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๑ ดร.ประกอบ จันทรทพิย ์    ๕๑ นายตรธีนนท ์ แสนอบุล   ๑๐๑ นายวชิยั  โนนทงิ

๒ ดร.สเุมธ ีจันทรห์อม          ๕๒ นายสมศกัดิ ์ นันทวสิทิธิ ์  ๑๐๒ นายพรีกฤต  เครอืลนุ

๓ ผศ.ดร.ธรีะพล เพ็งจันทร ์   ๕๓ นายสทิธพิร บ าเพ็ญเพยีร  ๑๐๓ นายศริพิงษ์  ปณุประเสรฐิ

๔ ผศ.ดร.สขุมุ  พรมเมอืงคณุ  ๕๔ นายนยิม ไผโ่สภา          ๑๐๔ ดร.ดวงกมล  กองกลู

๕ นางเยาวลกัษณ์ คงพลู      ๕๕ ดร.สรุสทิธิ ์สทิธอิมร  ๑๐๕ นางสภุาวด ี กมุภโิร

๖ นายวโิรจน ์ ฉายชวูงษ์     ๕๖ นายองอาจ  จมูสมีา   ๑๐๖ ผศ.ดร.พัดตะวนั  นาใจแกว้

๗ ผศ.ดร.อ าพัน ดว้งแพง     ๕๗ นายโชคชยัพัฒน ์อุน่เมอืง ๑๐๗ นางสาวกลอ่มจติ  ดอนภริมณ์

๘ นางกษมา  ป้องกนั         ๕๘ นายศกัดิด์าเดช ทาซา้ย  ๑๐๘ นางสปุราณี  สตารัตน์

๙ ดร.ชนนิทร ์ คะองัก ุ        ๕๙ ดร.สชุาต ิบางวเิศษ ๑๐๙ ดร.ชวนะ  ทวอีทุศิ

๑๐ นายกฤศภณ  หลา้วงศา ๖๐ นายเสน่ห ์ ค าสมหมาย   ๑๑๐ นางจารุวลัย ์ สทุธสิานนท์

๑๑ นายสมทุร สมปอง ๖๑ นายปรดี ี โสโป           ๑๑๑ นายภมูพัินธ ์ จันทรเ์พ็ญ

๑๒ นายภัญญ ู ภรูศิรี ๖๒ นายสพุรรณ์  แกว้นสิสยั  ๑๑๒ นางศรสีดุา  ทพิสงิห ์ 

๑๓ นายจฬุา ชนิวงศ์ ๖๓ นายเศรษฐกานต ์ สภุารยี ์  ๑๑๓ นางมะลวิรรณ  บญุแกว้

๑๔ นายเสถยีร แสนอบุล ๖๔ นายชยัวฒัน ์ สวสัดิช์ติงั  ๑๑๔ นางสริพิร  ทาชาติ

๑๕ นางสพุร สามัตถยิะ         ๖๕ นายวยัพจน ์ ปัญญะ      ๑๑๕ ดร.ฉลาด  ทองทพิย์

๑๖ นายพลชยั ชมุปัญญา ๖๖ นายจ ารัส  พมิพา          ๑๑๖ นายมานพ  กลิน่จันทร์

๑๗ นายกฤต สวุรรณพรหม     ๖๗ นายสมัฤทธิ ์พรสวุรรณ   ๑๑๗ นางสภุาภรณ์  ภดูนิทราย

๑๘ นายชวรงค ์ วงศศ์รทีา      ๖๘ นายจติตศิกัดิ ์นามวงษา   ๑๑๘ ดร.จ าเนยีร  โพสาวงั

๑๙ ดร.รัตพิร ภาธรธวุานนท ์   ๖๙ ดร.กฤษฎา กลัป์ปด ี      ๑๑๙ นางศภุลกัษณ์  ทองจนี

๒๐ นายสามารถ ผอ่งศรี ๗๐ นางเพยีงพศิ  ผอ่งศร ี    ๑๒๐ นางรัชกร ประสรีะเตสงั

๒๑ ดร.สมหวงั พันธะล ี         ๗๑ น.ส.ยวุด ี สพุรรณโมกข ์ ๑๒๑ รศ.ดร.เชาวลติ  อภปัิตยกลุ

๒๒ นายประยงค ์ มาแสง ๗๒ นางเพยีงจติ  ศรสีกุ      ๑๒๒ นางพรทพิย ์ สนิธนันชนั

๒๓ ดร.นัตยา หลา้ทนูธรีกลุ     ๗๓ ผศ.จนิตนา  ดว้งแพง  ๑๒๓ นางพัฒนาวารนิทร ์ บญุทา

๒๔ นางวนัด ี  สขุชพี            ๗๔ นางวไิล  มณีเรอืงศกัดิ ์ ๑๒๔ ดร.กลุจติ  เสง็นา

๒๕ ดร.นคิม ชมพหูลง         ๗๕ นางขนษิฐา  ภชูมศร ี ๑๒๕ นายอทัุย  พรหมวงศ์

๒๖ นายไมยมติร ป้องวชิยั ๗๖ ผศ.เตอืนใจ  พทัิกษานุรัตน ์    ๑๒๖ นางฉัลยาญาภรณ์  ทวแีสง

๒๗ ดร.พงษ์ศกัดิ ์ภกูาบขาว     ๗๗ นางพสิมัย  กองธรรม ๑๒๗ นายประยงค ์ มาแสง

๒๘ นายสญัชยั  ขวญัมา ๗๘ นางดวงเดน่  พันจ าปา ๑๒๘ นายอนันต ์ มชียั 

๒๙ นายประเสรฐิศกัดิ ์เหนิไธสง ๗๙ นางพรทพิา  นันตะสขุ ๑๒๙ นายสมหมาย  เวยีงสมีา 

๓๐ นายปรติ จันทรุทนิ ๘๐ นางบงกช  วลิาศรี ๑๓๐ ดร.นันทภมู ิ เกษลา

๓๑ นางพรทพิย ์สามารถ       ๘๑ นางเพ็ญแข  ภัยพทัิกษ์ ๑๓๑ นายทวทีรัพย ์ มาละอนิทร์

๓๒ นายประสทิธิ ์ค ากิง่ ๘๒ นางเทพนิ  เหมวงษ์ ๑๓๒ นายทรงสทิธิ ์ เจรญิดี

๓๓ นายกนก  จ าปามลู           ๘๓ นางสมจติร  ทพิรส ๑๓๓ นายเอกศกัดิ ์ เฮงสโุข

๓๔ นายโสฐพล บนภัทรวรรษ  ๘๔ นางเพลนิพศิ  สพุพัตกลุ ๑๓๔ นายธรีวฒุ ิ แสนงาม

๓๕ นายสเุทพ   สขุชพี          ๘๕ ผศ.ดร.ชาตชิาย  มว่งปฐม ๑๓๕ นายกฤช  สาขามลุะ

๓๖ นายสนัต ิคงวฒันะ          ๘๖ ดร.ไสว  พลพทุธา ๑๓๖ ดร.ณชิากร  นธิวิฒุภิาคย์

๓๗ นายนุศษิย ์ พรชวีโชต ิ     ๘๗ ดร.รสรนิ  อะปะหัง ๑๓๗ นางอรุารัตน ์ สงิหเดช

๓๘ นายสเุวศย ์บวรพาณชิย ์  ๘๘ นายสมด ี พลสาร ๑๓๘ นางดาราวรรณ  แกว้ศรทีอง    

๓๙ นายวชัรพล วทิยากร       ๘๙ นางสลาย  ปลัง่กลาง ๑๓๙ ดร.วไิลพร  ศรจัีนทรห์ลา้

๔๐ ดร.อนันต ์ พันนกึ         ๙๐ นายพทัิกษ์  ทวแีสง ๑๔๐ นายธรีพล  เบญจจนิดา

๔๑ ผศ.ดร.ศกัดนิาภรณ์  นันท ี ๙๑ ผศ.ดร.ศกัดิศ์ริ ิ นันตะสขุ ๑๔๑ นางจริาพร  ทัศมี

๔๒ นายโยธ ี เชญิขวญัชยั     ๙๒ ดร.ประเสรฐิ  ทองทพิย์ ๑๔๒ นางสาวพรพสิทุธิ ์ ดวงเงนิ        

๔๓ นายอนุกลู ทองนุย้      ๙๓ นางศริลิกัษณ์  พนิะสา ๑๔๓ ดร.อรุณรุง่ โยธสงิห์

๔๔ ดร.พศิทุธิ ์กติศิรวีรพันธุ ์  ๙๔ นายอเุทน  ค าสงิหน์อก ๑๔๔ ดร.ปัณณศิา  ไชยลอืชา

๔๕ นายมานะ ครุธาโรจน ์    ๙๕ นางสมศร ี ไชยชมภู ๑๔๕ ดร.ชรนิดา  พมิพบตุร

๔๖ ดร.เจรญิ ราชโสภา        ๙๖ นางสาวนลนิ ี ทหีอค า ๑๔๖ นางภัสรา  ฐานวเิศษ

๔๗ ดร.ภัทรนษิฐ ์ วงศบ์ญุญฤทธ ์ ๙๗ นางอรุณรุง่  พงษ์ศรี ๑๔๗ นางเลศิลกัษณ์  คเชนทรรั์ตนกลุ 

๔๘ นายสมัพันธ ์อปุลา        ๙๘ นางมนัสชนก  อดุมดี ๑๔๘ นางพรภัทรา จ าเรญิ

๔๙ ดร.สมชาต ิสกุใส        ๙๙ นางเจยีมใจ  รุง่เรอืงวงศ์ ๑๔๙ นายสบืศกัดิ ์ สวสัดิ์

๕๐ นางมณีรัตน ์ ปรนิายวนชิย ์ ๑๐๐ ดร.ลีว้ชัร ์ ตาวงศ์ ๑๕๐ นายทรัพยห์รัิญ จันทรักษ์ 

บญัชรีายชือ่คณะกรรมการตดัสนิ ในการประกวดรางวลัทรงคณุคา่ สพฐ. (OBEC Awards)

ระดบัภาค (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) คร ัง้ที ่๖ ประจ าปี ๒๕๕๙

ระหวา่งวนัที๒่๙ - ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 
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๑๕๑ นายกวา้ง เสยีงล ้า ๑๖๔ นางชลธชิา  รัมพณีนลิ ๑๗๗ นางพรฉว ี บตุตโยธี

๑๕๒ ดร.ปรยีานันท ์เหนิไธสง ๑๖๕ นางจารุรัตน ์ ราชชมพู ๑๗๘ นางสาววาลกิา อคัรนติย์

๑๕๓ นางฉววีรรณ โยคนิ ๑๖๖ ดร.กฤตวรรณ  ค าสม ๑๗๙ นายเชดิชยั  หมืน่ภักดี

๑๕๔ นายวนัศกัดิ ์ ค าแหง ๑๖๗ นายรุง่อรุณ  ป้องกนั ๑๘๐ นายค าไพ ทาชาติ

๑๕๕ นางจารุณี  แสงหมิ ๑๖๘ นางวภิาดา  สเุพ็ญศลิป์ ๑๘๑ นายมานจิ  โยคนิ

๑๕๖ นายบญุเกษม  วงศช์าลี ๑๖๙ นางจริาพร  เหลอืงองิคะสตุ ๑๘๒ นางสาววมิล เถาวลัย์

๑๕๗ นายบญุพมิพ ์ ภชูมศรี ๑๗๐ นางระพพีร  ถิน่ปรุ ๑๘๓ นายเสมอืน ดงชมพู

๑๕๘ นายทวทิย ์ ประรเิตสงัข์ ๑๗๑ นางสาววราภรณ์  ผวิหมู ๑๘๔ นายวชิติ จติรจักร

๑๕๙ นางเสนาะจติ  สริเิลศิธรี ๑๗๒ นายสนัต ิ คงวฒันะ ๑๘๕ ดร.บษุกร สขุแสน

๑๖๐ นายพรมมา  สงิหามาตย์ ๑๗๓ นางสาวเพยีงกานต ์ พวงพยอม ๑๘๖ นายก าจัด  บญุวทิย์

๑๖๑ นางวภิา  ศรมีว่งกลาง ๑๗๔ นายประวตั ิสวสัดิว์งศช์ยั ๑๘๗ นายกรภัทร  ค าโส        

๑๖๒ นางสาวกญัญณัฐ  ผาระสทิธิ์ ๑๗๕ ดร.ศศธิร  วงศช์าลี ๑๘๘ นายเทดิภมู ิยัง่ยนื        

๑๖๓ ดร.เฉลยีว  ดอนกวนเจา้ ๑๗๖ นายกฤษฎาวฒัน ์ฉัตรรักษา ๑๘๙ นายเกยีรตศิกัดิ ์ นนทะสทิธิ ์
หมายเหต ุ กรณีชือ่ - สกลุ ผดิ/ไมถ่กูตอ้ง นายเสนอ  รัมพณีนลิ
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