
 

ประกวดเขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่ยุคดิจิทัล  

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันส่ือโซเชียลมีเดีย ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะใน

กลุ่มเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ท่ีเติบโตมาพร้อมกับสังคมออนไลน์  เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัยท าให้เรา
สามารถเช่ือมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน แต่ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกลับยิ่งห่างไกล
กันมากขึ้น สืบเนื่องจากความแตกต่างของระบบหล่อหลอมความคิดของคนรุ่นก่อนกับเด็กยุคปัจจุบัน (Gen 
Alpha) แตกต่างกันมาก ท าให้ความสัมพันธ์ของคนสองรุ่นมีระยะห่างและกลายเป็นปัญหาความไม่เข้าใจใน
ครอบครัวน าไปสู่ภาวะวิกฤตทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ชมรมส่ือดีดิจิทัล (D New Media) ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาส่ือสร้างสรรค์ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความดีในจิตใจมนุษย์ ความกตัญญูกตเวทีเป็นความดีพื้นฐานท่ีลูกพึงมีต่อแม่ แม้ท่านจะให้ก าเนิดเรามาแล้ว
ไม่ได้เล้ียงดู ท่านก็ถือว่าเป็นผู้ให้ชีวิต ให้โอกาสในการท าความดี ในช่วงเดือนสิงหาคมท่ีก าลังจะถึงนี้ ทางชมรม
จึงได้น าเรื่องเทิดพระคุแแม่มาสร้างกระแสความดีผ่านโลกออนไลน์ โดยให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรัก 
ความปรารถนาดี และพระคุแของแม่ท่ีมีต่อลูก  ผ่านการประกวดเรียงความเทิดพระคุแแม่ ทางส่ือโซเชียล
มีเดีย เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้เกิดข้ึน ในใจเยาวชนยุคดิจิทัลอันจะน าไปสู่สังคมท่ีน่าอยู่ยิ่งขึ้นไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อเทิดพระคุแแม่ ยกย่องบทบาทหน้าท่ีความส าคัญของแม่ ท่ีมีต่อลูก ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ 

2.2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทีท่ีควรแสดงต่อผู้มีพระคุแและเสริมสร้าง 
ความผูกพันระหว่างแม่และลูกผ่านบทเรียงความ 

2.3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คุแธรรมพื้นฐาน ซึ่งความกตัญญูเป็นทักษะทางสังคมและอารมแ์ (Soft Skill) 
อันเป็นทักษะท่ีเด็กควรมีในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกิจกรรมทางส่ือโซเชียลมีเดีย และการเรียนรู้ ท่ี
ทันสมัยในยุค 4.0 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ชมรมส่ือดีดิจิทัล (D New media) 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
4.1. นักเรียนท่ัวประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

4.1.1. ระดับช้ันประถมศึกษา (ป.1- ป.6) 
4.1.2. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3) 
4.1.3. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 



5. ระยะเวลาด าเนินการ  
ท่ี กิจกรรม ก าหนดการ 
1 สมัครเข้าร่วมแข่งขันทาง www.dnewmedia.tv วันพุธที่ 15 กรกฎาคม–วันเสาร์ท่ี 15 สิงหาคม 2563 
2 โพสต์เรียงความลง Facebook ส่วนตัว และส่งลิงค์ 

Facebook ท่ีโพสต์ผลงานมาทาง www.dnewmedia.tv 
วันเสาร์ท่ี 15 สิงหาคม 2563 ภายใน เวลา 18.00 น. 

3 ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ วันศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. 
4 ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ส่งไฟล์เสียงเรียงความ

ทาง www.dnewmedia.tv 
วันเสาร์ท่ี 22 สิงหาคม 2563 ภายใน เวลา 18.00 น. 

5 คแะกรรมการน าไฟล์บันทึกเสียงเรียงความของผู้เข้ารอบชิง
ชนะเลิศโพสต์ลง YouTube ช่อง D New Media  

วันอาทิตย์ท่ี 23 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. 

6 เปิดให้บุคคลท่ัวไปโหวต เพื่อตัดสินผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระหว่างวนัท่ี 23 - 31 สิงหาคม 2563  
(ปิดการโหวต เวลา 18.00 น.) 

7 ประกาศผลการตัดสินรางวัล วันจันทร์ท่ี 11 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. 
6. รูปแบบผลงานเรียงความ   
6.1.  ระดับประถมศึกษา สามารถเลือกด าเนินการได้ ดังนี้ 

1) พิมพ์เรียงความด้วยแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 point ความยาวเนื้อหาไม่เกิน 1  
 หน้ากระดาษ A4 หรือ 

2) คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ด้วยปากกาสีน้ าเงิน ไม่เว้นบรรทัด ใช้ตัวอักษรท่ีอ่านง่าย ถูกต้อง  
 ตามลักษแะวิธีเขียนอักษรไทย ความยาวไม่น้อยกว่า 15 บรรทัด แต่ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  

6.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) 
พิมพ์ เรียงความ ด้วยแบบตัวอักษร  Angsana New ขนาด 16 point ความยาวเนื้ อหาไม่ เกิ น  
2 หน้ากระดาษ A4 

7. ขั้นตอนการด าเนินการ 
7.1. รอบคัดเลือกระดับภาค 

1) สมัครเข้าร่วมแข่งขันทาง www.dnewmedia.tv      
2) ส่งผลงานเป็นไฟล์ Word หรือไฟล์ภาพ (เฉพาะระดับประถมศึกษา) ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด  

ทาง www.dnewmedia.tv      
3) โพสต์ผลงานเรียงความลงใน Facebook ของตนเอง (ส าหรับระดับประถมศึกษา กรแีไม่มี 

Facebook ของตนเอง อนุญาตให้โพสต์ผ่าน Facebook ของผู้ปกครองได้) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  
3.1 ) แนบรูปถ่ายผู้ส่งผลงานกับคุแแม่ หรือผู้ปกครอง อย่างน้อย 1 รูป 
3.2 ) ใส่แฮชแท็ก #dnewmedia #น้ าใจแม่ #เรียงความเทิดพระคุแแม่ #ช่ือโรงเรียน #ช่ือ

จังหวัด  



3.3 ) ต้ังโพสต์เป็น “สาธารแะ” และห้ามลบโพสต์นับต้ังแต่วันท่ีโพสต์จนถึงวันประกาศผลรางวัล   
4) ส่งลิงค์ Facebook ท่ีโพสต์ผลงานเรียงความให้คแะกรรมการทาง www.dnewmedia.tv 

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 
5) คแะกรรมการประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 

7.2. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
1) ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ท่ีได้คะแนนล าดับท่ี 1 ของทุกระดับการแข่งขัน จากทุก

ภาค  (ร วมจ าน วน ท้ั งหมด  21  คน ) บั น ทึก เรี ย งความ เป็ น ไฟ ล์ เสี ยง  และ ส่ งทาง 
www.dnewmedia.tv วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 18.00 น.  

2) คแะกรรมการน าไฟล์เสียงผลงานในข้อ 1) และภาพจากเฟซบุ๊กเจ้าของผลงาน มาโพสต์ลง 
YouTube ช่อง D New Media ในวันท่ี 23 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. และเปิดให้บุคคล
ท่ัวไปเข้ามาโหวตยอดไลก์ (Like) ยอดวิว ระหว่างวันที่ 23 - 31 สิงหาคม 2563 ปิดโหวตใน
เวลา 18.00 น. เพือ่ตัดสินผู้ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ   

3) ประกาศผลทุกรางวัล ในวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น.  
หมายเหตุ  โครงการแบ่งภาคการประกวดเป็น 7 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร  

8. หลักเกณฑ์การส่งเข้าประกวด 

8.1. ฟังเพลง “น้ าใจแม่” จาก YouTube ช่อง D New Media 

8.2. กดไลก์ (Like) กดแชร์เพลง “น้ าใจแม่” (Official lyrics) และกดติดตาม (Subscribe) YouTube ช่อง D 

New Media ก่อนส่งผลงาน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 

8.3. เขียนเรียงความ โดยเลือกใช้เนื้อหาค าประพันธ์จากเพลงน้ าใจแม่ อย่างน้อย 1 ประโยค มาประกอบ การ

ถ่ายทอดเรื่องราวของคุแแม่ กล่าวถึงพระคุแของแม่ ความรักความปรารถนาดีของแม่ ท่ีมีต่อผู้เขียน (เรื่อง

จริงเท่านั้น) และต้ังช่ือเรียงความให้สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีน าเสนอ 

8.4. ต้องเป็นผลงานเขียนของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเอง ไม่ลอกเลียน ดัดแปลง หรือแปลงผลงานผู้อื่น 

8.5. ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัล และไม่เคยตีพิมพ์ในส่ือใดๆ มาก่อน 

8.6. ผลงานท่ีได้รับรางวัล จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของชมรมส่ือดีดิจิทัล 

หมายเหตุ  

1. การตัดสินของคแะกรรมการถือเป็นการส้ินสุด 
2. หากไม่ด าเนินการตามหลักเกแฑ์การแข่งขันให้ครบถ้วน กรรมการมีสิทธิ์ตัดคะแนนได้ 

 
 
 
 

http://www.dnewmedia.tv/


 
9. หลักเกณฑ์การตัดสิน 

9.1. รอบคัดเลือกระดับภาค คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 
1. องค์ประกอบ และรูปแบบการเขียนเรียงความถูกต้อง 10 คะแนน 
2. เนื้อหา (สาระส าคัญสัมพันธ์กับเกแฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดข้อ 8.3   40 คะแนน 
    ล าดับเนื้อหาน่าสนใจ มีความยาวตามท่ีก าหนด) 
3. ความคิดสร้างสรรค์  (มีประโยชน์, น่าสนใจ) 20 คะแนน 
4. การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาไทย ส่ือความหมายชัดเจน สละสลวย 20 คะแนน 
5. การตั้งช่ือเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีน าเสนอ 10 คะแนน 

9.2. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
นับคะแนนจากการโหวตยอดไลก์ (Like) และยอดวิวสูงสุด ของคลิปบันทึกเสียงเรียงความท่ี

คแะกรรมการได้โพสต์ไว้ใน YouTube ช่อง D New Media  

10. รางวัลการประกวด 
10.1 ระดับภาค 
1. ผู้ชนะการประกวดเขียนเรียงความระดับประถมศึกษา ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้ 

  รางวัลท่ี 1  5,000  บาท พร้อมโล่รางวัล 
  รางวัลท่ี 2  3,000  บาท  
  รางวัลท่ี 3  1,000  บาท  
  รางวัลชมเชย   500  บาท (10 รางวัล) 

2. ผู้ชนะการประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
 รางวัลท่ี 1  5,000  บาท พร้อมโล่รางวัล 

  รางวัลท่ี 2  3,000  บาท 
  รางวัลท่ี 3  1,000  บาท 
  รางวัลชมเชย   500  บาท (10 รางวัล) 

3. ผู้ชนะการประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ดังนี ้

  รางวัลท่ี 1  5,000  บาท พร้อมโล่รางวัล 
  รางวัลท่ี 2  3,000  บาท 
  รางวัลท่ี 3  1,000  บาท 
  รางวัลชมเชย   500  บาท (10 รางวัล) 
 
 



10.2 ระดับประเทศ  
รางวัลคะแนนโหวตระดับประเทศระดับประถมศึกษา  15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล   
รางวัลคะแนนโหวตระดับประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล   
รางวัลคะแนนโหวตระดับประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล   

หมายเหตุ   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้ได้รับรางวัลระดับภาคและระดับประเทศ โครงการมีของท่ีระลึกมอบใหคุ้แครูผู้ประสานงาน 
3. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงานโครงการในแต่ละจังหวัด  (อยู่ในหน้าถัดไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
ภาค จงัหวัด ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ภาค จงัหวัด ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์

หัวหน้าภาคกรุงเทพมหานคร ประวิทย์ นกหรีด 08-3540-6432 หัวหน้าภาคเหนือ ธีราพัทธ์ วริศธนิตศักด์ิ 08-3540-7996

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคกรุงเทพมหานคร วรรณา นารัชชะ 08-2782-1785 ผู้ช่วยหัวหน้าภาคเหนือ ชวลิต ยะถาคาร 08-2790-7250

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคกรุงเทพมหานคร อัญชลี แก้วรัตน์ 09-9001-4486 ผู้ช่วยหัวหน้าภาคเหนือ พงษ์ศธร ผ้ึงน้อย 08-3548-4298

ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร วรรณำ นำรัชชะ 08-2782-1785 เชียงใหม่ และสพม.เขต 34 รพีพงศ์ เรือนทน 09-1119-1892

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 อัญชลี แก้วรัตน์ 09-9001-4486 เชียงใหม่ และสพม.เขต 34 พิมพ์ประภำ น้อยวงค์ 09-5147-1424

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 อภิชำติ แสนยำวิชัย 08-8231-7763 แม่ฮ่องสอน ธงไชย โพธ์ิศรีแก้ว 09-5921-2501

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เสำวนีย์ อ้ึงวงษ์ 06-5553-9409 ล ำพูน บรรพต แซ่ย่ำง 09-4480-6172

หัวหน้าภาคกลาง นรินทร์ เย็นใจ 09-6382-5246 นุจรินทร์ ชีนำวุธ 09-5441-6235

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคกลาง สาวิตรี อินบุญ 09-9286-5591 ปำนวำด โกศลด ำรง 06-2764-5225

นนทบุรี และสพม.เขต 3 ลลิตำ ท่ังทอง 09-1557-7934 น่ำน กนิษฐำ ฤทธิแผลง 08-46007268

ปทุมธำนี และ สพม.เขต 4 ชลธิชำ หำสุระ 09-1557-7933 แพร่  และสพม.เขต 37 อภิวัตร์ รัตนประกรณ์ 09-4486-6560

สมุทรปรำกำร จันทร์ทำ นำถำพันธ์ 08-3742-5636 พะเยำ ปัญจรัตน์ ล ำใจ 09-79464008

พระนครศรีอยุธยำ กฤตชยำ นิรำมัยประเสริฐ 09-1119-2072 เชียงรำย และ สพม.เขต 36 สุพิชชำ ชำติสุนทร 08-46231219

อ่ำงทอง เพชรรัตน์ ชุมพล 09-9145-9619 ก ำแพงเพชร และสพม. เขต 41 จรัญญำภรณ์ สุขสุพืช 09-8272-6993

ชัยนำท ญำณิศำ เมนะเนตร 06-2839-5455 นครสวรรค์ และสพม. เขต 42 ธิดำรัตน์ สินสร้ำง 09-8271-8979

ลพบุรี จิณห์วรำ แดนรำษี 09-2128-4997 พิษณุโลก และ สพม.เขต 39 กนกวรรณ ป้ันทิม 082-4961655

สระบุรี อรอนงค์ วงศ์วันดี 09-1119-2094 ตำก,สุโขทัย และ สพม.เขต 38 ธัญญำภรณ์ ปิติภิรมย์สกุล 06-1823-5366

สิงห์บุรี และสพม.เขต 5 สำวิตรี อินบุญ 09-9286-5591 เพชรบูรณ์ และ สพม.เขต 40 พงษ์ศธร ผ้ึงน้อย 08-3548-4298

สมุทรสำคร มลฤดี แคนติ 09-9392-5500 อุตรดิตถ์ และ สพม.เขต 39 รัชนก วังใหม่ 06-1823-6083

สมุทรสงครำม มลฤดี แคนติ 09-9392-5500 พิจิตร และสพม.เขต 41 ภำนุเดช สุภำผล 08-4636-7072

นครปฐม บุษบำ แสนดี 09-1119-2093 ผู้ช่วยหัวหน้าภาคอีสาน วิศรุต ต้ังไพโรจน์ 08-3540-7998

อุทัยธำนี นิตยำ ศรีบุญเรือง 08-4404-2286 ผู้ช่วยหัวหน้าภาคอีสาน ชัญจญั แก้วเกตุ 08-2464-1945

หัวหน้าภาคตะวันออก อภิรุจ ีมนตรี 062-749-3377 กำฬสินธ์ุ และสพม.เขต 24 เบญจวรรณ ส่งเสริม 09-1557-7926

ชลบุรี และนำยกเมืองพัทยำ สพม.เขต 18 อลิษำ ภูเขำทอง 08-5491-3716 รัตนำภรณ์ แสงสว่ำง 09-4935-4924

จันทบุรี, ตรำด, ระยอง และ สพม.เขต 17 ชลำธำร ชูเชิด 08-8002-6243 เษกรุภำ ต้องเดช 06-3307-0003

ฉะเชิงเทรำ และสพม.เขต 6 สุพัตรำ เสนำจ 09-4480-6193 มหำสำรคำม และ สพม.เขต 26 ทรงฤทธ์ิ เวชยันต์ 09-9286-5581

สระแก้ว และ สพม.เขต 7 นิภำพรรณ ทองค ำ 08-4354-3282 ร้อยเอ็ด และสพม.เขต 27 มณฑล บุญโต 08-8002-6141

ปรำจีนบุรี ปทุมวดี ต่อมแสง 09-9286-5519 ชัยภูมิ และสพม.เขต 30 สุมำลี สุเมธมงคล 08-9490-9617

นครนำยก นิภำวรรณ บุญสว่ำง 08-8002-6231 นครรำชสีมำ และ สพม.31 ณัฏฐำเนตร เหมกระศรี 08-9830-0814

ชลิดำ กุลมะโฮง 09-0354-6720 บุรีรัมย์ และ สพม.เขต 32 ดวงเนตร สว่ำงภพ 06-2820-7282

ปรำณี พุทธำ 08-4974-3381 สุรินทร์ และ สพม.เขต 33 นิพนธ์ แสนวังศรี 06-1887-3030

รำชบุรี และ สพม.เขต 8 พิมพำ มีต้องปัน 08-2353-9685 ยโสธร สรภพ ชุมฝำง 09-0843-9893

สุพรรณบุรี และสพม.เขต 9 นิภำรัตน์ เนียมเพรำะ 09-4480-4462 อ ำนำจเจริญ สรภพ ชุมฝำง 09-0843-9893

ประอรรัตน์ ข่ำวดี 08-3540-6421 ศรีสะเกษ และ สพม.เขต 28 อัญธิกำ สิงห์แสง 06-1927-0999

สมพล ธรรมวิจิตรกุล 09-1557-7921 อุบลรำชธำนี และ สพม.เขต 29 ปวีณำ วันดึก 09-9286-5510

สมพล ธรรมวิจิตรกุล 09-1557-7921 นภชนก สุระวิชัย 09-4824-6115

สันติ สมปิติ 06-1106-8935 เลย และ สพม.เขต 19 หน่ึงฤดี สุขสมโพชน์ 06-2763-1010

หัวหน้าภาคใต้ อรรถวุฒิ คงเทพ 08-3540-9769 หนองบัวล ำภู ทักษพร ภำรพัฒน์ 09-1119-2008

ตรัง และสพม.เขต 13 นิติกร ภักดีวำนิช 09-9286-5546 หนองคำย สพม.เขต 21 ธิติมำ แสงกำบ 08-0059-9183

พัทลุง นภำพร อิศโร 06-3591-5952 สิริรัตน์ เกล้ียงกล่ิน 08-3540-6726

ระนอง ทับทิม สีโว 08-7146-6840 สุดำรัตน์  มะโนขันธ์ 09-9286-5542,

สุรำษฎร์ธำนี และ สพม.เขต 11 ฤทัยรัตน์ คงเพชร 08-4654-3672 นครพนม และสพม.เขต 22  รุ่งทวี บำนศรี 09-1557-7920

นครศรีธรรมรำช, สพม.เขต 12 บุษบำ วัดศรี 09-1119-1916 บึงกำฬ ณัชชำ เสมอโภค 09-9023-7627

ชุมพร เขต 1 พีรญำ  บรรจบ ลำภ  09-1 119-1905 มุกดำหำร นเรนทร์ฤทธ์ิ เฉลียวย่ิง 08-3745-5927

ชุมพร เขต 2 จำรุวรรณ เสริมวรำพันธ์ 08-9292-6497 สกลนคร และ สพม.เขต 23 รุ่งทวี บำนศรี 09-1557-7920

กระบ่ี กนิษฐำ คันที 09-6673-0902

ภูเก็ต อรรถวุฒิ คงเทพ 08-3540-9769

พังงำ และ สพม.เขต 14 พรทิพย์ บุตตะพรม 08-4419-6016

ยะลำ, ปัตตำนี ,นรำธิวำส และสพม.เขต 15 สุนิสำ วรรณกิจ 09-9286-5517

สตูล, สงขลำ และ สพม.เขต 16 นิติกร ภักดีวำนิช 09-9286-5546
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