๓) นางธัญลักษณ์   จันทร์ศรี 
 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
 

กรรมการ 

๔.๖๖ คณะกรรมการชุดท่ี ๖๖ ตัดสินบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ยอดเย่ียม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายณรงค์ศักดิ์  
เหมือนชาติ 

รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายจ าลอง  ผู้สมเก่า รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

กรรมการ 

 ๓) นายวิชัย  มาลีหวล ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
 

กรรมการ 

๔.๖๗ คณะกรรมการชุดท่ี ๖๗ ตัดสินลูกจ้างยอดเย่ียมในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา/ขยาย
โอกาส/มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 



-๒๔- 
 

 ๒) นายสนอง สินธุ์โพธิ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๓๓ 

กรรมการ 

 ๓) นายพิศาล ฉันท์ทอง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  

กรรมการ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจ าคณะกรรมการตัดสินการประกวด 
๕.๑ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๑  ตัดสินส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา/มัธยมศึกษายอด

เย่ียม และผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม/มัธยมศึกษายอด
เย่ียมด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางสาวเสาร์วิภา  ทวีฤทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวโคก ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๒ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๒  ตัดสินสถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาด
เล็กนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คนด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางสาวนฤมล  จันทร์ชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทา ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๓ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๓  ตัดสินสถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาด
กลางและขนาดใหญ่  นักเรียน  ๑๒๑-๑๘๐ คนด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางบุปผา  เรียงสนาม ครู โรงเรียนบ้านโพนโก ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๔ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๔  ตัดสินสถานศึกษายอดเย่ียม และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ยอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษา (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ด้านบริหารจัดการ 

 ๑) นางเกล้ือกูล พงไทยสง
พันธ ์

ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎรว์ิทยาคาร)
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต ๒ 

 

๕.๕ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๕  ตัดสินผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประเภทประถมศึกษายอด 
เย่ียม (ขยายโอกาสทางการศึกษา)   ด้านวิชาการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางเดือนเพ็ญ  ค้ าชู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรง ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๖ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๖  ตัดสินสถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน 

 ๑) นางสาวชุติญา  ยานะ
สาร 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศาลา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 



-๒๕- 
 

๕.๗ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๗  ตัดสินรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายอดเย่ียม  ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน 

 ๑) นายราวุธ  บุญทัพไทย ครู โรงเรียนบ้านขุมดิน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๘ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๘ ตัดสินรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษายอดเย่ียม    ด้านวิชาการ, บริหารจัดการ, นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน 

 ๑) นายกิตติศักดิ์  เสียงหวาน ครู โรงเรียนบ้านขุมดิน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๙ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๙  ตัดสินผู้อ านวยการกลุ่มยอดเย่ียมส านักเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ 
การเรียนการสอน 

 ๑) นางสาวบรรจบ   
เทตะรัตน์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุตาโสม ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๕.๑๐ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๑๐  ตัดสินศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยมส านักเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา   ด้านวิชาการ 

 ๑) นางสาวจงบุญ  จากภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๕.๑๑ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๑๑  ตัดสินศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยมส านักเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา  ด้านบริหารจัดการ 

 ๑) นางกมลรัตน์  สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์
วิทยาคาร)   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

ร 

๕.๑๒ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๑๒  ตัดสินศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยมส านักเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  และตัดสินศึกษานิเทศก์ 
ยอดเย่ียมส านักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางสาวเพ็ญศิริ  แสนสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 
 
 

๕.๑๓ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๑๓ ตัดสินผู้อ านวยการสถานศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียมขนาด 
เล็กนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน  ด้านวิชาการ 

 ๑) นางสาวประไพรนิทร์      
   นธีนาม 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ  ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๒ 

ร 



-๒๖- 
 

๕.๑๔ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๑๔  ตัดสินผู้อ านวยการสถานศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียมขนาดเล็ก 
นักเรียนไม่เกนิ ๑๒๐ คน  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางรัชนี  สมพันธ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกุง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๕.๑๕ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๑๕  ตัดสินผู้อ านวยการสถานศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียมขนาดเล็ก 
นักเรียนไม่เกนิ ๑๒๐ คน  ด้านบริหารจัดการ 

 ๑) นางสาวปัญญดา 
ล้อดงบัง 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยะวกึ(ผจงราษฎร์วิทย
คาร) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุรินทร์ เขต ๒ 

 

 ๒) นางคูณ   มงคุณ ครู โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๑๖ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๑๖   ตัดสินผู้อ านวยการสถานศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม 
ขนาดกลางนักเรียน ๑๒๑ - ๑๘๐ คนด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการอน 

 ๑) นางเพ็ชรา  พรมตวง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๑๗ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๑๗   ตัดสินผู้อ านวยการสถานศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม 
ขนาดใหญ่ นักเรียน ๑๘๑  คนขึ้นไปด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ,ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน 

 ๑) นางขวัญเรือน  แสงนิล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระหาร ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๑๘ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๑๘  ตัดสินผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษา 
ขนาดเล็ก  ด้านวิชาการ, ด้านบริหาร, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายจักรกฤษณ์  ชิดนอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัว ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๑๙ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๑๙  ตัดสินผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษา 
ขนาดกลาง   ด้านวิชาการ, ด้านบริหาร, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายสันติ  ค้ าชู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่า ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๒๐ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๒๐ ตัดสินผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษา 
ขนาดใหญ่   ด้านวิชาการ, ด้านบริหาร, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางเนตรนรนิทร์ วงศ์
พันธ ์

ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๒๑ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๒๑ ตัดสินรองผู้อ านวยการสถานศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม และ 
ตัดสินรองผู้อ านวยการสถานศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 



-๒๗- 
 

ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางมณเทียน  แสงท้าว ครู โรงเรียนบ้านขุมดิน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๕.๒๒ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๒๒  ตัดสินรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับมัธยม 
ศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง  ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ,ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางสาวปิยะพร  เทพ
มณี 

ครู โรงเรียนบ้านหาญฮ ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๒๓ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๒๓  ตัดสินรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับมัธยม 
ศึกษาขนาดใหญ่  ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางสาวปวริศา  พลบุญ ครู โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๒๔ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๒๔  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับก่อนประถมศึกษา 
ด้านวิชาการ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางนิภาภรณ์ เช้ือมั่นคง ครู โรงเรียนบ้านโนนเปือย ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๕.๒๕ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๒๕  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับก่อนประถมศึกษา 
ด้านบริหารจัดการ 

 ๑) นางนันทิยา  วิชิตสโร ครู โรงเรียนบ้านแคนน้อย ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๕.๒๖ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๒๖  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระภาษาไทย  ด้านวิชาการ , ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางสาวหรรษา  ดาศรี ครู โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๒๗ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๒๗  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ 
ภาษาไทยด้านบริหารจัดการ 

 ๑) นายอนันศิริ  ภูนุภา ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๕.๒๘ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๒๘ ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางสาวพัชมณ  ยงเพชร ครู โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

 
 

 
 



-๒๘- 
 

๕.๒๙ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๒๙  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   ด้านวิชาการ 

 ๑) นางวาสนา  เกตุโสระ ครู โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต ๒ 

 

๕.๓๐ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๓๐  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางธนนันท์  แก้วบุญเลิศ ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎรว์ิทยาคาร) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต ๒ 

 

 

๕.๓๑ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๓๑  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางพรจิตรา  ช่วยชู ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ถ่ี ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๕.๓๒ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๓๒  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางกิ่งกาญจน์  วงศ์ฉลาด ครู โรงเรียนสนมศึกษาคาร ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๓๓ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๓๓  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   ด้านวิชาการ 

 ๑) นายธีรวุฒิ  แสงงาม ครู โรงเรียนบ้านส าโรง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๕.๓๔ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๓๔  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ 
การเรียนการสอน 

 ๑) นางชญาญ์พัฐ  ตลับทอง ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎรว์ิทยาคาร) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต ๒ 

 

๕.๓๕ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๓๕  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน 

 ๑) นางจันทร์จิรา  สาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านไกลเสนียด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 



-๒๙- 
 

๕.๓๖ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๓๖ ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายอัครเดช แก้วใส ครู โรงเรียนบ้านหนองไม้ถ่ี ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๓๗ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๓๗  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว 
และกิจกรรมนักเรียนด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางพัฒนีย์  ต้นจ าปา ครู โรงเรียนบ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา" 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ 
เขต ๒ 

 

๕.๓๘ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๓๘  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน 

 ๑) นางจินตนา  พบบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองกา “ประชารัฐพิทยา” 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  
เขต ๒ 

 

๕.๓๙ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๓๙ ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระภาษาไทยด้านวิชาการ,ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางสุกัญญา  สมรูป ครู โรงเรียนบ้านปรีง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๒ 
 

 

๕.๔๐ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๔๐  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่ม 
สาระคณิตศาสตร์ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางจิตตราภรณ์  รังสัย ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎรว์ิทยาคาร) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 
๒ 

 

๕.๔๑ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๔๑  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   ด้านวิชาการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางจุไรรัตน์ ค าสวัสด์ิ ครู โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 
๒ 

 

๕.๔๒ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๔๒  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   ด้านบริหารจัดการ 

 ๑) นางภัสราภรณ์   
บุตตัสสะ 

ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 



-๓๐- 
 

๕.๔๓ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๔๓  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางสุพัตรา  เช้ืออินทร์ ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎรว์ิทยาคาร)
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 
๒ 

 

๕.๔๔ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๔๔  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน 

 ๑) นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง ครู โรงเรียนปทุมมาศ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๔๕ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๔๕  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน 

 ๑) นายสิทธิพงษ์  เพียรมี ครู โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์
เขต ๒ 
 

 

๕.๔๖ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๔๖  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน 

 ๑) น.ส.มณเฑียร  สีด า ครู โรงเรียนบ้านนานวน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต 
๒ 

 

๕.๔๗ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๔๗  ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ 

 ๑) นางอุษนี  สิบรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านนาดี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๔๘ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๔๘ ตัดสิน  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางอรทัย  เจริญราช ครู โรงเรียนบ้านเซียงซนิ – โนนดู่ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๔๙ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๔๙ ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) น.ส.ไพลิน  พิศเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 



-๓๑- 
 

 
๕.๕๐ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๕๐  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมแนะแนวด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 ๑) นายอนุสิทธิ์  ศรีฤาชา ครู โรงเรียนบ้านส าโรง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
 

๕.๕๑ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๕๑  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมนักเรียนด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายเสนอ  ยอดดี ครู โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์  
เขต ๒ 

 

๕.๕๒ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๕๒  ตัดสินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางเสาวณีย์  ศรีไตรลืม ครู โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎรว์ิทยาคาร) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๕.๕๓ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๕๓ ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระภาษาไทยด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน 
การสอน 

 ๑) นางอธิการ ชาญศรี ครู โรงเรียนหนองอีด า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๕๔ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๕๔  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายพิทักษ์  ทวีแสง ครู โรงเรียนรัตนบุร ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ๓๓ 

 

๕.๕๕ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๕๕  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางอธิษฐาน  ศรีโพนทอง ครู โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๕.๕๖ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๕๖  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางไกรวัล  วุฒิยาสาร ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๕.๕๗ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๕๗  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน 



-๓๒- 
 

 ๑) นางสาวกนิษฐา ส านัก ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๔.๕๘ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๕๘  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน 

 ๑) นางยุพาพร โสภาพ ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๕๙ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๕๙ ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน 

 ๑) นางนงค์เยาว์ ชึรัมย์ ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๕.๖๐ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๖๐  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางโสภา  เหลาฉลาด ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๕.๖๑ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๖๑ ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 บูรณาการด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) น.ส.ธนพร  บุษบา ครู โรงเรียนบ้านหาญฮ ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๕.๖๒ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๖๒  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมแนะแนวด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางณัฐชยา  ประสมศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองหนิ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

 

๕.๖๓ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๖๓  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมนักเรียนด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางศรัญญา  บุญเต็ม ครู โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาระถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๕.๖๔ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๖๔  ตัดสินครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน 

 ๑) นางสาวเจียงศักดิ์ 
พรหมเล็ก 

ครู โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
 เขต ๒ 

 



-๓๓- 
 

๕.๖๕ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๖๕ ตัดสินบุคลากรการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม 
ด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นางอุมาพร  พุทธลา ครู โรงเรียนบ้านขุมดิน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๕.๖๖ 
 
 

เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๖๖ ตัดสินบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  
ยอดเย่ียมสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายสิทธิพงษ์ เพียรมี 
 

ครูโรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา)บอน ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

๕.๖๗ เลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๖๗ ตัดสินลูกจ้างยอดเย่ียมในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา/ขยายโอกาส/มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด้านวิชาการ, ด้านบริหารจัดการ, ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน 

 ๑) นายอนุชา  ส าเภาพล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

 

             มีหน้าที่  ช้ีแจงรายละเอียดและอ านวยการความสะดวกในด้านต่างๆท่ีจ าเป็นในการประกวด
ให้กับคณะกรรมการตัดสินการประกวด   จัดท าและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกวดให้กับ
คณะกรรมการตัดสินการประกวด  รับรายงานตัวผู้เข้าประกวดในประเภทท่ีรับผิดชอบ รวบรวมผลการ
ประกวดส่งให้กับคณะกรรมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน 

 
๖. คณะอ านวยการประจ าห้องแข่งขัน 

๖.๑ คณะกรรมการประจ าห้องช้างเผือก 

 ๑) นายชาตรี  พบบุญ     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

ประธาน
กรรมการ 

 ๒) นายสุพรรณ  วงค์มา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

กรรมการ 

 ๓) นายส าราญ ใจกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าผง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๒ คณะกรรมการประจ าห้องช้างกระ 

 ๑) นายปฏิคม  สมทิพย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

ประธาน
กรรมการ 

 ๒) นางสาวจารุณี  แก่นจักร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุงตาก 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

กรรมการ 

 ๓) นายเทียนชัย  เทียนทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสัง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

กรรมการ 
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๖.๓ คณะกรรมการประจ าห้องไอยเรศ 
 ๑) นายบุญรัตน์  หงษ์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยาง 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 
ประธาน

กรรมการ 
 ๒) นายสุทธิพงษ์  คงนุรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธาตุ"ธาตุศึกษาวิทยา" 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 
กรรมการ 

 ๓) นายอมตศาสตร์   
แพงแก้ว 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

กรรมการ 

๖.๔ คณะกรรมการประจ าห้องประกวด ช้ัน ๑ 
 ๑) นายสวัสด์ิ สดับสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองระฆัง 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 
๒ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายเจษฎา ลาภจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

 ๓) นายมณเทียร  นาเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ – บัวเสียว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต ๒ 

กรรมการ 

   
๖.๕ 

คณะกรรมการประจ าห้องประกวด ช้ัน ๔ 

 ๑) นายทองคูณ  นามสว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างบก 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

 ๒) นายยุทธศาสตร์  แก้วดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

กรรมการ 

 ๓) นายสุดใจ  ศรีใหญ่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนางเข็ม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ 

กรรมการ 

 
 มีหน้าที่ ดูแล อ านวยความสะดวก ช้ีแจงรายละเอียดให้กับผู้เข้าประกวด  แก้ปัญหาและให้ค าปรึกษา
คณะท างาน/รับรายงานตัว   
 
๗. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
 

๗.๑ นายรัฐวุฒิ  ก่องขันธ ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๗.๒ ดร.ยรรยง ผิวอ่อน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๓ นางวันดี สุขชีพ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 
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๗.๔ นายทวีศักดิ์  อิฐรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๕ นายทศพล  พิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๖ นางธัญลักษณ์  จันทร์ศรี  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๗ ดร.สุภพ  ไชยทอง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 
 

๗.๘ นายณภัทร  เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๙ นายวัชรินทร์  นุตโร ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๑๐ นายสุนัย  สุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๑๑ น.ส.วราภรณ์  บุญเจียม ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๑๒ นางอมรรัตน ์ เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๑๓ นายสุทัศน์  สังคะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๑๔ นายนิวัติ  ทมโคตร ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๑๕ นายสุภกิจ  กล่ินรื่น ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๑๖ นายทองค า อ าไพ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการ 

๗.๑๗ นายทิพากร ทีน้ าค า ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
 

กรรมการ 

๗.๑๘ นางสาวมนทิยา ลีประโคน ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
 

กรรมการ 

๗.๑๙ นางอานันท์ปภา ฉลาดเช้ือ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗.๒๐ นางเปรมฤดี ทัดศรี ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

กรรมการ 



-๓๖- 
 

๗.๒๑ นายบุญเจริญ บุญเชิด ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗.๒๒ นางชนัดดา เศลาอนันต์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗.๒๓ น.ส.วาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗.๒๔ นางปัทมา เขียวเจริญ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

กรรมการ 

๗.๒๕ นายสมโพธิ์ มิฆเนตร ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๗.๒๖ น.ส.กัญญา สุขสบาย ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ 

กรรมการ 
 

๗.๒๗ น.ส.สุนิภา ไพบูลย์พิมพ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

กรรมการ 

๗.๒๘ ดร.ทศพร สมพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบึง กรรมการ 
๗.๒๙ ดร.เกียรติศักดิ์ เลสสุวรรณ  ครู โรงเรียนบ้านโนนเปือย  กรรมการ 
๗.๓๐ ดร.ปรียานันท์ เหินไธสง ครู โรงเรียนบ้านปอหมัน กรรมการ 
๗.๓๑ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

บุคคลส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๒ 

กรรมการและเลขานุการ 

๗.๓๒ น.ส.ธัญลักษณ์  ระดมสุข นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.๓๓ นายเกษี  โคตรพันธ ์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.๓๔ นายสมบูรณ์  สุขเพิ่ม นิติกร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.๓๕ นางประภาพร  ทองจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.๓๖ นางบุญเฟื่อง  เค้ากล้า นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.๓๗ นายติณณภพ จ าปาหอม นิติกร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.๓๘ น.ส.เพียงเพ็ญ  เติมใจ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.๓๙ นางประภาพร  หูทอง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.๔๐ นายอัษฎางค์  ศรีอรห์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.๔๑ น.ส.กฤษณา  บุญมา เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.๔๒ น.ส.ขวัญณภัทร ภาชนะวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.๔๓ น.ส.อรวริญญา  พะมุลิลา พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.๔๔ น.ส.จันทร์แจ่ม พวงผกา พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        



-๓๗- 
 

   มีหน้าที่ อ านวยความสะดวก ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการคัดเลือก
และประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS)ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดสุรินทร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ
ตัดสิน แทนกรรมการชุดท่ีไม่ครบ 

 
๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 

๘.๑ ดร.กิตติภัทท์  ไกรเพชร
  

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์   
เขต ๒ 

ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางอัญชลี นามพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์   
เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๘.๓ นางอวยพร  ไชยทอง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
๘.๔ น.ส.วัชราภรณ์  แฝงสี

ดา 
ธุรการ โรงเรียนบ้านดอนแรด, บ้าน
หาญฮี  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๕ น.ส.อภันตรี ต้นเขียว ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหิน,บ้าน
บึง-ยางประชาสรรค์  ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  
เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๖ นางอาภาพรรณ  
ชุษณะทัศน์ 

ธุรการ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง,บ้าน
บึงหนองหว้า ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์   
เขต ๒ 

กรรมการ 

๘.๗ น.ส.อภัสกร  อินทรศรี ธุรการ โรงเรียนบ้านผักไหม, เซียซิย-
โนนดู่, บ้านหนองไมง้าม ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์  เขต ๒ 
 

กรรมการ 

๘.๘ นางราณี  สิมมา นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการและเลขานุการ 
๘.๙ น.ส.เกศกนก เดชค าภู เจ้าหน้าท่ีพนักงานพัสดุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๘.๑๐ น.ส.ศิริพร  ท่าฉลาด ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘.๑๑ น.ส.วนิดา กอสาลี ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘.๑๒ น.ส.วจีพร กันนุฬา ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย และเบิกจ่ายงบประมาณตามท่ีระเบียบก าหนดให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

๙. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและส่งผลการประกวด 

๙.๑ นายณรงศักดิ์  เหมือนชาติ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษ            ประธานกรรมการ 
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

๙.๒ นางวันดี  สุขชีพ  ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       กรรมการ 
    ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
๙.๓ นายทศพล  พิมพ์ศรี  ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       กรรมการ 
    ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒    
๙.๔ นายสุนัย  สุวงศ์   ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       กรรมการ 
    ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๙.๕ นายณภัทร  เบ้านาค  ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       กรรมการ 
    ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๙.๖  นายนิวัต  ทมโคตร  ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       กรรมการ 
    ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๙.๗ นายสุภกิจ  กล่ินรื่น  ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       กรรมการ 
    ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๙.๘ นายทิพากร  ทีน้ าค า  ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       กรรมการ 
    ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๙.๙ นายทองค า  อ าไพ  ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       กรรมการ 
 ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
๙.๑๐ น.ส.มนทิยา ลีประโคน ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรรมการ 
    ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๘.๑๑ น.ส.สุกัญญา มาลีหวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        กรรมการ 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
๙.๑๒ น.ส.กฤษณา บุญมา เจ้าพนักงานธุรการ         กรรมการ 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
๙.๑๓ นางอมรรัตน์ เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 
    ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๙.๑๔ น.ส.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
  มีหน้าที่   รับลงทะเบียน ส่งผลการประกวดและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการตัดสินในแต่ละ
กิจกรรมให้กับฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน 
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๑๐ . คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์

๑๐.๑ นายณรงค์  กอสาลี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      ประธานกรรมการ 
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒   

๑๐.๒ นายวิชัย  มาลีหวล  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี  รองประธานกรรมการ 
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๐.๓ นายทองพูน  วิวาสุข ุ นักจัดการงานท่ัวไปส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       กรรมการ 
    ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
๑๐.๔ นางธัญลักษณ์  จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       กรรมการ 
    ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒    
๑๐.๕ นายวิชัย  ทองจันทร์ นักจัดการงานท่ัวไปส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       กรรมการ 
    ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒    
๑๐.๖ นายสุทัศน์  สังคพันธ์  ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       กรรมการ 
    ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒    
๑๐.๗ นายณภัทร  เบ้านาค  ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       กรรมการ 
    ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒    
๑๐.๘ น.ส.ยุวดี  โพธิ์ศรี  ธุรการโรงเรียนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       กรรมการ 
    ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒      
๑๐.๙ นางนาถญาณี  ค าสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 
    ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒     
๑๐.๑๐ นายจ าลอง  แสนสุภา นักจัดการงานท่ัวไปส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
    ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒     

 มีหน้าที่  ประชาสัมพันธ์ เป็นพิธีกร จัดล าดับขั้นตอนและกระบวนการพิธีเปิด  ประสานข้อมูลกับ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  บักทึกภาพกิจกรรม   

 
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  

๑๑.๑ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      ประธานกรรมการ 
 ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒   

๑๑.๒ ดร.สมนึก บุญใหญ่    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  รองประธานกรรมการ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๐.๓ น.ส.ธัญลักษณ์  ระดมสุข นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๔ นายเกษี  โคตรพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๕ นางบุญเฟื่อง  เค้ากล้า นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
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๑๑.๖ นางประภาพร  ทองจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๗ นายสมบูรณ์  สุขเพิ่ม นิติกร       กรรมการ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๘ นายติณณภพ จ าปาหอม นิติกร       กรรมการ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๙ น.ส.เพียงเพ็ญ  เติมใจ นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๑๐ นางประภาพร  หูทอง นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๑๑ น.ส.อรวริญญา  พะมุลิลา พนักงานราชการ     กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๐.๑๒ น.ส.จันทร์แจ่ม พวงผกา พนักงานราชการ     กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๑๓ น.ส.อาภรณ์ สิงหะสุริยะ นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๑๔ นายวิชิต  ขันข า    เจ้าพนักงานธุรการ     กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๑๕. นายทนง  คงเจริญ ลูกจ้างประจ า โรงเรียนบ้านส่ีเหล่ียม   กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๑๖ นายสมหมาย  จันทร์น้อย ช่างไฟฟ้า ช้ัน ๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย  กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๑๗ นายจรัส  ธรรมนาม ช่างไฟฟ้า ช้ัน ๓   โรงเรียนบ้านผือน้อย   กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๑๘ นายเลิศ  ชินวงค์  ธรุการ โรงเรียนบ้านโนนทราย    กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๑๙ นายมานิตย์  อ่างเฮ้า ครูช่วยสอน โรงเรียนบ้านธาตุ    กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๒๐ นายประสิทธิ์ พักตร์ใส ช่างไฟฟ้า ช้ัน ๓ โรงเรียนบ้านขยูง   กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๒๑ นายประดิษ สุขพล า ช่างไฟฟ้า ช้ัน ๓ โรงเรียนบ้านแต้    กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๒๒ นายอัษฎางค์  ศรีอรห์ นักทรัพยากรบุคคล          กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๒๓ นายวงศกร  สีลา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
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๑๑.๒๔ น.ส.ขวัญณภัทร   เจ้าพนักงานธุรการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ภาชนะวรรณ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๑.๒๕ น.ส.กฤษณา  บุญมา เจ้าพนักงานธุรการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

 มีหน้าที่  ติดต่อประสานงาน จัดหาสถานท่ีส าหรับประกวด จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง
กับการประกวด  จัดท าป้ายผังสถานท่ีประกวดและป้ายช้ีบอกสถานท่ีประกวดและป้ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  จัด
สถานท่ีประกวด 

 
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม 

๑๒.๑ นายธรรมนญู ขวัญรัมย ์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      ประธานกรรมการ 
 ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒   
๑๒.๒ นางประภาพร  ทองจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๓ นางบุญเฟื่อง  เค้ากล้า นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๔ น.ส.เพียงเพ็ญ  เติมใจ นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๗ นางประภาพร  หูทอง นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๘ นายสมบูรณ์  สุขเพิ่ม นิติกร       กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๗ นายติณณภพ จ าปาหอม นิติกร       กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๘ น.ส.อรวริญญา  พะมุลิลา พนักงานราชการ     กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๙ น.ส.จันทร์แจ่ม พวงผกา พนักงานราชการ     กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๑๐ น.ส.อาภรณ์ สิงหะสุริยะ   นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๑๑ นางรัตดา คงนุรัตน ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านน้ าค า, บ้านม่วงหมาก   กรรมการ 

บ้านโนนจ าปา   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๒.๑๒ น.ส.จิตณภา  ศรีโพนทอง ธุรการ โรงเรียนบ้านเบิด, บ้านหนองผือ   กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๒.๑๓ น.ส.พัชรีภรณ์  โนรินทร์ยา  ธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม),บ้านอาจญา กรรมการ 



-๔๒- 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๑๔ น.ส.นิตยา  เติมสุข  ธุรการ โรงเรียนบ้านยางกระจับ,บ้ านชายทุ่ง  กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๑๕ น.ส.อ่อนตา  เท่ียงธรรม  ธุรการ โรงเรียนบ้านโสมน, ไตรคามสามัคคี   กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๑๖ น.ส.จินตนา  สาสอน  ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองอีด า, บ้านโคกสูง   กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๑๗ น.ส.ค ามูล  สุขแสง  ธุรการ โรงเรียนบ้านปอหมัน, บ้านน้ าอ้อม,บ้านตานบ กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๑๘ น.ส.ทิพวรรณ  พิศเพ็ง  ธุรการ โรงเรียนบ้านตระมงุ, บ้านโนนโพ, บ้านหนองบึง กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๑๙ นางอัญชนางค์ แก้วหินกอง ธุรการ โรงเรยีนบ้านกระเบ้ืองใหญ่, บ้านงิ้ว,บ้านหนองหินพิมานกรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๒๐ น.ส.ธนาลินี  ชมดี  ธุรการ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี, บ้านโคกสูง  กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๒๑ น.ส.นิชา  บุญครอง  ธุรการ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์, บ้านขุนไชยทอง  กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๒๒ น.ส.ศิรินันท์  สนโศรก  ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนตาลหนามแท่ง, บ้านโพนม่วง กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๒๓ นางธนิดา  การรัมย์  ธุรการ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน, สามัคคีศึกษา  กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
๑๒.๒๔ น.ส.นาฐฉัตรีย์ นาคกระแสร์ ธุรการ โรงเรียนสระขุดดงส าราญวิทยา, บ้านม่วงน้อย กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๒๕ น.ส.อัญชลี  ก่อศิลป์   ธุรการ โรงเรียนบ้านหัวงัว, บ้านนานวน   กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๒๕ น.ส.สิรียาวรรธ์ ศิริสุนทรานนท์ ธุรการ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา, บ้านหนองขุนศรี กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๒๖ น.ส.สุพัฒน์  อุดหนุน  ธุรการ โรงเรียนบ้านค าผง, บ้านหนองหลวง   กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๒๗ น.ส.รวิภา  อักษร   ลูกจ้างช่ัวคราว      กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๒.๒๘ นางการต์สิริน  ภูมิธนนิเวศน์  นักวิชาการศึกษา        กรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๑.๒๙ น.ส.ขวัญณภัทร ภาชนะวรรณเจ้าพนักงานธุรการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๑.๓๐ น.ส.กฤษณา  บุญมา เจ้าพนักงานธุรการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
 

         มีหน้าที่   ต้อนรับ อ านวยความสะดวก ในด้านสวัสดิการ ปฏิคม จัดหา จัดเตรียม อาหารและ  เครื่องด่ืม 
ให้แก่คณะกรรมการทุกชุด ให้การประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน  เพื่อรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดสุรินทร์  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและบันทึกคะแนน 

๑๓.๑. ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      ประธานกรรมการ 
 ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒   
๑๓.๒. ดร.สมนึก บุญใหญ่  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   รองประธานกรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๓.๔. นายเมธี  เชียวนิกร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่    กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 
๑๓.๕. ว่าท่ี ร.ต.ธนโชติ ปุณยชัยปรีดา ผู้อ านวยกาโรงเรียนวัดหนองพังนาค      กรรมการ 
    ส านักงานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
๑๓.๖. นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษาศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
๑๓.๗. นายวัชรินทร์  นุตโร  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๓.๘ น.ส.ทักษพร  ระดมงาม  ธุรการ โรงเรียนบ้านตาทิพย์,บ้านภูดิน   กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๓.๙ น.ส.อรุณฤทัย  ฉลาดเลิศ  ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนทราย,บ้านโคกล่าม  กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๓.๑๐ น.ส.ภัทราภรณ์ รักษ์ไทย ธุรการ โรงเรียนบ้านขาม,บ้านสร้างบก,ผือน้อย  กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๓.๑๑ น.ส.ศราวรรณ บรรลุสุข ธุรการ โรงเรียนบ้านปรงี,บ้านเฉนียง   กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๓.๑๒ นางปรียาภรณ์  มีเดชา ธุรการ โรงเรียนบ้านดู่,บ้านดินแดง   กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๓.๑๓ น.ส.จุติพร หงษ์ศรีจันทร์  ธุรการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี    กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๓.๑๔ น.ส.นันทิรัตน์  เหมันตา ธุรการ โรงเรียนรัตนวิทยาคม    กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๓.๑๕ น.ส.นิภา  ศรีเลิศ  ธุรการ โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี,บ้านแกศึกษาพัฒนา  กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
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๑๓.๑๖ นางสุวารีย์  หูทอง ธุรการ โรงเรียนบ้านแก “แกศึกษาวิทยา”,   กรรมการ 
 บ้านหนองบัวน้อย  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                            สุรินทร์ เขต ๒  
๑๓.๑๗ น.ส.บุษยากร  เกิดช่ืน ธุรการ โรงเรียนบ้านธาตุ “ธาตุศึกษาวิทยา”,ธาตุศรีนคร กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๓.๑๘ นางอรอุษา หอมค า   ธุรการ โรงเรียนบ้านแต้หนองบก,บ้านน้ าสร้าง-นางเภา กรรมการ 

บ้านเหล่าม่วงโนนตาล   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์     เขต ๒  

๑๓.๑๙ นายทรงพล  เพิ่มผล  ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองคูบ้านผือ(ประชาพัฒนา)  กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๓.๒๐ น.ส.สุทธิวรรณ ประพันธ์    ธุรการโรงเรียนบ้านนาศรีสุข,บ้านทัพไทย   กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๓.๒๑น.ส.กฤษณา  บุญมา เจ้าพนักงานธุรการ     กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๓.๒๒ นายอัษฎางค์  ศรีอรห์ นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๓๒.๒๓ นายวงศกร  สีลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์       กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๓.๒๔ น.ส.รติชา  วิจิตร  ธุรการ โรงเรียนบ้านน้ าเขียว,บ้านหนองกา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

         มีหน้าที่ จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ  จัดท าแผนผังห้องประกวด  รับผลคะแนนและบันทึกผล
คะแนน 

 
๑๔. กรรมการฝ่ายประสานงานด้านจราจรและการปฐมพยาบาล 

๑๔.๑. นายรัฐวุฒิ ก่องขัน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      ประธานกรรมการ 
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

๑๔.๒. นายบัณฑิตย์  หินกอง นักวิชาการศึกษา     รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๔.๓. นางวิชุดา  คล้ายแก้ว นักวิชาการศึกษา       กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๔.๔. นางสุกัญญา  คนฉลาด นักวิชาการศึกษา       กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๔.๕. นายสุรสิทธิ์  เครือมั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๔.๖. นายอัมพันธ์  บรรหนองทุ่ม นักวิชาการศึกษา       กรรมการ 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๔.๗. นายกล้าณรงค์  ศรีโชติ นักวิชาการศึกษา       กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๔.๘. น.ส.สังวาล  สมัญญา เจ้าพนักงานธุรการ     กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๔.๙. น.ส.อลิษา สุบินชัย  เจ้าหน้าท่ีคุรุสภา      กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๔๑๐. นายจตุรงค์ เส้นทอง ลูกจ้าง สนง.ลูกเสือ     กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๔๑๑. นางสายทอง สุระสังข์ นักวิชาการศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๔.๑๒. น.ส.สุกัญญา  มาลีหวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
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๑๔.๑๓ น.ส.เพียงกวี  ทองเช้ือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

มีหน้าที่  วางแผน อ านวยความสะดวกในการดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในการจัด
กิจกรรม  จัดเตรียมอุปกรณ์การพยาบาล  

 

๑๕. กรรมการประจ าฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

๑๕.๑. ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      ประธานกรรมการ 
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

๑๕.๒. นายเมธี  เชียวนิกร ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านดู่     กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๕.๓. น.ส.ทักษพร  ระดมงาม ธุรการ โรงเรียนบ้านตาทิพย์. โรงเรียนบ้านภูดิน  กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๕.๔. น.ส.อรุณฤทัย  ฉลาดเลิศ ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนทราย, โรงเรียนบ้านโคกล่าม กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๕๕. น.ส.ภัทราภรณ์ รักษ์ไทย ธุรการ โรงเรียนบ้านขาม, สร้างบก, ผือน้อย   กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๕.๖. น.ส.รติชา  วิจิตร  ธุรการ โรงเรียนบ้านน้ าเขียว, บ้านหนองกา กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๕.๗. น.ส.ศราวรรณ บรรลุสุข ธุรการ โรงเรียนบ้านปรงี, บ้านเฉนียง   กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๕.๘. นางปรียาภรณ์  มีเดชา ธุรการ โรงเรียนบ้านดู่, บ้านดินแดง   กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๕.๙. น.ส.จุติพร หงษ์ศรีจันทร์ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี    กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๕.๑๐. น.ส.นันทิรัตน์  เหมันตา ธุรการ โรงเรียนรัตนวิทยาคม    กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๕.๑๑. น.ส.นิภา  ศรีเลิศธุรการ โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี, บ้านแกศึกษาพัฒนา   กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๕.๑๒. นางสุวารีย์  หูทอง ธุรการ โรงเรียนบ้านแก “แกศึกษาวิทยา”,หนองบัวน้อย  กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๕.๑๓. น.ส.บุษยากร  เกิดช่ืน ธุรการ โรงเรียนบ้านธาตุ, ธาตุศรีนคร   กรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๕.๑๔. น.ส.อรอุษา หอมค า ธุรการ โรงเรียนบ้านแต้หนองบก,น้ าสร้าง-นางเภา  กรรมการ  
โรงเรียน บ้านเหล่าม่วงโนนตาล   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
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๑๕.๑๕ นายพิทักษ์พงศ์ ทรายเพชร ธุรการ โรงเรียนบ้านไผ่(วันครู ๒๕๐๓),บ้านช่อง  กรรมการ 
    โรงเรียนบ้านนาวองส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                          สุรินทร์ เขต ๒  
๑๕.๑๖. นายตรีภพ  พรหมหงษ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านบัวโคก,บ้านหนองแสง   กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๕.๑๗. นายทรงพล  เพิ่มผล  ธุรการ โรงเรียนบ้านผือ, บ้านหนองคู    กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๕.๑๘. นายธีรวัฒน์  ประดาสุข  ธุรการ โรงเรียน บ้านหนองบัวบาน    กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๕.๑๙. ว่าท่ี ร.ต.สิทธิกร  สดับสาร ธุรการ โรงเรียนไตรคามวิทยา,บ้านหนองกระทุงตากแดด, กรรมการ 
  บ้านแข้ด่อน-หนองบัว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                           สุรินทร์ เขต ๒  
๑๕.๒๐. นายสิทธิพร บุญล้อม ธุรการ โรงเรียนบ้านนาดี, บ้านหนองระฆัง กรรมการ  กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๕.๒๑. นายนฤดม  สีบาง ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองอียอ,หนองอียอวิทยา   กรรมการ 
 โรงเรียน บ้านอาเลาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
                                            ศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๕.๒๒. นายธนวัฒน์  ศรีบัว ธุรการ โรงเรียนบ้านท่าศิลา    กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๕.๒๓. นายรณชัย  ศรีสังข์ ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนนารายณ์วิทยา,บ้านขุมดิน  กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๕.๒๔  นายศราวุฒิ  แก้วดี ธุรการ โรงเรียนบ้านอาพืด,บ้านม่วงหนองตาด  กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๕.๒๕. นายอัครเดช  บุดดี ธุรการ โรงเรียนบ้านธรรมษา,บ้านจันทร์งาม,บ้านพิงพวย 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๕.๒๖. นายธีระยุทธ  วายโศก  ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ ๘๕,บ้านม่วงมูล กรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๕.๒๗ น.ส.หนึ่งฤทัย อินทรมาตร ธุรการ โรงเรียนบ้านแสนสุข,บ้านหัวนาค า,บ้านเบงท่าลาด กรรมการ 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๕.๒๘ นายประสิทธิ์ ปะทะวัง ธุรการ โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย,บ้านยางบ่ออ ี  กรรมการ 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
๑๕.๒๙ นายรพีกิจ ไพรสิทธุ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านไพรขลา “ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล”, กรรมการ 

  โรงเรียนบ้านขามโพนทัน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
   ศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๕.๓๐น.ส.สุทธิวรรณ ประพันธ์  ธุรการ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข, บ้านทัพไทย   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  
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๑๕.๓๑ นายไพทูรย์  อินทร์แก้ว ธุรการ โรงเรียนบ้านศรีณรงค์,บ้านทิพย์เนตร,บ้านขุนหาญ กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๕.๓๒ น.ส.อัญธิกา ราชบุรี  ธุรการ โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)  กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๕.๓๓ นายอัษฎางค์  ศรีอรห ์ นักทรัพยากรบุคคล       กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๕.๓๔ นายวงศกร  สีลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารการประกวด เช่น บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ แบบกรอกคะแนนการประกวด บัตร
ประจ าตัวกรรมการตัดสิน และเอกสารอื่นๆที่จ าเป็นในการประกวด น าส่งผลงานให้คณะกรรมการตัดสินยังสถานที่จัดประกวด  
รายงานผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินทุกคณะ เพ่ือบันทึกลงระบบ Web site OBEC Awards สรุปผลผู้ได้รับการ
คัดเลือก รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ทุกประเภท และจัดท าประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในระดับภาค ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๑๖. คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประเมิน 

๑๖.๑. นายรัฐุฒิ  ก่องขันธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                       ประธานกรรมการ 
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

๑๖.๒. ดร.สมนึก  บุญใหญ่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล          รองประธานกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒   

๑๖.๔. นายทองค า  อ าไพ ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒   

๑๖.๓. นางสาววราภรณ์ บุญเจียม ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒   

๑๖.๔. นายเมธี เชี่ยวนิกร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดู่                กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

๑๖.๕. น.ส.ภัทราภรณ์ รักษ์ไทย ธุรการ โรงเรียนบ้านขาม, สร้างบก, ผือน้อย   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒   

๑๖.๖. น.ส.รติชา  วิจิตร  ธุรการ โรงเรียนบ้านน้ าเขียว, บ้านหนองกา กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒   

๑๖.๗. น.ส.ศราวรรณ บรรลุสุข ธุรการ โรงเรียนบ้านปรีง, บ้านเฉนียง   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒   

๑๖.๘. นางปรียาภรณ์  มีเดชา ธุรการ โรงเรียนบ้านดู่, บ้านดินแดง   กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒   

๑๖.๙. น.ส.จุติพร หงษ์ศรีจันทร ์ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒   

๑๖.๑๐. น.ส.นันทิรัตน์  เหมันตา ธุรการ โรงเรียนรัตนวิทยาคม    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒   

๑๖.๑๑. นายอัษฎางค์  ศรีอรห ์ นักทรัพยากรบุคคล       กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒   

๑๖.๑๒. นายวงศกร  สีลา นัก วิชาการคอมพิวเตอร์          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒   



-๔๙- 
 

มีหน้าที่ รายงานและประเมินผล การด าเนินการคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และหน่วยงาน เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) ปีการศึกษา ๒๕๕๘  จังหวัดสุรินทร์  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๑๗. คณะกรรมการจัดตกแต่งสถานที่ – ท าซุ้ม 

๑๗.๑ นายณรงค์ศักด์ิ เหมือนชาติ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      ประธานกรรมการ 
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

๑๗.๒ นายสมเกียรติ อิฐรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางชุม     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๗.๓ นายสุรัตน์ สุขทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๗.๔ นายบัณฑิต เทตะรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางบ่ออี     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๗.๕ นายทุเรียน จ่าพุลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีณรงค ์     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๗.๖ นายบุญเหลือ ฤทธิรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขวาวโค้ง     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๗.๗ นายสมัคร ศรีคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๗.๘ นายสมาน ยางนอก ช่างไฟฟ้า ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๗.๙ นายรื่น จิตคง ช่างไม้ ชั้น ๓ โรงเรียนตลุงโนนกอก     กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๗.๑๐ นายสุรสิทธ์ิ ชัยถาวร ช่างไม้ ชั้น ๓ โรงเรียนเมืองไผ่กระท่ม    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๗.๑๑ นายสุดใจ  อินปรางค์ ช่างไฟฟ้า ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านบุตาโสม    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๗.๑๒ นายปรีชา กฤติยาวรรณ ช่างไม้ ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านสนวนโคกเม็ก    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ 

๑.๑๗ นายรณรงค์  คุณมาศ ช่างไฟฟ้า ชั้น ๓ โรงเรียนบ้านตึกชุม    กรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

๑๗.๑๔ นายทรงศิลป์ กะการดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตึกชุม     กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  

 

    มีหน้าท่ี ออกแบบ วางแผนจัดการ จัดท าและประดับตกแต่งซุ้ม บริเวณจัดการประกวดเพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา่
สพฐ.(OBEC AWARDS) ปีการศึกษา ๒๕๕๘  จังหวัดสุรินทร์  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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