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่ คณะกรรมการต ัดสิน ในการประกวดรางว ัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)
บ ัญชีรายชือ
ระด ับภาค (ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ) ครงที
ั้ ่ ๖ ประจาปี ๒๕๕๙
ระหว่างว ันที๒
่ ๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาล ัยราชภ ัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ จ ังหว ัดบึงกาฬ
่ - สกุล
่ - สกุล
่ - สกุล
ชือ
ที่
ชือ
ที่
ชือ
ั โนนทิง
๕๑ นายตรีธนนท์ แสนอุบล
๑๐๑ นายวิชย
ดร.ประกอบ จันทรทิพย์
ิ ธิ์
๕๒ นายสมศักดิ์ นันทวิสท
๑๐๒ นายพีรกฤต เครือลุน
ดร.สุเมธี จันทร์หอม
๕๓ นายสิทธิพร บาเพ็ญเพียร
๑๐๓ นายศิรพ
ผศ.ดร.ธีระพล เพ็งจันทร์
ิ งษ์ ปุณประเสริฐ
๕๔
๑๐๔
ผศ.ดร.สุขม
ุ พรมเมืองคุณ
นายนิยม ไผ่โสภา
ดร.ดวงกมล กองกูล
๕๕ ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร
๑๐๕ นางสุภาวดี กุมภิโร
นางเยาวลักษณ์ คงพูล
๕๖ นายองอาจ จูมสีมา
๑๐๖ ผศ.ดร.พัดตะวัน นาใจแก ้ว
นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
๕๗ นายโชคชัยพัฒน์ อุน
๑๐๗ นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมณ์
ผศ.ดร.อาพัน ด ้วงแพง
่ เมือง
๕๘ นายศักดิด
๑๐๘ นางสุปราณี สตารัตน์
นางกษมา ป้ องกัน
์ าเดช ทาซ ้าย
๕๙ ดร.สุชาติ บางวิเศษ
๑๐๙ ดร.ชวนะ ทวีอท
ดร.ชนินทร์ คะอังกุ
ุ ศ
ิ
๖๐
๑๑๐
นายกฤศภณ หล ้าวงศา
นายเสน่ห ์ คาสมหมาย
นางจารุวล
ั ย์ สุทธิสานนท์
๖๑ นายปรีด ี โสโป
๑๑๑ นายภูมพ
นายสมุทร สมปอง
ิ ันธ์ จันทร์เพ็ญ
๖๒ นายสุพรรณ์ แก ้วนิสสัย
๑๑๒ นางศรีสด
นายภัญญู ภูรศ
ิ รี
ุ า ทิพสิงห์
๖๓ นายเศรษฐกานต์ สุภารีย ์
๑๑๓ นางมะลิวรรณ บุญแก ้ว
นายจุฬา ชินวงศ์
ิ งั
๖๔ นายชัยวัฒน์ สวัสดิช
๑๑๔ นางสิรพ
นายเสถียร แสนอุบล
์ ต
ิ ร ทาชาติ
๖๕
๑๑๕
นางสุพร สามัตถิยะ
นายวัยพจน์ ปั ญญะ
ดร.ฉลาด ทองทิพย์
๖๖ นายจารัส พิมพา
๑๑๖ นายมานพ กลิน
นายพลชัย ชุมปั ญญา
่ จันทร์
๖๗ นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ
๑๑๗ นางสุภาภรณ์ ภูดน
นายกฤต สุวรรณพรหม
ิ ทราย
ั ดิ์ นามวงษา
๖๘ นายจิตติศก
๑๑๘ ดร.จาเนียร โพสาวัง
นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา
๖๙ ดร.กฤษฎา กัลป์ ปดี
๑๑๙ นางศุภลักษณ์ ทองจีน
ดร.รัตพ
ิ ร ภาธรธุวานนท์
๗๐ นางเพียงพิศ ผ่องศรี
๑๒๐ นางรัชกร ประสีระเตสัง
นายสามารถ ผ่องศรี
๗๑
๑๒๑
ดร.สมหวัง พันธะลี
น.ส.ยุวดี สุพรรณโมกข์
รศ.ดร.เชาวลิต อภิปัตยกุล
๗๒ นางเพียงจิต ศรีสก
๑๒๒ นางพรทิพย์ สินธนันชัน
นายประยงค์ มาแสง
ุ
๗๓ ผศ.จินตนา ด ้วงแพง
๑๒๓ นางพัฒนาวารินทร์ บุญทา
ดร.นัตยา หล ้าทูนธีรกุล
๗๔ นางวิไล มณีเรืองศักดิ์
๑๒๔ ดร.กุลจิต เส็งนา
นางวันดี สุขชีพ
๗๕ นางขนิษฐา ภูชมศรี
๑๒๕ นายอุทัย พรหมวงศ์
ดร.นิคม ชมพูหลง
ั
๗๖ ผศ.เตือนใจ พิทักษานุรัตน์
๑๒๖ นางฉั ลยาญาภรณ์ ทวีแสง
นายไมยมิตร ป้ องวิชย
ั ดิ์ ภูกาบขาว
๗๗ นางพิสมัย กองธรรม
๑๒๗ นายประยงค์ มาแสง
ดร.พงษ์ศก
ั
๗๘ นางดวงเด่น พันจาปา
๑๒๘ นายอนันต์ มีชย
นายสัญชัย ขวัญมา
๗๙ นางพรทิพา นั นตะสุข
๑๒๙ นายสมหมาย เวียงสีมา
นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง
๘๐ นางบงกช วิลาศรี
๑๓๐ ดร.นั นทภูม ิ เกษลา
นายปริต จันทรุทน
ิ
๘๑ นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์
๑๓๑ นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์
นางพรทิพย์ สามารถ
๘๒ นางเทพิน เหมวงษ์
๑๓๒ นายทรงสิทธิ์ เจริญดี
นายประสิทธิ์ คากิง่
๘๓ นางสมจิตร ทิพรส
๑๓๓ นายเอกศักดิ์ เฮงสุโข
นายกนก จาปามูล
๘๔ นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
๑๓๔ นายธีรวุฒ ิ แสนงาม
นายโสฐพล บนภัทรวรรษ
๘๕ ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
๑๓๕ นายกฤช สาขามุละ
นายสุเทพ สุขชีพ
๘๖ ดร.ไสว พลพุทธา
๑๓๖ ดร.ณิชากร นิธวิ ฒ
นายสันติ คงวัฒนะ
ุ ภ
ิ าคย์
ิ ย์ พรชีวโชติ
๘๗ ดร.รสริน อะปะหัง
๑๓๗ นางอุรารัตน์ สิงหเดช
นายนุศษ
๘๘ นายสมดี พลสาร
๑๓๘ นางดาราวรรณ แก ้วศรีทอง
นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์
๘๙ นางสลาย ปลัง่ กลาง
๑๓๙ ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล ้า
นายวัชรพล วิทยากร
๙๐ นายพิทักษ์ ทวีแสง
๑๔๐ นายธีรพล เบญจจินดา
ดร.อนันต์ พันนึก
๙๑ ผศ.ดร.ศักดิศ
๑๔๑ นางจิราพร ทัศมี
ผศ.ดร.ศักดินาภรณ์ นันที
์ ริ ิ นันตะสุข
๙๒ ดร.ประเสริฐ ทองทิพย์
๑๔๒ นางสาวพรพิสท
นายโยธี เชิญขวัญชัย
ุ ธิ์ ดวงเงิน
๙๓
๑๔๓
นายอนุกล
ู ทองนุ ้ย
นางศิรล
ิ ก
ั ษณ์ พินะสา
ดร.อรุณรุง่ โยธสิงห์
๙๔ นายอุเทน คาสิงห์นอก
๑๔๔ ดร.ปั ณณิศา ไชยลือชา
ดร.พิศท
ุ ธิ์ กิตศ
ิ รีวรพันธุ์
๙๕ นางสมศรี ไชยชมภู
๑๔๕ ดร.ชรินดา พิมพบุตร
นายมานะ ครุธาโรจน์
๙๖ นางสาวนลินี ทีหอคา
๑๔๖ นางภัสรา ฐานวิเศษ
ดร.เจริญ ราชโสภา
๙๗ นางอรุณรุง่ พงษ์ ศรี
๑๔๗ นางเลิศลักษณ์ คเชนทร์รัตนกุล
ดร.ภัทรนิษฐ์ วงศ์บญ
ุ ญฤทธ์
๙๘ นางมนั สชนก อุดมดี
๑๔๘ นางพรภัทรา จาเริญ
นายสัมพันธ์ อุปลา
๙๙ นางเจียมใจ รุง่ เรืองวงศ์
๑๔๙ นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์
ดร.สมชาติ สุกใส
๑๐๐ ดร.ลีว้ ช
๑๕๐ นายทรัพย์หริ ัญ จันทรักษ์
นางมณีรัตน์ ปรินายวนิชย์
ั ร์ ตาวงศ์

่ - สกุล
ที่
ชือ
๑๕๑ นายกว ้าง เสียงล้า
๑๕๒ ดร.ปรียานันท์ เหินไธสง
๑๕๓ นางฉวีวรรณ โยคิน
๑๕๔ นายวันศักดิ์ คาแหง
๑๕๕ นางจารุณี แสงหิม
๑๕๖ นายบุญเกษม วงศ์ชาลี
๑๕๗ นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี
๑๕๘ นายทวิทย์ ประริเตสังข์
๑๕๙ นางเสนาะจิต สิรเิ ลิศธีร
๑๖๐ นายพรมมา สิงหามาตย์
๑๖๑ นางวิภา ศรีมว่ งกลาง
๑๖๒ นางสาวกัญญณั ฐ ผาระสิทธิ์
๑๖๓ ดร.เฉลียว ดอนกวนเจ ้า
ื่ - สกุล ผิด/ไม่ถก
หมายเหตุ กรณีชอ
ู ต ้อง
ขอให ้แจ ้งกับทีมงานเลขานุการ
ในวันประชุมคณะกรรมการตัดสิน
วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๙
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่ - สกุล
ชือ
นางชลธิชา รัมพณีนล
ิ
นางจารุรัตน์ ราชชมพู
ดร.กฤตวรรณ คาสม
นายรุง่ อรุณ ป้ องกัน
นางวิภาดา สุเพ็ญศิลป์
นางจิราพร เหลืองอิงคะสุต
นางระพีพร ถิน
่ ปรุ
นางสาววราภรณ์ ผิวหูม
นายสันติ คงวัฒนะ
นางสาวเพียงกานต์ พวงพยอม
ั
นายประวัต ิ สวัสดิว์ งศ์ชย
ดร.ศศิธร วงศ์ชาลี
นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา

ที่
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
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๑๘๙

่ - สกุล
ชือ
นางพรฉวี บุตตโยธี
นางสาววาลิกา อัครนิตย์
นายเชิดชัย หมืน
่ ภักดี
นายคาไพ ทาชาติ
นายมานิจ โยคิน
นางสาววิมล เถาวัลย์
นายเสมือน ดงชมพู
ิ จิตรจักร
นายวิชต
ดร.บุษกร สุขแสน
นายกาจัด บุญวิทย์
นายกรภัทร คาโส
นายเทิดภูม ิ ยัง่ ยืน
ั ดิ์ นนทะสิทธิ์
นายเกียรติศก
นายเสนอ รัมพณีนล
ิ
กลุม
่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
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