
              

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เป็นประจําทุกปี เพ่ือให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่า

และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็ก

ได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมท้ังการใช้

กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดโดยจัดเวทีการประกวด แข่งขันทักษะท้ังระดับโรงเรียน เขตพ้ืนท่ี

คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เร่ือง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ที่       828/ 2556

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

  คร้ังที่ 63 ปีการศึกษา 2556

 

                   ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เดือน กันยายน – พฤศจิกายน  2556

                              *  ภาคใต้  จังหวัดพัทลุง วันที่ 20 - 22  พฤศจิกายน  2556                      

                              *  ภาคเหนือ   จังหวัดเพชรบูรณ์  วันที่ 18 – 20  ธันวาคม 2556                               

                       ระดับชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี                                

                       การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 63 ปีการศึกษา          

2556 จึงเป็นวาระสําคัญในการซักซ้อมความเข้าใจ เกณฑ์การตัดสินแข่งขันในทุกกลุ่มสาระ/กิจกรรมในการยกระดับ                         

                              *  ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 8-10 ธันวาคม  2556                     

มาตรฐานคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมิน การทบทวนถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเชิญผู้มี                 

                              *  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 11 -13 ธันวาคม 2556                      

บทบาทสําคัญ(Key Person)ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคและระดับชาติ ครั้งท่ี 62

                   ระดับภาค กําหนดใน 4 ภูมิภาค

การศึกษาระดับภาค และระดับชาติ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 63 ปีการศึกษา 2556 กําหนดงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ดังน้ี

                   ระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย/สหวิทยาเขต   เดือน กรกฏาคม – กันยายน 2556

ปีการศึกษา 2555 และครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 มาร่วมประชุมระดมความคิดเห็นวางแผนงานสู่การปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบด้วย



1. คณะกรรมการอํานวยการ

1.1    นายกมล  รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประธาน

๑.2    นายอนันต์  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รองประธาน

๑.3    นางเบญจลักษณ์  นํ้าฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รองประธาน

1.4    ท่ีปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทุกท่าน กรรมการ

กรรมการ

1.6    ผู้เชี่ยวชาญสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทุกท่าน กรรมการ

1.7    ผู้อํานวยการสํานักในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทุกท่าน กรรมการ

1.8    ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กรรมการ

1.9    ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กรรมการ

1.10  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 กรรมการ

1.11  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กรรมการ

1.12  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 1 กรรมการ

1.13  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กรรมการ

1.14  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เขต 1 กรรมการ

1.5    ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1.14  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เขต 1 กรรมการ

1.15  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กรรมการ

1.16  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการ

1.17  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กรรมการ

1.18  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เขต 1 กรรมการ

1.19  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กรรมการ

1.20  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กรรมการ

1.21  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการ

1.22  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กรรมการ

1.23  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 กรรมการ

1.24  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กรรมการ

2.  คณะกรรมการดําเนินงานประชุมเตรียมความพร้อม

2.1   นายกมล  รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประธาน

2.2   นายสนิท  แย้มเกษร ผู้อํานวยการสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน รองประธาน

2.3 นายพะโยม...



2.3    นายพะโยม  ชิณวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

รองผู้อํานวยการสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กรรมการ

2.5    ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการ

2.6    ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  22 กรรมการ

2.7    ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  เขต 1 กรรมการ

2.8    ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กรรมการ

2.9    ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กรรมการ

2.10  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการ

2.11  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กรรมการ

2.12  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 กรรมการ

2.13  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กรรมการ

2.14  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กรรมการ

2.15  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กรรมการ

2.16  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 กรรมการ

2.17  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กรรมการ

2.4    นายสุชาติ  ไชยสาร

2.17  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กรรมการ

2.18  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 1 กรรมการ

2.19  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กรรมการ

2.20  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เขต 1 กรรมการ

2.21  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กรรมการ

2.22  นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

2.23  นายพิเชษฐ์  จับจิต สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

2.24  นางศกุนตลา   สุขสมัย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

2.30  นางธนาภรณ์   กอวัฒนา

2.26  นางเชาวลี นาคสุขศรี

2.27  นางสาวนองศิริ โชติรัตน์

2.28  นางสาวภาวิณี แสนทวีสุข

2.29  นางสาวประภาพรรณ แม้นสมุทร

2.31  นางสาวอนัญญา นวาวัตน์

2.25  นางอุทัยวรรณ เฉลิมชัย

2.32  นางสาวพัชรา...



สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

2.38  นางบรรเจอดพร  สู่แสนสุข สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กรรมการ

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา   กรรมการ

2.40  นางนิจวดี  เจริญเกียรติบวร สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กรรมการ

2.41  นางวิภาพร  นิธิปรีชานนท์ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กรรมการ

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา   กรรมการ

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กรรมการ

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กรรมการ

2.45  นายวิชาญ อัครวนสกุล สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน กรรมการ

2.46  นางอังสนา  ม่วงปลอด สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน กรรมการ

2.34  นางสาววรณัน ขุนศรี

2.35  นางสาวจรูญศรี  แจบไทสง

2.42  นางสาวมาลี  กิตติอุดมเดช

2.33  นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์

2.43  นางณัฐชยา เม็นไธสง

2.44  นายพรชัย ถาวรนาน

2.32  นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์

2.36  นางสาวสุทธิดา จํารัส

2.37  พ.จ.อ.แดงรัตน์ชัย คงสม

2.39  นางพนิดา  วิชัยดิษฐ์

2.46  นางอังสนา  ม่วงปลอด สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน กรรมการ

โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 3

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

โรงเรียนบางบัวทอง กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2

บริษัทดิแอสไพเรอร์สกรุ๊ป จํากัด กรรมการ

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กรรมการ

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

2.58  นางสาวอนงค์...

2.48 ว่าท่ี รต.วันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

2.49  นายอภิรักษ์  ศรีวโรบล

2.50  นางสักการะ  อารมย์เย็น

2.51  นายอนวัทย์  วรรธนะภูติ

2.57  นางผ่องศรี  สุรัตน์เรืองชัย

2.47  นางศิริพร  นวลยง

2.56  นางลําพึง ศรีมีชัย

2.52  นายสังคม จันทร์วิเศษ

2.53  นางธัชชญา ประจันตะเสน

2.54  นายสุขุม  จิตต์เจริญ

2.55  นางสาวสุภาวดี  เรืองแรงสกุล



2.58  นางสาวอนงค์  ผดุงชีวิต สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

2.59  นายศุภชัย  คันทรง สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

2.60  นางสาวปัทมา  นามปัญญา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

2.61  นางสาวอชิรญา  สุทธิโชติ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

2.62  นางจิรัฐยา  ไชยสาร สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

2.63  นางสาวพรรณี  คุณากรบดินทร์ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรรมการ

2.69  นายสามารถ  รัตนสาคร

2.70  นางญาณกร  จันทรหาร

2.71  นายสุพล  บุญธรรม

2.68  นายสุมล  จริยานุกูล

2.65  นายศฤงคาร  ใจปันทา

2.64  นางสาวภัทร์รินทร์  อํานวยศรี

2.66  นายธนวัฒน์  ปากหวาน

2.67  นางสาววัชราภรณ์  ผิวขํา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สํานักอํานวยการ กรรมการ

สถาบันภาษาอังกฤษ กรรมการ

โรงเรียนองครักษ์ กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรรมการ

2.81  นายมนพ...

2.80  นางนวลจันทร์ กระจ่างเวช

2.77  นางอุไร  เวท

2.71  นายสุพล  บุญธรรม

2.72  นายชูศักด์ิ  ชูมาลัยวงศ์

2.76  นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์

2.73  นายอํานาจ  ชนชนะชัย

2.74  นายประมวล  พลอยกมลชุณห์

2.75  นางพวงทอง  ศรีวิลัย

2.78  นางพรพนา  เทียนทอง

2.79  นางเพ็ญแข  จันทนา



โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 กรรมการ

โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

2.85  นายสมศักด์ิ  ฮดโท   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 กรรมการ

2.86  นางจารุรัตน์ เข็มลาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กรรมการ

2.87  นางสาวกุลศยา  คมขํา บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จํากัด กรรมการ

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จํากัด กรรมการ

2.89  นางจุลริณี ป้ันสังข์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

2.90  นางเสาวณีย์  หงษ์ไทย โรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

2.91  นายอนุสิทธิ์  ศรีอนันต์ โรงเรียนปทุมวิไล กรรมการ

2.81  นายมนพ  จักษา

2.88  นางสาวปัจฉิมา พรมวงศ์2.88  นางสาวปัจฉิมา พรมวงศ์

2.83  นางสาวรสรันย์ ฐิติเศรษฐโสภณ

2.84  นายวีระพงศ์ ประดิษฐ์

2.82  นายสมหวัง สมานรักษ์

2.91  นายอนุสิทธิ์  ศรีอนันต์ โรงเรียนปทุมวิไล กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

2.92  นางอารีย์  พูลศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

2.93  นางสมบูรณ์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

โรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรรมการ

2.97  นายอมร  ชุมศรี ข้าราชการบํานาญ กรรมการ

2.98  นายสัมพันธ์  อ่องอินทศิริ ข้าราชการบํานาญ             กรรมการ

โรงเรียนราชบพิธ กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 กรรมการ

2.102  นางสาวกนิษฐา...

2.99  นายสําราญ  เพียรดี  

2.94  นางปุญณดา  ตุ้มต่างหู2.94  นางปุญณดา  ตุ้มต่างหู

2.96  นายประชา วุฒิวัฒนานกูล

2.101 นายทินกร  พูลพุฒิ

2.95  นายสมหมาย  เทียนสมใจ

2.100 นายสายัณห์  ต่ายหลี



สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 กรรมการ

โรงเรียนวัดนากระรอก กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

โรงเรียนหาดอัมราอักษรลักษณ์วิทยา กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กรรมการ

2.108 นายบุญชู  หวิงปัด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

โรงเรียนปทุมคงคา กรรมการ

2.106  นางรินทิพย์  วารี

2.107 นางปาลิกา  นิธิประเสริฐกุล

2.109 นายนาวี  ย่ังยืน

2.106  นางรินทิพย์  วารี

2.102  นางสาวกนิษฐา  ทองเลิศ 

2.103  ว่าท่ีร้อยตรี อนุชาติ  จูวัตร 

2.110 นายสุนันทวิทย์  พลอยขาว

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4         กรรมการ     

2.111 นายสํารวย  ไชยยศ

2.104  นายพงษ์ศักด์ิ  เสคุคุมพัตถ์

2.105  นายไพรัตน์  ก้อนทองคํา

โรงเรียนปทุมคงคา กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

2.114 นางลัดดา  จักษา โรงเรียนบ้านสระข้ีตุ่น กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

2.115 นายชัชวัส  วกสุจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

2.116 นางธนิมา  เจริญสุข สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

2.117 นายสันติสุข  สันติศาสนสุข สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

2.118 นายไพศาล  ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราช กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

2.120  นายธวัชชัย...

2.113 นายสุพจน์  รักธรรม

2.119 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์

2.112 นายโสภณ  มหาบุญ

2.111 นายสํารวย  ไชยยศ



โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

โรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

โรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

2.124  นางอัจราภรณ์  ต้ังอุทัยสุข สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กรรมการ
สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กรรมการ
สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กรรมการ
สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กรรมการ

2.128  นายสันติ  โลหะปิยะพรรณ สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน   กรรมการ

สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กรรมการ

สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กรรมการ

2.120  นายธวัชชัย  ฝ่ายพลเสน

2.121  นายชัยมงคล  ขําคม

2.130 นางสาวจันทกานต์ ชลรัตนชีวิน

2.129  นางสาวปรกมล  บุญยืด

2.127  นายสมัย  เปลี่ยนเดชา

2.126  นางนภา  พานน้อย

2.122  ว่าท่ี ร.ต.สุรินทร์  บุญเลิศ

2.123  นายธีรศักด์ิ  โพธิ์นาม

2.125  นางพนอ  อ้ีรักษา

สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กรรมการ

สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กรรมการ

2.132 นายกิตติศักด์ิ  หาญย่ิง สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน   กรรมการ

2.133 นางสาววัลลา  เรือนไชยวงศ์

2.134 นายพนัส  บุญวัฒนสุนทร

2.135 นางสาวอรอนงค์  อุทารเวสารัช

2.138 นายวสุตม์  ฤทธิเพชร

3.  คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาโปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผล

3.1   นายสนิท  แย้มเกษร ผู้อํานวยการสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ประธาน

โรงเรียนเม็งรายมหาราช รองประธาน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3.2   นายไพศาล  ชนะกุล

2.130 นางสาวจันทกานต์ ชลรัตนชีวิน

2.136 นางสาวกุลธิดา  อ่วมอ่ิม 

2.131 นายปวริศ  กิจก่ิง

3.3   นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์

2.137 นายพิชาวัจน์  เกิดเรืองสิน สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน                             กรรมการและเลขานุการ

3.4   นายธวัชชัย...

2.137 นายพิชาวัจน์  เกิดเรืองสิน



โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

โรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

โรงเรียนสารภีพิทยา กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

3.8   นายภาสกร  ทองเม็ด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการ

3.9   นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการ

3.10 นายชัยณรงค์  ช่างเรือ โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

3.11 นายบุญเริด  ทองดี โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 1   กรรมการ

3.6   ว่าท่ี ร.ต.สุรินทร์  บุญเลิศ

3.7   นายธีรศักด์ิ  โพธิ์นาม

3.5   นายชัยมงคล  ขําคม

3.4   นายธวัชชัย  ฝ่ายพลเสน

3.12 นางกาญจนา  พุตฉาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 1   กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กรรมการ

โรงเรียนธัญรัตน์ กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

โรงเรียนปทุมวิไล กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

โรงเรียนปทุมวิไล กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหาร กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

3.15 นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์

3.19 นายประจวบ  ลังกาวงศ์

3.20 นายวีระ   ก่ิงแก้ว

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2          กรรมการ3.13 นางนงลักษณ์  เสมอภาค

3.12 นางกาญจนา  พุตฉาย

3.16 นางสาวสุกัญญา ก่ิงรังกลาง

3.17 นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์

3.21 นายสิกขวัฒน์...

3.18 นายกมล  นัยจิต

3.14 นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุล



โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรรมการ

โรงเรียนระยองปัญญานุกูล กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

3.26 นางสาวพรรณี  คุณากรบดินทร์

3.21 นายสิกขวัฒน์  ขวัญแก้ว

3.22 นายสุจินต์  สว่างศรี

3.23 นางญาณกร  จันทรหาร

3.24 นายสุพล  บุญธรรม

3.25 นางจิรัฐยา  ไชยสาร

3.28 นางสาวชุติมา� ฐิติกรนวัต

3.29 นางสาวอัมพวัน  กองพัน

3.27 นางสาวภัทร์รินทร์  อํานวยศรี

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

3.30 นางณัฐภร  ท้าวแพทย์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 กรรมการ

โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

โรงเรียนบ้านปรางค์ กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 กรรมการ

โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห์ กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

โรงเรียนสรรพวิทยาคม กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กรรมการ

3.33 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ 

3.32 นายบุญนาค  ไชยศิลป์

3.34 นางฉัตรชฎา  อํานา

3.35 นางบงกช  เลศักด์ิ

3.36 นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย

3.37 นางสาวพรธิดา ถิระวัฒน์ 

3.38 นางสุรางคนา   เกียรติกุล

3.39 นางสาวกชกร...

3.31 นางสาวทิพย์วิมล  ภู่ฤทธิ์



สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 กรรมการ

โรงเรียนบ้านดอนทราย กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

โรงเรียนบ้านปากนํ้า (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 กรรมการ

โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร กรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

3.47  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการ

3.44 นายไพโรจน์  ราชการกลาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6         กรรมการ

3.39 นางสาวกชกร เถรว่อง

3.43 นางสาวสาวิกา� จักรบุตร� 

3.45 นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ

3.46 นางธิราณี� ภูบาลี

3.41 นายประสิทธิ์  คงบุญแก้ว

3.42 นายมนตรี รัตนบุรี

3.40 นางสาวศศิธร มาสร

3.42  นายวิโรจน์  พงษ์ศิริกุล

3.47  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กรรมการ

3.48  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  22 กรรมการ

3.49  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  เขต 1 กรรมการ

3.50  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กรรมการ

3.51  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กรรมการ

3.52  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการ

3.53  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กรรมการ

3.54  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 กรรมการ

3.55  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กรรมการ

3.56  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กรรมการ

3.57  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กรรมการ

3.58  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 กรรมการ

3.59  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กรรมการ

3.60  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 1 กรรมการ

3.61  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กรรมการ

3.62  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เขต 1 กรรมการ

3.63  ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กรรมการ

3.64  นางสาววัลลา…



               ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด

      ท้ังน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

                 สั่ง ณ   วันท่ี         พฤษภาคม    พ.ศ. 2556

3.67  นายวสุตม์  ฤทธิเพชร

3.66  นายพิชาวัจน์  เกิดเรืองสิน

3.65  นางสาวกุลธิดา  อ่วมอ่ิม                สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน                              กรรมการและเลขานุการ

สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3.64  นางสาววัลลา  เรือนไชยวงศ์
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