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ประกาศกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกวดรางวัล OBEC AWARDS 

ประจําปีการศึกษา 2556 

************************* 

   ด้วยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา กําหนดการจัดการประกวดรางวัล OBEC  AWARDS   ประจําปี
การศึกษา 2556 ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

  1. นายทองปอนด์ สาดอ่อน   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

  2. นายประจักษ์  สีหราช     รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 3. นายพิษณุ             พินิจ          รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 4. นางสาวประไพพร    อุทธิยา       รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 มีหน้าที ่  ให้คําปรึกษาและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการอํานวยการ 
2. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด้วย 

      1. นายศรีวรรณ    ปินใจ ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

     2. นายวิเชียร    ทาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

     3. นายศาสตรา   วงศ์จุมปู ผู้อํานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 

     4. นายบุญลือ  ศรีสุวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 

     5. นางสาวณพสร   จินะราช ผู้อํานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 

     6. นายพีระพันธ์  จอมมูล ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์  กรรมการ 

     7. นายอุทร   นัดดากุล ผู้อํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

     8. นางสาวศุภวัลย์  คําวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ 

    9. นางวิลาวัลย ์ ยอดผ่านเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 

     10. นายมานะ  พิริยะพัฒนา ผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 

     11. นายเฉลียว  วรรณทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 

     12. นายผล   ยะนา ผู้อํานวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 

     13. นายปิยะ   ใจชุ่ม ผู้อํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 

     14. นายเจริญ   กาละ ผู้อํานวยการโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

     15. นายวิลาศ   เขื่อนแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม กรรมการ 

     16. นางถวิลจิต  อินต๊ะวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 

     17. นายทอม  ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ24  กรรมการ 

     18. นายพิเชษฐ์   สมฤทธ์ิ         ผู้อํานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 

     19. นายธวัช   ชุมชอบ ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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    มีหน้าที ่อํานวยการให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3. คณะกรรมการดําเนินการ 
  1.  นายศรีวรรณ ปินใจ ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการ 

  2.  นายธวัช ชุมชอบ ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม             รองประธานคณะกรรมการ 

  3.  นายวิเชียร ทาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการ 

       4.  นางเกษศิริ          วรินทร์รักษ์        รองผู้อํานวยโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม            กรรมการ 

       5.  นายจักรพันธ์         ภาชนะ             รองผู้อํานวยโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 

      6.  นางลักษณาวรรณ   พวงสุวรรณ        รักษาการรองผู้อํานวยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ 

       7.  นางกัลยา             อินทรไชย        รักษาการรองผู้อํานวยโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

       8.  นายธีระศักดิ์         โนชัย รองผู้อํานวยโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 

       9.  นายไพรัช ยอดยิ่ง รองผู้อํานวยโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม กรรมการ 

      10. นางสาวปทุมรัตน์   คําแสน รองผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ 
      11. นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

      12. นายบรรจง          วงศ์ราษฎร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม         กรรมการ 
      13. นายโสภณ           นาปรัง รองผู้อํานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม     กรรมการ 

      14. นางนรีรัตน์   โอภาสนิธิวัฒน์   รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 

      15. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อํานวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก           กรรมการ 

     16. นายสมภาร ระบุสัตย์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม      กรรมการ 

      17. นางพูนสุข โมกสิริ รองผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชาฯ 24        กรรมการ      
      18. นางสาวรุ่งทิวา      กองสอน รองผู้อํานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 

     19. นายสุทินทร์ รัตนขอดสกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 

      20. นางณัฐกิฤตา อ้อปิมปา รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ 
      21. นายสุเทพ วรมิตร รองผู้อํานวยการโรงเรียนพินิตประสาธน ์ กรรมการ 

      22. นางสาวจุฬารัตน ์ พระวิสัตย์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนประชาบํารุง กรรมการ 

     23. นายสมศักดิ ์ ไชยมงคล รองผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยข้าวกํ่าวิทยา กรรมการ 

      24. นายอุทร นัดดากุล ผู้อํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

      25. นางวิลาวัลย ์ ยอดผ่านเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

      26. นายทรงพล          ทรงจํา              รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

      27. นายยงยุทธ ศรีวิราช ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าที่  ดําเนินงานและประสานงานในการคัดเลือกผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.                  
(OBEC AWARDS) เพ่ือเป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา เข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ต่อไป 
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4. คณะกรรมการจัดสถานที่ ประกอบด้วย 

  1. นายพิทักษ์           ศรชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 

  2. นายสาธิต         กลางหมู่           ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

  3. นายชัยวุฒิ         กันทะมูล          ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  4. นายอนิรุทธ์ิ       ศุภการกําจร      ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  5. นายปฏิพล        พวงแก้ว           นักการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  6. นายผิน            ฤดีใจ              นักการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  7. นายพะเนิน        สุวรรณพัฒน์      นักการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  8. นายเจริญ        เมืองมูล            นักการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  9. นายนพพันธ์       วงศ์แพทย์         นักการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  10. นายสมัคร         กันทะวัง            คนสวนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  11. นางเฉลียว         เมืองมูล            คนสวนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  12. นางทองใบ        คุมยาน้อย         คนสวนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  13. นางอารีย์          วงศ์ใหญ่           คนสวนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  14. นางวันเพ็ญ        สิงห์ทองลา        คนสวนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  15. พนักงานน้ําดื่มทุกคน                  กรรมการ 

  16. นายพล            วงศ์ใหญ่           นักการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  17. นายวัชรินทร์      นาต๊ะ              พนักงานขับรถโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  18. นายวินัย           ใจพลแสน         พนักงานขับรถโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  19. นางปาริชาติ       ราษ ี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                         กรรมการ 

  20. นายวุฒิชัย ยาวิไชย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  21. นายสุทิน เรืองนภารัตน์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  22. นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  23. นางภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  24. นางศนิสา ศรีสว่าง             ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ 

  25. นายประจวบ        เชียงแรง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

  26. นายรัฐศาสตร์    หน้างาม           เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการศึกษางานโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
   มีหน้าที ่ 
    1. จัดสถานท่ีสําหรับการนําเสนอและแสดงผลงานยอดเยี่ยมของผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.       
(OBEC AWARDS) ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2556 

         2. จัดเตรียมส่ืออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ท่ีจําเป็นสําหรับการนําเสนอผลงาน เพ่ือให้การนําเสนอผลงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสมบูรณ์ 

         3. อ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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5. คณะกรรมการรับลงทะเบียน ประกอบด้วย 

  1. นายทรงพล   ทรงจํา รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 

  2. นายยงยุทธ   ศรีวิราช ครู โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

  3. นางพัชนีย์   วงศ์ใหญ่ ครู โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  4. นางกมลพร   ศรีวิราช ครู โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  5. นางสาวปาณิสรา  สมฤทธ์ิ ครู โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  6. นางสาวสายทอง  แก้วนันทะ ครู โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  7. นางสาวน้ําค้าง  แสงศรีจันทร์  ครู โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  8. นางสาวรัตนพรรณ  วังดี ครู โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  9. นางสาวกานดา  พงศ์นภารักษ์  ครู โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  10. นายอดิศักดิ์   กองมะเริง ครู โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  11. นายศักดิพันธ์ุ   ม่ันคง ครู โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

  12. นายนิพันธ์   จันทร์กิเสน ครู โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ 
  1. รับลงทะเบียนผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก แยกออกเป็นประเภทรางวัลท่ีเสนอขอให้ครบถ้วน 

  2. จัดเตรียมแบบเอกสารการประเมิน คู่มือการประเมินให้คณะกรรมการทุกชุด ในวันประเมิน 

  3. จัดทําเอกสารแบบสรุปผลรายงานให้คณะกรรมการทุกชุด 

6. คณะกรรมการจัดทํารางวัล และเกียรติบัตร ประกอบด้วย 

  1. นายสุรเชษฐ์   สร้อยสวิง รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 

  2. นายศักดิพันธ์ุ  ม่ันคง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

  3. นางนภาพร  จันทร์คํา เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

   4. นางสาวภรณ์ทิพย์   กฤตธิการ เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

   5. นางสาวเสาวนีย์   ภูสิทธ์ิ   เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

   6. นางสาวทัศนา   ศิลป์ท้าว ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

   7. นางสาวชุมพร    บุญศรี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  8. นางสาวจิราพร ไชยชมพู ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  9. นางปิยะนุช สําเร็จผล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  10. นางสาวอมรินทร์ นามจิตร ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  11. นางสาวเมธิน ี ทิตา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  12. นางสาวปาณิสรา สมฤทธ์ิ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  13. นายอรรถพล ศรีสงคราม ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

    14. นางอนุลักษณ์   กองสุข ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

    15. นางสาวภาณี   จันทร์คํา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

  16. นายกฤชพงษ์ คงเมือง เจ้าหน้าท่ีสํานักงานโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่1.จัดทําเกียรติบัตร ให้ครบถ้วนทุกด้าน เพ่ือมอบให้กับผู้ได้รับรางวัลต่อไป 

   2.รับลงทะเบียนสําหรับผู้เข้ารับรางวัล  OBEC AWARDS  

   3.จัดลําดับท่ีนั่งผู้เข้ารับเกียรติบัตร มอบเกียรติบัตร 

   4.อ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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7. คณะกรรมการประสานงานกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย 

  1. นายธวัช   ชุมชอบ              ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 

  2. นายบรรจง   วงศ์ราษฎร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 

  3. นางลักษณาวรรณ  พวงสุวรรณ  รก.รองฯโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์  กรรมการ 

  4. นายจักรพันธ์  ภาชนะ รองผู้อํานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม     กรรมการ 

  5. ว่าท่ี ร.ต.อําพล   บุญศรี รองผู้อํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

  6. นางสาวจิราพร  ใจยืน รก.รองฯโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 

  7. นายสุทินทร์  รัตนขอดสกุล      รองผู้อํานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 

  8. นายวิรัตน์   วงศ์ใหญ่ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 

  9. นางโสภา   วงศ์ไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

  10. นางสาวกัลยาณี  ชวาเขียว        รก.รองฯโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม      กรรมการ 

  11. นางเกษศิริ   วรินทร์รักษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม      กรรมการ 

  12. นายไพรัช   ยอดยิ่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม          กรรมการ 

  13. นายธีระศักดิ์   โนชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม     กรรมการ 

  14. นางนรีรัตน์  โอภาสนิธิวัฒน์    รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 

  15. นายโสภณ   นาปรัง รองผู้อํานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 

  16. นายราเชนทร์   ไชยทิพย์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ24 กรรมการ 
  17. นางณัฐกฤตา   อ้อปิมยา รก.รองฯโรงเรียนขุนควรวิทยาคม       กรรมการ 

  18. นายทรงพล   ทรงจํา รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม        กรรมการ/เลขานุการ 

  19. นางสาวปทุมรัตน์  คําแสน  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  20. นายเกรียงศักดิ์   ยอดสาร    รองผู้อํานวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

  21. นางสาวภาณี จันทร์คํา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ติดต่อประสานผู้เช่ียวชาญ ในสาขาวิชาเฉพาะเป็นคณะกรรมการตัดสิน 

 8.กรรมการประเมินสถานศึกษายอดเย่ียม 

  1. นายวิเชียร ทาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  

  2. นายพีระพันธ์ จอมมูล ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์

  3. นางสาวณพสร จินะราช ผู้อํานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 

  4. นางสาวศุภวัลย ์ คําวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา 
  3. นายสุรัตน์    กุลศรี ศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 9.กรรมการประเมินผู้อํานวยการยอดเย่ียม 

  1. นายศรีวรรณ   ปินใจ ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

  2. นายธวัช ชุมชอบ ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

  3. นายบุญลือ   ศรีสุวรรณ       ผู้อํานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม 

        ๔.. นายพิเชษฐ์   สมฤทธ์ิ       ผู้อํานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 

  4. นางพวงทอง   ทองมาเอง ศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
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 10.กรรมการประเมินรองผู้อํานวยการยอดเย่ียม 

  1. นายอุทร   นัดดากุล ผู้อํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

  2. นายเจริญ   กาละ ผู้อํานวยการโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม 

  3. นายมานะ พิริยะพัฒนา ผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 

  4. นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อํานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม  

  5. นายบรรจง   วงศ์ราษฎร์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 11. กรรมการประเมินลูกจ้างประจํา 

  ๑. นายผล ยะนา ผู้อํานวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก 

  ๒. นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

  3. นางวิลาวัลย ์ ยอดผ่านเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  
  4. นายเสน่ห์   ไชยลังกา รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

  5. นางเกษศิริ  วรินทร์รักษ์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม 

   12. คณะกรรมการประกวดรางวัล OBEC AWARDS กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ประกอบด้วย 

     1. นางพัชริยา ทิศร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 

   2. นางวาสนา สินพยัคฆ์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

  3. นางอัศนีพร มังคลาด ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

  13. คณะกรรมการประกวดรางวัล OBEC AWARDS กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 

 1. นายสัญญา จิโนสวัสดิ ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

 2. นางศศิธร   ภักดิ์สันติพงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 

 3. นายรังสรรค ์ เตชะแก้ว ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 

 4. นายวีระพงศ์ คูวิบูลย์ศิลป์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา  กรรมการ 

 5. นางจรัสศรี สุวรรณลพ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 

 6. นายยงยุทธ์ิ เอกชัยพิทักษ์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 

 7. นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

   14. คณะกรรมการประกวดรางวัล OBEC AWARDS กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

    1. นายอภิชาต มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

  2. นางธาราจันทร์ สินธุพรหม ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

  3. นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 

  4. นางจุรีภรณ์ ไชยเหล็ก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

  5. นางกนกวรรณ แสงศรีจันทร์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 

  6. นางณอภัย พวงมะลิ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

   15. คณะกรรมการประกวดรางวัล OBEC AWARDS กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
        ประกอบด้วย 

     1. นายอรรณพ ยะตา รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    ประธานกรรมการ 

  2. นางกัลยา   อินทร์ไชย     ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม    รองประธานกรรมการ 

  3. นางภรศศิร์   คําคม        ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม     กรรมการ 

  4. นางสาวรัตนา   อินทิยโกเศศ   ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม  กรรมการ 

  5. นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
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  6. นางเกษร    สิงห์โตนาท     ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม    กรรมการ/เลขานุการ   
   16. คณะกรรมการประกวด OBEC AWARDS กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย 

  1. นายสมบัต ิ จันทร์ผ่องศรี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

  2. นายนพรัตน ์ เสมอเช้ือ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 

  3. นางสาวฟองนวล     ผลมาก              ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

   17. คณะกรรมการประกวด OBEC AWARDS กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ  ประกอบด้วย 

      1. นางนรีรัตน์ โอภานิธิวัฒน ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธาน 

  2. นายอุดม ไชยวุฒ ิ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม             กรรมการ                               
  3. นางมยุรี เช้ือหมอ ครู โรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

  4. นางสาวนุสรา  เทพบัณฑิต ครู โรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

  18. คณะกรรมการประกวด OBEC AWARDS กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 

      1. นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อํานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ 

  2. นายอภิชาต อมรินทร์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

  3. นายมนตรี รอตเสวก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

  4. นายปิต ิ โกฏยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 

  5. นางจันทร์เพ็ญ กาชัย ครูโรงเรียนพญาลอ กรรมการ 

  6. นายอดุลย ์ วรรณคํา ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 

  7. นางสาวพนิดา ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรการ/เลขานุการ 

 19. คณะกรรมการประกวด OBEC AWARDS กลุ่มคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 

  1. นายเกวนยุทธ ใจกล้า ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการ 

  2. นายนาวิน กาวี ครูโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม กรรมการ 

  3. นางกัลยา เป็กเครือ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

  4. นายพิภพ ยอดอ้อย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 

  5. นางพัชน ี ถูกจิตร์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

  20. คณะกรรมการประกวด OBEC AWARDS กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 

      1. นางสาวปทุมรัตน์ คําแสน รองผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยาประธานกรรมการ 

  2. นางวิไลรัศมี แสนอุดม ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 

  3. นางดาววิภา ละอองเอ่ียม ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 

  4. นางปณิธี กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  5. นางสาวเปรียบดาว ประพิณ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 

  6. นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 

  7. น.ส.พัชรินทร์ กุลณา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 

  8. นางยุพา มณีกร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 

  9. นางรําไพ ชุมชอบ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

  21. คณะกรรมการประกวด OBEC AWARDS กลุ่มงานแนะแนว  ประกอบด้วย 

  1. นายบรรจง วงศ์ราษฎร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

  2. นางเกศิรินทร์ รัตนรักษ์มงคล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 

  3. นางดวงมาลย ์ ชินวัฒน ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 

  4. นางสุนิศา หงส์ทอง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
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  4. นางรําพึง ศรชัย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 22. คณะกรรมการประกวด OBEC AWARDS กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 

 1. นายไพรัช ยอดยิ่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายรังสรรค์ ปินใจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 

 3. นายสุทิน เรืองนภารัตน์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

 4. นางสาวจิรพร ใจยืน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 

 5. นางสมพิศ ศีติสาร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

23. คณะกรรมการประกวด OBEC AWARDS  กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม ประกอบด้วย 

 1. นางมยุรี    เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 2. นายอภิชาติ    มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 3. นางกรรณิการ์   มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

  24.  คณะกรรมการประมวลผลการตัดสิน OBEC AWARDS  
 1. นายทรงพล ทรงจํา รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายยงยุทธ ศรีวิราช ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

 3. นายศักดิพันธ์ ม่ันคง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

 4. นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

 5. นางสาวกานดา พงศ์นภารักษ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

 6. นางศิริขวัญ วงศ์ชุมพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

 7. นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

 8. นางกมลพร ศรีวิราช ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที ่รับรายงานผลจากคณะกรรมการตัดสินชุดท่ี 8 – 23 และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งต่อคณะกรรมการ      
ชุดท่ี 25 เพ่ือรายงานผลทางเว็บไซต์  
 25. คณะกรรมการประมวลผล 

  1. นายญวน    ศรีชัยคํา  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 

  2. นางรุ่งทิพย์    ขันธวงศ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                         รองประธานกรรมการ 

  3. นายวิราช    หม่ันการ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                         กรรมการ 

  4. นายปริญญ์   พันธ์ด ี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                         กรรมการ 

  5. นางสาวศลักษมณ์คุณ แสนเมืองใจ  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                         กรรมการ 

  6. นายพล    วงศ์ใหญ่ นักการภารโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม               กรรมการ 
  7. นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย   ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                         กรรมการ 

  8. นางศิริขวัญ   วงศ์ชุมพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                         กรรมการ    
  9. นางครองทรัพย์   วงศ์ใหญ่  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้าที่ ประมวลผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินให้ครบถ้วนทุกด้าน และรายงานผลให้ผู้เก่ียวข้องทราบต่อไป 
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 26. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
     1. นายพิทักษ์  ศรชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 

     2. นายญวน    ศรีชัยคํา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

     3. นางรุ่งทิพย์  ขันธวงศ ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

     4. นางศิริขวัญ  วงศ์ขุมพันธ์    ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

     5. นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  6. นางปณิธี   กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

       7. นายจรัส   เมืองมูล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ        
มีหน้าที ่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการส่งผลงานยอดเยี่ยมเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS)ผ่านทาง
เว็บไซต์โรงเรียน www.chiangkham.ac.th เพ่ือประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ทราบ 

   

  ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายโดยเต็มความสามารถเพ่ือให้การแข่งขัน
สําเร็จลุล่วงด้วยด ี

 

  ท้ังนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    23   สิงหาคม    พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

(นายศรีวรรณ     ปินใจ)  
ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดพะเยา 


