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คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ท่ี  1797 / 2556 
เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ 

ครั้งท่ี 63  จังหวัดเพชรบูรณ  ปการศึกษา 2556  (การศึกษาพิเศษ) 
------------------------------------------ 

 ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ไดมีนโยบายจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ  เพ่ือเปนการสงเสริม  สนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงความสามารถดานวิชาการและทักษะวิชาชีพท้ัง
เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการนําเสนอผลงานของนักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ใหปรากฏตอสาธารณชน 
โดยกําหนดใหมีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งท่ี 63 ระหวางวันท่ี 18 - 20  เดือน ธันวาคม        
พ.ศ.2556 จังหวัดเพชรบูรณ นั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งท่ี 63 จังหวัดเพชรบูรณ ปการศึกษา 2556 สถานศึกษาในสังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ดังนี้ 
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 1. นายกมล        รอดคลาย  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. นายโรจนะ   กฤษเจริญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. นางอองจิต   เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4. นายพะโยม ชิณวงศ  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 5. นางพวงมณี ชัยเสรี   ผูอํานวยการสํานักการคลังและสินทรัพย 
       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 6. นายธวัช  กงเติม   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 
 7. นายนิคม  เขียวฉํ่า  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 
 8. นายวรการ ฐานะวิจิตร  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  

เขต 3  
 9. นายพิทยา  ไชยมงคล  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 10. พ.อ.(พิเศษ)เบญจรงค บริสุทธิพันธุ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๗  จังหวัดเพชรบูรณ 
11. นายวิจิตร พรพฤติพันธุ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ 
12. นายสมยศ       ประมูลศิลป ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ 
 
  มีหนาท่ี     ใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ และสนับสนุนการดําเนินการจัดงาน 
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คณะกรรมการอํานวยการ 
1. นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคํา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  ประธานกรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ       
2. นางพิกุล  เลียวสิริพงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร      รองประธานกรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม       
3. นายชูศักดิ์  ชูมาลัยวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล    กรรมการ 
4. นายครรชิต ฝายนันชัย  ผูอํานวยการโรงเรียนนานปญญานุกูล    กรรมการ 
5. นายสมศักดิ์ ชัยชนะ  ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม  กรรมการ 
6. นายศักดา  เรืองเดช  ผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล   กรรมการ 
7. นางสุนันท  จารุพันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล   กรรมการ 
8. นายธนพันธ สุริยาศรี  ผูอํานวยการโรงเรียนแพรปญญานุกูล    กรรมการ 
9. นายกมล    ดาระสุวรรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงรายปญญานุกูล   กรรมการ 
10. นายประมวล พลอยกมลชุณห ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ   กรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 
11. นางสุรางค      วิสุทธิสระ  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารี  กรรมการ 

จังหวัดลําปาง 
12. นายสุรพล หลาเตจา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23  กรรมการ 

จังหวัดพิษณุโลก 
13. นายสมศักดิ์ สุขนิยม  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว  กรรมการ 
14. นายสุมนต มอนไข  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม  กรรมการ 
15. นางอัมไพ อุตตาธรรม  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 30  กรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 
16. นายศรยุทธ   เรืองนอย  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน  กรรมการ 

จังหวัดเชียงราย 
17. จ.ส.อ.เสวก    ฉุนหอม  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 56  กรรมการ 

จังหวัดนาน 
18. นายกัจจายน   อําพันธุ  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน กรรมการ 
19. นายสมชาย    จันทนา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 21  กรรมการ 

จังหวัดแมฮองสอน 
20. นายประพันธ โพธิ์หยา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 22  กรรมการ 

จังหวัดแมฮองสอน 
21. นายสมพงษ อุนใจ   ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 34  กรรมการ 

จังหวัดแมฮองสอน 
22. นายทอม    ศรีทิพยศักดิ์  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 24  กรรมการ 

จังหวัดพะเยา 
23. นายเฉลิมชาติ   ชํานาญณรงค     ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25  กรรมการ 

จังหวัดแพร 
24. นายสุกิจ  ไชยนวล  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 26  กรรมการ 

จังหวัดลําพูน 
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25. นายวินัย      รูปขําดี  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7     กรรมการ 
จังหวัดพิษณุโลก 

26. นางสุรัญจิต วรรณนวล  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ         กรรมการ 
ประจําจังหวัดลําปาง 

27. นายอเนก ไชยวงศ  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ          กรรมการ  
ประจําจังหวัดแมฮองสอน   

28. นางบุญยรักษ   ภูพัฒน  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแพร   กรรมการ 
29. นายสมชาย ชนันชนะ  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนาน   กรรมการ 
30. นางกาญจนา    ฮวดศรี  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ         กรรมการ 

ประจําจังหวัดนครสวรรค  
31. นางสาวบุษบา  ตาไว   ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ           กรรมการ 

ประจําจังหวัดสุโขทัย  
32. นางจินดา   อุนทอง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

ประจําจังหวัดอุตรดิตถ 
33. นายณัฐพล    สอนเสริม  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

ประจําจังหวัดพิจิตร 
34. นายปกรณ อาจมิตร  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

ประจําจังหวัดอุทัยธานี 
35. นายประสิทธิ์ คําชมภู  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

ประจําจังหวัดกําแพงเพชร 
36. นายเดช  สุธรรมปวง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

ประจําจังหวัดตาก 
37. นายอัมรินทร   พันธวิไล  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

ประจําจังหวัดลําพูน 
38. นางศิริพร    ดาระสุวรรณ  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

ประจําจังหวัดเชียงราย 
39. นายอดิสรณ   พวงทอง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8    กรรมการ  

จังหวัดเชียงใหม 
40. นางพวงทอง    ศรีวิลัย  ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม         กรรมการ 
41. นางทักษิณา   ทองญวน  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 55     กรรมการ 

จังหวัดตาก        
42.นางอโณทัย    จําม่ัน   รองผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก        กรรมการ  
43.นางสุชาดา       ปาดอน  ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา        กรรมการ  
44. นายประจวบ    ลังกาวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการและ 
          เลขานุการ 
45. นางยุพิน         คําปน ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31  กรรมการและ       
      จังหวัดเชียงใหม      ผูชวยเลขานุการ 
46. นายกานต       สอนอยูกลาง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ             กรรมการและ 
                                        ประจําจังหวัดเพชรบูรณ      ผูชวยเลขานุการ 
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47. นายสุชัดร จันทรัตน  รองผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษา               กรรมการและ  
                                          จังหวัดเพชรบูรณ         ผูชวยเลขานุการ               
48. นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการและ 
      จังหวัดเพชรบูรณ       ผูชวยเลขานุการ 
49. นางศศิธร       ดาทอง  รองผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ            กรรมการและ  
                                          ประจําจังหวัดเพชรบูรณ      ผูชวยเลขานุการ 
 
 มีหนาท่ี  

1. อํานวยการวางแผน ติดตอประสานงาน 
  2. อํานวยการในการกํากับดูแลใหเปนไปตามแผน 
  3. แกปญหาอุปสรรคตางๆในการจัดงาน 
  4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเฉพาะกิจตามความจําเปน 
 
คณะกรรมการฝายเลขานุการ  
1. นายประจวบ ลังกาวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ        ประธานกรรมการ 
2. นายวินัย      รูปขําดี  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 7     รองประธานกรรมการ 
      จังหวัดพิษณุโลก        
3. นายสุรพล  หลาเตจา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23         รองประธานกรรมการ 
                                       จังหวัดพิษณุโลก        
4. นางชุติพร  เหล็กคํา  ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ       กรรมการ 
5. นางอนัญญา จันทรัตน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ            กรรมการ 
6. นางวรรณรัตน ลังกาวงศ  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ          กรรมการ 
7. นางอุไร  ประมูลศิลป  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ          กรรมการ 
8. นายกานต      สอนอยูกลาง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ           กรรมการและ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ      เลขานุการ 
9. นายสุชัดร  จันทรัตน  รองผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษา            กรรมการและ 

จังหวัดเพชรบูรณ       ผูชวยเลขานุการ 
10. นางเดือนเพ็ญ ใจบูญ   รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57       กรรมการและ 
      จังหวัดเพชรบูรณ       ผูชวยเลขานุการ 
11. นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57       กรรมการและ 
      จังหวัดเพชรบูรณ       ผูชวยเลขานุการ 
12. นายอนุศักดิ์ สงนุย   รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการและ 
      จังหวัดเพชรบูรณ        ผูชวยเลขานุการ 
13. นางศศิธร        ดาทอง  รองผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ               กรรมการและ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ      ผูชวยเลขานุการ 
14. นายสังคม นกแกว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57     กรรมการและ 

จังหวัดเพชรบูรณ      ผูชวยเลขานุการ 
 

/15. นายกําธร… 
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15. นายกําธร ปนตา   ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการและ 
ผูชวยเลขานุการ 

16. นายวีระพันธ สมบูรณชัย  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการและ 
ผูชวยเลขานุการ 

17. นางสาวอรนลิน  จินะฟน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการและ 
ผูชวยเลขานุการ 

 
 มีหนาท่ี  

1. จัดทําแผน ข้ันตอน และปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 2. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน 

  3. ประสานกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หนวยงานจัดและบุคคลท่ีเก่ียวของ 
  4. จัดทําแผนการใชเงินและประสานการเบิกจาย 
  5. ประสานการปฏิบัติงานกับคณะกรรมการฝายตางๆ  และสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมในสวนท่ี
เก่ียวของ 
  6. งานธุรการท่ัวไป 
 
คณะกรรมการฝายลงทะเบียน  
1. นายประจวบ ลังกาวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ       ประธานกรรมการ 
2. นางสุนันท  จารุพันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล        รองประธานกรรมการ 
3. นายครรชิต ฝายนันชัย  ผูอํานวยการโรงเรียนนานปญญานุกูล         รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์  ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ     กรรมการ  
5. นางสาวนันทภัคร  ตะโคตร  ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ      กรรมการ 
6. นางสาวบรรเจิด  นิ่มพันธ  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57        กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
7. นางสาวรัชนี เพชรรัตน  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57         กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
8. นางณกมล นกแกว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57         กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
9. นางวาสนา สมใจ   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57         กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
10. นายพิสิฐ รักษกระโทก  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57         กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
11. นางสุรีรัตน เบาทองคํา      พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษา         กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ  
12. นางสาวรวินันท   หนูสลุง  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษา         กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
13. นางสาวรัศศิญา  วงษเชียงยืน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ         กรรมการ 
14. นางสาวศรัญณภัทร  เอ่ียมศิริกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ        กรรมการ 
 

/15. นายกานต… 
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15. นายกานต       สอนอยูกลาง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ    กรรมการและ 
ประจําจังหวัดเพชรบูรณ       เลขานุการ 

16. นายสุชัดร จันทรัตน          รองผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษา   กรรมการและ 
จังหวัดเพชรบูรณ       ผูชวยเลขานุการ 

17. นางวรรณรัตน ลังกาวงศ  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการและ 
        ผูชวยเลขานุการ 

18. นายมงคล จิตรอาษา  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการและ 
        ผูชวยเลขานุการ 

19. นางพนิดา สมบูรณชัย  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ       กรรมการและ 
              ผูชวยเลขานุการ 
  

มีหนาท่ี  
1. จัดทําเอกสารลงทะเบียนคณะกรรมการ นักเรียนท่ีเขารวมการแขงขัน 
2. ประสานจัดเก็บเอกสารการลงทะเบียนจากคณะกรรมการผูรับลงทะเบียน  และวิเคราะหประมวลผล

กิจกรรม  
 
คณะกรรมการฝายเอกสาร  
1. นายประจวบ     ลังกาวงศ  ผูอํานวยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  ประธานกรรมการ 
2. นายวินัย          รูปขําดี  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 รองประธานกรรมการ 

จังหวัดพิษณุโลก        
3. นายสุมนต      มอนไข  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม  รองประธานกรรมการ 
4. นางสุนันท   จารุพันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล  กรรมการ   
5. นางอุทัย      สีลาพุทธ  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57   กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
6. นางปทุมพร    เคนยา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57                       กรรมการ 
  จังหวัดเพชรบูรณ 
7. นางวาสนา       สมใจ  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57      กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ          
8. นางณกมล     นกแกว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57    กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ                 
9. นางชุติพร     เหล็กคํา  ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
10. นางสาวรัตนาภรณ   เจือจันทร ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
11. นางอนัญญา   จันทรัตน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
12. นายวีระพันธ     สมบูรณชัย  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
13. นายมงคล     จิตรอาษา  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
14. นางสาวอรนลิน   จินะฝน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
15. นางสาวศรัญณภัทร  เอ่ียมศิริกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
16. นางธนัตกัญจน    เนตรทิพย  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษา   กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ  

/17. นางภคินี… 
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17. นางภคินี      บําเรอ  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษา          กรรมการ 
จังหวัดเพชรบูรณ  

18. นางสาวภัสนี     แวววับ  ครูธุรการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
19. นางสุรีรัตน     อ่ิมจันทร  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ         
20. นางสาวจงรัก   บุญพุทธ  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ         
21. นางสาวก่ิงกาญจน   ภูมิผล  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ         
22. นางสาวอมรา     ศิริโภคาสมบัติ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57     กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ         
23. นางทิพวรรณ     สูแคชีพ  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57    กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
24. นางสาวก่ิงกาญจน   พรมตู  ครูอัตราจางโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57        กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ      
25. นายกานต         สอนอยูกลาง ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ    กรรมการและ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ      เลขานุการ 
26. นายสุชัดร จันทรัตน  รองผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษา   กรรมการและ 

จังหวัดเพชรบูรณ       ผูชวยเลขานุการ 
27. นางเดือนเพ็ญ     ใจบุญ  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57     กรรมการและ 
      จังหวัดเพชรบูรณ        ผูชวยเลขานุการ 
28. นางสุวิชญา   ชินธนาชูกิจ  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57     กรรมการและ 
      จังหวัดเพชรบูรณ       ผูชวยเลขานุการ 
29. นางวรรณรัตน    ลังกาวงศ  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ    กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
   
 มีหนาท่ี  

1. จัดทําเอกสารคูมือ สูจิบัตร ประกอบการจัดงาน 
 2. จัดเตรียมเอกสารวิชาการใหพรอมสําหรับการจัดงาน  
 

คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ีสวนกลาง  
1. นายวุฒิศักดิ์   เหล็กคํา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57         ประธานกรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ        
2. นายชูศักดิ์   ชูมาลัยวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล          รองประธานกรรมการ 
3. นายอดิสรณ   พวงทอง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 รองประธานกรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม        
4. นายสุรพล   หลาเตจา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23    รองประธานกรรมการ 
       จังหวัดพิษณุโลก       
 

/5. นายสมศักดิ์… 
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5. นายสมศักดิ์   ชัยชนะ  ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม     รองประธานกรรมการ 
6. นางสุนันท   จารุพันธ   ผูอํานวยการโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล        กรรมการ 
7. นายประจวบ   ลังกาวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ        กรรมการ 
8. นายวินัย    รูปขําดี  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7      กรรมการ 

จังหวัดพิษณุโลก 
9. นางกาญจนา   ฮวดศรี  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ           กรรมการ 

ประจําจังหวัดนครสวรรค 
10. นางสาวบุษบา  ตาไว   ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ                  กรรมการ 

ประจําจังหวัดสุโขทัย  
11. นางจินดา   อุนทอง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ           กรรมการ 

ประจําจังหวัดอุตรดิตถ 
12. นายณัฐพล   สอนเสริม  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

ประจําจังหวัดพิจิตร 
13. นายปกรณ   อาจมิตร  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ         กรรมการ 

ประจําจังหวัดอุทัยธานี 
14. นายประสิทธ   คําชมพู  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

ประจําจังหวัดกําแพงเพชร  
15. นายกานต  สอนอยูกลาง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ         กรรมการ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ            
16. นายเดช   สุธรรมปวง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

ประจําจังหวัดตาก                  
17. นายภัทรพงษ   ชูมาลัยวงศ  ครูโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล          กรรมการ 
18. นายประวิทย   พาลิตา  ครูโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล         กรรมการ 
19. นายกฤษณะ   อินสูนย  ครูโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล          กรรมการ 
20. นายสาณุรักษ   กรุดอินทร  ครูโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล          กรรมการ 
21. นายยิ่งศักดิ์   ญาณวารี  ครูโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล          กรรมการ 
22. นายสุรศักดิ์   ยศศักดนิรันดร ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล          กรรมการ 
23. นายอดิศักดิ์   บัวดี   ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล          กรรมการ 
24. นายนิธิภัทร   เผือทะนา  ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล          กรรมการ 
25. นายสมเกียรติ   ศรีแยมวงศ  ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล          กรรมการ 
26. นายธีรยุทธ เพชระบูรณิน  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57    กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ  
27. นายศักดา  เรืองเดช  ผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล  กรรมการและ 

เลขานุการ 
28. นายพีรวัส   นาคประสงค  รองผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล  กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
29. นางสังคม นกแกว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57        กรรมการและ 

จังหวัดเพชรบูรณ       ผูชวยเลขานุการ 
 

/30. นายสิรภพ… 
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30. นายสิรภพ  ไสไหม   ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล      กรรมการและ 
ผูชวยเลขานุการ 

 
มีหนาท่ี  

1. วางแผนผังของการจัดนิทรรศการ ผลงานของโรงเรียนและครู การจัดแสดงผลงานนักเรียนและจําหนาย             
ผลผลิตนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  2. จัดตกแตงเต็นท จัดทําซุมหนางานแสดงนิทรรศการ และจุดถายภาพท่ีระลึก 
  3. จัดทําปายบอกทางไปสถานท่ีจัดงาน หองน้ํา สถานท่ีจัดแขงขัน 
  4. วางแผนยืมวัสดุ อุปกรณ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เคลื่อนยายใหมีจํานวนเพียงพอกับความตองการ            
ของฝายตางๆ 
  5. ประสานความรวมมือกับฝายตางๆในการจัดกิจกรรม 
  6. รักษาความสะอาดบริเวณ และประสานเทศบาลในการจัดเก็บขยะ 
  7. ประมาณการคาวัสดุ อุปกรณ และงบประมาณท่ีใช 
  8. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คณะกรรมการฝายจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จําหนายผลผลิตนักเรียนและครู    
กลุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห / ราชประชานุเคราะห   
1. นายสุรพล   หลาเตจา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23   ประธานกรรมการ 

จังหวัดพิษณุโลก 
2. นายวุฒิศักดิ์   เหล็กคํา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57       รองประธานกรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
3. นางสุรางค   วิสุทธิสระ  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารี  กรรมการ 

จังหวัดลําปาง 

4. นายสุมนต   มอนไข  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม  กรรมการ 

5. จ.ส.อ.เสวก  ฉุนหอม  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 56  กรรมการ 

จังหวัดนาน 

6. นายสมศักดิ์   สุขนิยม  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว  กรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 

7. นางยุพิน    คําปน   ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31  กรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 

8. นางอัมไพ   อุตตาธรรม  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 30  กรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 

9. นายศรยุทธ   เรืองนอย  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน  กรรมการ 

จังหวัดเชียงราย  

10. นายกัจจายน   อําพันธุ  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน กรรมการ 

11. นายสมชาย   จันทนา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 21  กรรมการ 

จังหวัดแมฮองสอน 

/12. นายประพันธ… 
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12. นายประพันธ โพธิ์หยา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 22  กรรมการ 

จังหวัดแมฮองสอน 

13. นายสมพงศ อุนใจ          ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 34  กรรมการ 

จังหวัดแมฮองสอน 

14. นายทอม   ศรีทิพยศักดิ์         ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 24  กรรมการ 

จังหวัดพะเยา 

15. นายเฉลิมชาติ   ชํานาญณรงค  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25  กรรมการ 

จังหวัดแพร 

16. นายสุกิจ   ไชยนวล  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 26  กรรมการ 

จังหวัดลําพูน 

17. นายอนุศักดิ์   สงนุย   รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห  57 กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 

18. นายเกรียงไกร  ออนยิ้ม  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 55 กรรมการ 

จังหวัดตาก 

19. นางสาววรินทรทิพย  หม้ีแสน  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 55 กรรมการ 

จังหวัดตาก 

20. นางพูนสุข โมกศิริ   รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 กรรมการ 

จังหวัดพะเยา 

21. นางไพวรรณ ทิพยโพธิ์  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25 กรรมการ 

จังหวัดแพร 

22. นายนิกร  แกวคําดี  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 26 จังหวัดลําพูน กรรมการ   

23. นางวนิดา   บุญเกิด  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 

24. นายไทรโยค   ดาดวง   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 

25. นายนครินทร   รอดแกว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 

26. นายประวิทย   ธนสิริพงษ  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 

27. นายจํานงค   เนตรทิพย  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห  57    กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 

28. นายจันทรพยัพ   สีลาพุทธา  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห  57    กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 

29. นายบุญเก้ือ   เกตุแกว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห  57    กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 

30. นายธีรภาพ   จันทรชุม  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 55 จังหวัดตาก  กรรมการ 

31. นายธีรยุทธ   เพชระบูรณิน  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 

/32. นายกิตติพงษ… 
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32. นายกิตติพงษ   จันแกน  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 กรรมการ 

จังหวัดพิษณุโลก 

33. นายสุพิน   จันยูร   พนักงานบริการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 กรรมการ 

จังหวัดพิษณุโลก 

34. นายสุรสิทธิ์   สุขสําราญ  พนักงานบริการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 กรรมการ 

จังหวัดพิษณุโลก 

35. นายสถาพร   สุภาชัย  พนักงานบริการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 กรรมการ 

จังหวัดพิษณุโลก 

36. นายเทพ   จันตรี   พนักงานขับรถโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23        กรรมการ 

จังหวัดพิษณุโลก 

37. นางทักษิณา   ทองญวน   รองผูอํานวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 55   กรรมการและ 

จังหวัดตาก        เลขานุการ 

38. นายอุทิตร   นอยใย       รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 กรรมการและ 

จังหวัดพิษณุโลก       ผูชวยเลขานุการ 

39. นางเดือนเพ็ญ   ใจบุญ   รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57    กรรมการและ 

จังหวัดเพชรบูรณ       ผูชวยเลขานุการ 

40. นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57    กรรมการและ 

จังหวัดเพชรบูรณ        ผูชวยเลขานุการ 

41. นายสังคม   นกแกว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57       กรรมการและ 

จังหวัดเพชรบูรณ       ผูชวยเลขานุการ 

42.นางสาวศิริประภา  ครามเสมอ  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23      กรรมการและ 

จังหวัดพิษณุโลก      ผูชวยเลขานุการ 

43. นางพจนันท   ลูกแกว      ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23       กรรมการและ 

จังหวัดพิษณุโลก       ผูชวยเลขานุการ 

 
กลุมโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
1. นายชูศักดิ์   ชูมาลัยวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล       ประธานกรรมการ 
2. นายศักดา   เรืองเดช  ผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล      รองประธานกรรมการ 
3. นางพิกุล    เลียวสิริพงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร      รองประธานกรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 
4. นายประจวบ  ลังกาวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ       รองประธานกรรมการ 
5. นายกมล    ดาระสุวรรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงรายปญญานุกูล        รองประธานกรรมการ 
6. นายสมศักดิ์   ชัยชนะ  ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม    กรรมการ 
7. นายครรชิต   ฝายนันชัย  ผูอํานวยการโรงเรียนนานปญญานุกูล          กรรมการ 
8. นายธนพันธ   สุริยาศรี  ผูอํานวยการโรงเรียนแพรปญญานุกูล          กรรมการ 

/9. นายประมวล… 
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9. นายประมวล   พลอยกมลชุณห    ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ          กรรมการ 
จังหวัดเชียงใหม 

10. นางพวงทอง   ศรีวิลัย  ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม          กรรมการ 
11. นางอโณทัย   จําม่ัน   รองผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก         กรรมการ 
12. นางลดาวัลย   ยิ้มเมือง  รองผูอํานวยการโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล         กรรมการ 
13. นางพรจิตร   ชูมาลัยวงศ  รองผูอํานวยการโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล        กรรมการ 
14. นายศฤงคาร   ใจปนทา  รองผูอํานวยการโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล         กรรมการ 
15. นางสาวเจนจิรา  กลารบ  ครูโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล          กรรมการ 
16. นางสาวประนอม  สมีเพชร  ครูโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล           กรรมการ 
17. นางสาวสุรีรัตน    คําภู  ครูโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล           กรรมการ 
18. นายวิชญยุทธ   ไชยพรพัฒนา ครูโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล           กรรมการ 
19. นางวิภาวดี   เรืองเดช  ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล           กรรมการ 
20. นางน้ําผึ้ง   ศรีแยมวงศ  ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล           กรรมการ 
21. นายกิตติรัฐ   ภูเสม   ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล           กรรมการ 
22. นายนภดล ศรีแกว  ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล        กรรมการ 
23. นายสมชาย   ลือเฟอง  ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล        กรรมการ 
24. นายสิรภพ ไสไหม   ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล        กรรมการ 
25. นายนิธิพัฒน เผือทะนา  ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล        กรรมการ 
26. นายอดิศักดิ์ บัวดี   ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล        กรรมการ 
27. นายสุรศักดิ์ ยศศักดิ์นิรันดร ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล        กรรมการ 
28. นายสมเกียรติ  ศรีแยมวงศ  ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล        กรรมการ 
29. นางสาวสุกัญญา คงคลาย  ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล        กรรมการ 
30. นางสาวศศิธร มูลละ   ครูโรงเรียนแพรปญญานุกูล         กรรมการ 
31.นายกฤตภพ นิลภูศรี  ครูโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล    กรรมการ 
32.นายธนาพล ศาศวัตภักดี  ครูโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล    กรรมการ 
33.นางสาวสินใจ โฉมชัย  ครู โรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล   กรรมการ 
34. นางสุนันท   จารุพันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล     กรรมการและ 

เลขานุการ 
35. นางวนิดา  จิตรอาษา  รองผูอํานวยการ โรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล    กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
36. นายพีรวัส   นาคประสงค  รองผูอํานวยการ โรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล      กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
37. นางวีระดี กองแกว  รองผูอํานวยการ โรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล      กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
38. นายประยุทธ พุกทอง  รองผูอํานวยการ โรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล    กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
 
 
 

/กลุมศูนยการ… 
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กลุมศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด /เขตการศึกษา  
1. นายวินัย    รูปขําดี  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7    ประธานกรรมการ 

จังหวัดพิษณุโลก 
2. นายอดิสรณ   พวงทอง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8    รองประธานกรรมการ 
      จังหวัดเชียงใหม  
3. นางจินดา   อุนทอง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ         รองประธานกรรมการ 

ประจําจังหวัดอุตรดิตถ 
4. นายเดช    สุธรรมปวง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดตาก กรรมการ 
5. นางสาวบุษบา   ตาไว   ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ         กรรมการ 

ประจําจังหวัดสุโขทัย 
6. นายณัฐพล   สอนเสริม  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพิจิตร  กรรมการ 
7. นายปกรณ   อาจมิตร  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ         กรรมการ 

ประจําจังหวัดอุทัยธานี 
8. นายประสิทธิ์   คําชมภู  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ         กรรมการ 

ประจําจังหวัดกําแพงเพชร 
9. นางกาญจนา   ฮวดศรี  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ         กรรมการ 

ประจําจังหวัดนครสวรรค 
10. นางสุรัญจิต วรรณนวล  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ         กรรมการ 

ประจําจังหวัดลําปาง 
11. นายอเนก  ไชยวงศ  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

ประจําจังหวัดแมฮองสอน 
12. นางบุญยรักษ   ภูพัฒน  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแพร กรรมการ 
13. นายสมชาย   ชนันชนะ  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนาน กรรมการ 
14. นายอัมรินทร พันธวิไล  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําพูน กรรมการ 
15. นางศิริพร   ดาระสุวรรณ  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ              กรรมการ 

ประจําจังหวัดเชียงราย 
16. นางชัญญาภัค   บุญฤทธิ์  ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7                กรรมการ 

จังหวัดพิษณุโลก 
17. นายณัฐพงศ   อินทรเทพ  ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7         กรรมการ 

จังหวัดพิษณุโลก 
18. นายจิโรจ   สุพัฒน  ครูศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7                กรรมการ 

จังหวัดพิษณุโลก 
19. นางชุติพร   เหล็กคํา  ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
20. นางสาวศิริเพชร  อันเรืองปญญา  ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดตาก  กรรมการ 
21. นายสิปปนนท  สุดใจ   ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกําแพงเพชร กรรมการ 
22. นางวงเดือน   พรอภิชัย  ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุโขทัย  กรรมการ 
23. นางสาวรัชนก   ยอดยง  ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุตรดิตถ         กรรมการ 
24. นายอนุรักษ   สิงหกลิ่น  ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครสวรรค กรรมการ 
25. นางสุชาดา   ปาดอน  ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา       กรรมการ 

/26. นายประยุทธ… 
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26. นายประยุทธ   อินสูนย  ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพิจิตร  กรรมการ 
27. นายกานต   สอนอยูกลาง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ                   กรรมการและ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ      เลขานุการ 
28. นายศราวุฒิ   สุพัฒน  รองผูอํานวยการ ศูนยการศึกษาพิเศษ           กรรมการและ 

 เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก    ผูชวยเลขานุการ 

29. นางสาวพนารัตน    วสุวัฒนศรี รองผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ           กรรมการและ 

ประจําจังหวัดสุโขทัย     ผูชวยเลขานุการ 

30. นางสาวนาถยา อุปศรี   ครูศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการและ 

        ผูชวยเลขานุการ 

 
 มีหนาท่ี   
  1. จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการ ผลงานของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ราชประชานุเคราะห     
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนยการศึกษาพิเศษ  ในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และของครู   

 2. จัดกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนักเรียนและจําหนายผลผลิตนักเรียน ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  
ราชประชานุเคราะห  โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนยการศึกษาพิเศษ  ในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 3. จัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการของครู ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ราชประชานุเคราะห โรงเรียน
เฉพาะความพิการ ศูนยการศึกษาพิเศษ ในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 4. จัดกิจกรรมทองโลกการศึกษา นักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ราชประชานุเคราะห โรงเรียน 
เฉพาะความพิการ ศูนยการศึกษาพิเศษ ในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  5. ประสานกับฝายตางๆในการจัดกิจกรรม 
คณะกรรมการฝายสถานท่ีการจัดการแขงขันทักษะ  
1. นายประจวบ    ลังกาวงศ         ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ประธานกรรมการ 
2. นางพิกุล  เลียวศิริพงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร             รองประธานกรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม    
3. นายสังคม   นกแกว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
4. นายจํานงค   เนตรทิพย  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
5. นายบุญเก้ือ   เกตุแกว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ  
6. นายจันทรพยัพ   สีลาพุทธา   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
7. นายจักรพงษ   นามทองดี  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
8. นายชัยรัตน   โพธิ์ชัย  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
9. นางสาวบรรเจิด  นิ่มพันธ  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
10.นางสาวรัชนี   เพชรรัตน  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
11.นายธนวันต หาญคํา  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
12. นายกําธร   ปนตา   ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
13. นางสุธิตา ราชพรม  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
14. นายสุริยา   แซกือ   พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57   กรรมการ 
       จังหวัดเพชรบูรณ  
 

/15. นายทองเพชร… 
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15. นายทองเพชร   อาจโยธา  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการ 
      จังหวัดเพชรบูรณ  
16. นายธีรยุทธ   เพชระบูรณิน  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57   กรรมการ 
      จังหวัดเพชรบูรณ  
17. นางสาวสุพรรษา  ทองบุญตา  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57   กรรมการ 
      จังหวัดเพชรบูรณ   
18. นายประยงค   ราชพรม  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
19. นางธนัตกัญจน  เนตรทิพย  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
20. นายกมนทรรศฐ โสดี  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
21. นายชุมพร   โสดา   พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
22. นายณัฏฐวี   พิมพาพันธ  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
23. นางสาวปรินโญ  กลมกลิ้ง  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ    
24. นายอานนท   สีดาพรม  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
25. นายวิษณุ   สารมโน  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
26. นางสาวอัญชลี ดีเจยวาระ  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ  
27. นายสุชัดร จันทรัตน  รองผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการและ 

เลขานุการ 
28. นายพรสวัสดิ์   นนทอามาตย  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ            กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
29. นางสาวทวี   แสนนนท  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ            กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
 
 มีหนาท่ี 
  1. สํารวจขอมูลกิจกรรมของงาน 
  2. กําหนดผูรับผิดชอบตามภารกิจ 
  3. วางแผนผังของงาน จัดเต็นท สถานท่ีแขงขัน และเวทีการแสดง 
  4. จัดทําปายบอกทางไปสถานท่ีแขงขัน  
 
คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ   
1. นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคํา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห57          ประธานกรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ  
2. นายสุมนต   มอนไข  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม  รองประธานกรรมการ 
3. นางพิกุล  เลียวสิริพงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  รองประธานกรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 
4. นายชูศักดิ์  ชูมาลัยวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล   กรรมการ 
5. นายครรชิต ฝายนันชัย  ผูอํานวยการโรงเรียนนานปญญานุกูล   กรรมการ 
6. นายสมศักดิ์ ชัยชนะ  ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม กรรมการ 
7. นายศักดา  เรืองเดช  ผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล  กรรมการ 
8. นางสุนันท  จารุพันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล  กรรมการ 

/9. นายกมล… 
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9. นายกมล    ดาระสุวรรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงรายปญญานุกูล  กรรมการ 
10. นายประมวล พลอยกมลชุณห ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ  กรรมการ 
      จังหวัดเชียงใหม 
11. นายธนพันธ สุริยาศรี  ผูอํานวยการโรงเรียนแพรปญญานุกูล   กรรมการ 
12. นางสุรางค      วิสุทธิสระ  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารี  กรรมการ 

จังหวัดลําปาง 
13. นายสุรพล หลาเตจา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23  กรรมการ 

จังหวัดพิษณุโลก 
14. นายสมศักดิ์ สุขนิยม  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว  กรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 
15. นางอัมไพ อุตตาธรรม  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 30  กรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 
16. นายศรยุทธ   เรืองนอย  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน  กรรมการ 

จังหวัดเชียงราย 
17. จ.ส.อ.เสวก    ฉุนหอม  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 56  กรรมการ 

จังหวัดนาน 
18. นายกัจจายน   อําพันธุ  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน กรรมการ 
19. นายสมชาย    จันทนา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 21   กรรมการ 

จังหวัดแมฮองสอน 
20. นายประพันธ  โพธิ์หยา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 22   กรรมการ 

จังหวัดแมฮองสอน 
21. นายสมพงษ อุนใจ   ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 34   กรรมการ 

จังหวัดแมฮองสอน 
22. นายทอม    ศรีทิพยศักดิ์  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 24  กรรมการ 

จังหวัดพะเยา 
23. นายเฉลิมชาติ   ชํานาญณรงค  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25  กรรมการ 

จังหวัดแพร 
24. นายสุกิจ  ไชยนวล  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 26        กรรมการ 

จังหวัดลําพูน 
25. นายวินัย      รูปขําดี  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 7    กรรมการ 
      จังหวัดพิษณุโลก   
26. นางสุรัญจิต วรรณนวล  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

ประจําจังหวัดลําปาง  
27. นายอเนก ไชยวงศ  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

ประจําจังหวัดแมฮองสอน 
28. นางบุญยรักษ   ภูพัฒน  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

ประจําจังหวัดแพร 
29. นายสมชาย ชนันชนะ  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

ประจําจังหวัดนาน 

/30. นางกาญจนา… 
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30. นางกาญจนา    ฮวดศรี  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ         กรรมการ 
ประจําจังหวัดนครสวรรค 

31.นางสาวบุษบา   ตาไว   ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ         กรรมการ 
ประจําจังหวัดสุโขทัย 

32. นางจินดา   อุนทอง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ            กรรมการ 
ประจําจังหวัดอุตรดิตถ 

33. นายณัฐพล    สอนเสริม  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ            กรรมการ 
ประจําจังหวัดพิจิตร 

34. นายปกรณ อาจมิตร  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ            กรรมการ 
ประจําจังหวัดอุทัยธานี 

35. นายประสิทธิ์ คําชมภู  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ            กรรมการ 
ประจําจังหวัดกําแพงเพชร 

36. นายเดช  สุธรรมปวง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดตาก     กรรมการ 
37. นายอัมรินทร   พันธวิไล  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ            กรรมการ 

ประจําจังหวัดลําพูน      
38. นางศิริพร    ดาระสุวรรณ         ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ            กรรมการ 

ประจําจังหวัดเชียงราย 
39. นายอดิสรณ   พวงทอง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8      กรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 
40. นางพวงทอง    ศรีวิลัย  ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม                 กรรมการ 
41. นางเดือนเพ็ญ   ใจบุญ  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57       กรรมการ 
      จังหวัดเพชรบูรณ     
42. นายกําธร   ปนตา   ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ          กรรมการ 
43. นายมงคล   จิตรอาษา  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ          กรรมการ 
44. นางแนงนอย   สันติกุล  ครูศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบูรณ        กรรมการ 
45. นางฉัตรวิไล สียา   พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
46. นางรภัสรา มณีโชติ  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
47. นายภูริภัทร   มวงเอ่ียม  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการ 
      จังหวัดเพชรบูรณ   
48. นางสาวสุพรรษา  ทองบุญตา  พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการ 
      จังหวัดเพชรบูรณ        
49. นายประจวบ ลังกาวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการและ 

เลขานุการ 
50. นางยุพิน    คําปน   ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31  กรรมการและ 
      จังหวัดเชียงใหม       ผูชวยเลขานุการ 
51. นายกานต       สอนอยูกลาง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ    กรรมการและ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ      ผูชวยเลขานุการ 
52. นางอนัญญา จันทรัตน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 

/มีหนาท่ี… 
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 มีหนาท่ี  
  1. เปนฝายประชาสัมพันธการดําเนินงาน 
  2. ประชาสัมพันธการจัดงานผานทางสื่อตางๆตลอดการแขงขัน 
  3. จัดเตรียมเอกสารการประชาสัมพันธ 
 
คณะกรรมการฝายปฏิคมและตอนรับ    
1. นายวุฒิศักดิ์   เหล็กคํา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57       ประธานกรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
2. นายประจวบ   ลังกาวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ     รองประธานกรรมการ 
3. นายกานต   สอนอยูกลาง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ        รองประธานกรรมการ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ 
4. นางวรรณรัตน ลังกาวงศ  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ         กรรมการ 
5. นางสุธิตา   ราชพรม  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ          กรรมการ 
6. นางพนิดา   สมบูรณชัย  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ          กรรมการ 
7. นางสาวอรนลิน   จินะฝน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ          กรรมการ 
8. นางสาวรัศศิญา  วงษเชียงยืน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ          กรรมการ 
9. นางวราภรณ   สอนอยูกลาง  ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ        กรรมการ 
10. นางณกมล   นกแกว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
11. นางสิริมา   เบาสกุล  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
12. นางภคินี   บําเรอ   พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
๑๓. นางสุภาพร บัวแกว  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
๑๔. นางพุทธชาด เรืองนอย  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
1๕. นางปรางทิพย  ศรีสอาด  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57      กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
1๖. นางสาวอมรา   ศิริโภคาสมบัติ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57      กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
17. นางสาวนิภา   ทวียศกุล  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57      กรรมการ  

จังหวัดเพชรบูรณ  
18. นางสาวณภัทรชนก  วุฒินาคธรรม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
19. นางสาวภัสนี   แวววับ  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ          กรรมการ 
20. นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57      กรรมการและเลขานุการ 

จังหวัดเพชรบูรณ          
21. นางเดือนเพ็ญ   ใจบุญ   รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57      กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

จังหวัดเพชรบูรณ         
22. นางศศิธร  ดาทอง รองผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ         
23. นางอุไร  ประมูลศิลป  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
21. นางชวนพิศ   เรืองนอย  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

/มีหนาท่ี… 
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มีหนาท่ี  
  1. วางแผนการดําเนินงานตอนรับ และอํานวยความสะดวกแกผูมารวมงาน และนักเรียนท่ีเขาแขงขัน 
  2. มอบหมาย กําหนด เจาหนาท่ีรับผิดชอบในแตละงาน 

 3. ตอนรับแขก VIP จากกระทรวงศึกษาธิการ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษและหนวยงานอ่ืนๆ 
  4. กําหนดรายชื่อและจํานวนแขกผูมีเกียรติมารวมพิธี เปด-ปด 
  5. จัดเตรียมภาชนะ อุปกรณ ในการบริหารอาหารวาง น้ําดื่ม สําหรับแขกผูมารวมงาน 
  6. ประสานงานกับฝายตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการตอนรับ 

 7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
คณะกรรมการฝายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ   
1.  นายวุฒิศักดิ์   เหล็กคํา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57         ประธานกรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
2.  นายประจวบ   ลังกาวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ รองประธานกรรมการ 
3.  นายกานต   สอนอยูกลาง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ    รองประธานกรรมการ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ 
4.  นายดวงเดช   ผาดี   ครูโรงเรียนศึกษาโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
5.  นายกฤติณภัทร  ใจสุบรรณ  ครูโรงเรียนศึกษาโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
6.  นายปถย  ชัยชญานนท  ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
7.  นายวิญู   ประเสริฐสิน  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
8.  นายบุญเก้ือ   เกตุแกว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
9.  นายธนพล   พรมมี   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
10. นายพิสิฐ   รักษกระโทก  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
11. นายประยงค   ราชพรม  พนักงานราชการโรงเรียนศึกษาโสตศึกษา       กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
12. นายกมนทรรศฐ  โสดี   พนักงานราชการโรงเรียนศึกษาโสตศึกษา        กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
13. นางสาวรภัสรา  มณีโชติ  พนักงานราชการโรงเรียนศึกษาโสตศึกษา        กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
14. นายวิษณุ สารมะโน  พนักงานราชการโรงเรียนศึกษาโสตศึกษา        กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
15. นายสุชัดร จันทรัตน  รองผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการและ 

เลขานุการ 
16. นายมงคล   จิตรอาษา  ครูโรงเรียนศึกษาโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ       กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
17. นายสังคม   นกแกว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57              กรรมการและ 

จังหวัดเพชรบูรณ        ผูชวยเลขานุการ 
        
 มีหนาท่ี 

 1. จัดหาเครื่องเสียง จัดแสง สี ในเวทีการประกวดและแสดงทุกเวที 
 2. ประสานงานระบบไฟฟาภายในงานและระบบน้ําประปาท่ีใชในการจัดงาน 
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 3. ประสานงานกับฝายท่ีเก่ียวของ 
 4. บันทึกภาพตลอดชวงการจัดกิจกรรมท้ังภาพนิ่ง และภาพวีดิโอ 
 5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการฝายจัดหาทุนเพ่ิมเติม  
1. นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคํา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57     ประธานกรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
2. นางพิกุล  เลียวสิริพงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร      รองประธานกรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 
3. นายชูศักดิ์  ชูมาลัยวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล       รองประธานกรรมการ 
4. นายครรชิต ฝายนันชัย  ผูอํานวยการโรงเรียนนานปญญานุกูล        กรรมการ 
5. นายสมศักดิ์ ชัยชนะ  ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม กรรมการ 
6. นายศักดา  เรืองเดช  ผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล      กรรมการ 
7. นางสุนันท  จารุพันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล      กรรมการ 
8. นายกมล    ดาระสุวรรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงรายปญญานุกูล      กรรมการ 
9. นายธนพันธ สุริยาศรี  ผูอํานวยการโรงเรียนแพรปญญานุกูล       กรรมการ 
10. นายประมวล พลอยกมลชุณห ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ      กรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม    
11. นางสุรางค      วิสุทธิสระ  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารี  กรรมการ 

จังหวัดลําปาง 
12. นายสุรพล หลาเตจา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23  กรรมการ 

จังหวัดพิษณุโลก 
13. นายสมศักดิ์ สุขนิยม  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว  กรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 
14. นายสุมนต มอนไข  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม  กรรมการ 
15. นางอัมไพ อุตตาธรรม  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 30  กรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 
16. นายศรยุทธ   เรืองนอย  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน  กรรมการ 

จังหวัดเชียงราย 
17. จ.ส.อ.เสวก    ฉุนหอม  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 56  กรรมการ 

จังหวัดนาน 
18. นายกัจจายน   อําพันธุ  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน กรรมการ 
19. นายสมชาย    จันทนา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 21  กรรมการ 

จังหวัดแมฮองสอน 
20. นายประพันธ โพธิ์หยา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 22  กรรมการ 

จังหวัดแมฮองสอน 
21. นายสมพงษ อุนใจ   ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 34  กรรมการ 

จังหวัดแมฮองสอน 
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22. นายทอม    ศรีทิพยศักดิ์  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 24  กรรมการ 
จังหวัดพะเยา 

23. นายเฉลิมชาติ   ชํานาญณรงค  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 25  กรรมการ 
จังหวัดแพร 

24. นายสุกิจ  ไชยนวล  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 26  กรรมการ 
จังหวัดลําพูน 

25. นายวินัย      รูปขําดี  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 7 กรรมการ 
จังหวัดพิษณุโลก 

26. นางสุรัญจิต วรรณนวล  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ    กรรมการ 
ประจําจังหวัดลําปาง 

27. นายอเนก ไชยวงศ  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ    กรรมการ 
ประจําจังหวัดแมฮองสอน 

28. นางบุญยรักษ   ภูพัฒน  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ    กรรมการ 
ประจําจังหวัดแพร 

29. นายสมชาย ชนันชนะ  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนาน กรรมการ 
30. นางกาญจนา    ฮวดศรี  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ    กรรมการ 

ประจําจังหวัดนครสวรรค 
31. นางสาวบุษบา  ตาไว   ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ    กรรมการ 

ประจําจังหวัดสุโขทัย 
32. นางจินดา   อุนทอง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ         กรรมการ 

ประจําจังหวัดอุตรดิตถ 
33. นายณัฐพล    สอนเสริม  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ         กรรมการ 

ประจําจังหวัดพิจิตร 
34. นายปกรณ อาจมิตร  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ         กรรมการ 

ประจําจังหวัดอุทัยธานี 
35. นายประสิทธิ์ คําชมภู  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ         กรรมการ 

ประจําจังหวัดกําแพงเพชร 
36. นายเดช  สุธรรมปวง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

ประจําจังหวัดตาก    
37. นายอัมรินทร   พันธวิไล  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

ประจําจังหวัดลําพูน 
38. นางศิริพร    ดาระสุวรรณ         ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ         กรรมการ 

ประจําจังหวัดเชียงราย 
39. นายอดิสรณ   พวงทอง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8    กรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 
40. นางพวงทอง    ศรีวิลัย  ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม             กรรมการ 
41. นางทักษิณา   ทองญวน  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 55    กรรมการ 

จังหวัดตาก      
42. นางอโณทัย    จําม่ัน   รองผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก      กรรมการ 
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43. นางสุชาดา      ปาดอน  ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา      กรรมการ  
44. นายประจวบ   ลังกาวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ    กรรมการและ 

เลขานุการ 
45. นางยุพิน        คําปน   ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31      กรรมการและ 

จังหวัดเชียงใหม        ผูชวยเลขานุการ 
46. นายกานต       สอนอยูกลาง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ           กรรมการและ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ       ผูชวยเลขานุการ 
47. นายสุชัดร จันทรัตน  รองผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ   
48. นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57   กรรมการและ 
      จังหวัดเพชรบูรณ       ผูชวยเลขานุการ 
49. นางศศิธร      ดาทอง  รองผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ      กรรมการและ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ      ผูชวยเลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี     จัดกิจกรรมเพ่ือหาทุนในรูปแบบตางๆ 
 
คณะกรรมการฝายการเงิน  
1. นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคํา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57      ประธานกรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
2. นายชูศักดิ์   ชูมาลัยวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล       รองประธานกรรมการ 
3. นายกานต    สอนอยูกลาง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ        กรรมการ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ 
4. นางเดือนเพ็ญ   ใจบุญ   รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57    กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
5. นางสาวรัชนี   เพชรรัตน  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57       กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
6. นางณกมล   นกแกว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57       กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
7. นางสาวชมพูนุท  สนสกุล  ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
8. นายประจวบ   ลังกาวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ    กรรมการและ 

เลขานุการ 
9. นางชวนพิศ   เรืองนอย  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ       กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
10. นางภคินี   บําเรอ   พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ  
 

 มีหนาท่ี  
  1. วางแผนการบริหารการเงิน บัญชี การพัสดุ และสิทธิประโยชน 
  2. รวบรวมกรอบงานและงบประมาณจากฝายงานตางๆ 

/3. กําหนดแบบ… 
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  3. กําหนดแบบ แนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับงบประมาณ 
  4. ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง 
  5. จัดทําเอกสาร หลักฐานการเงินและดําเนินการเบิกจาย 

 6. ติดตาม กํากับ บริหาร และสรุปการใชจายงบประมาณ 
  7. รายงานการใชจายงบประมาณ 
 
คณะกรรมการฝายสาธารณสุขและการพยาบาล  
1. นายสุรพล   หลาเตจา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23      ประธานกรรมการ 

จังหวัดพิษณุโลก 
2. นายประจวบ   ลังกาวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ     รองประธานกรรมการ 
3. นายสุชัดร  จันทรัตน  รองผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
4. นายอนุศักดิ์   สงนุย   รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57     กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ    
5. นางเดือนเพ็ญ   ใจบุญ  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57     กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ    
6. นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57    กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ    
7. นางศศิธร   ดาทอง  รองผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ  
8. นายสังคม   นกแกว  ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห 57      กรรมการ  

จังหวัดเพชรบูรณ  
9. นางสาวพัทยา   แยมขะมัง  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57      กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ      
10. วาท่ีรอยตรีหญิงทัศวรรณ  จันทรลบ ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
11. นางชรัญญา   หาญคํา  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษา       กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ  
12. นางภคินี   บําเรอ   พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษา       กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ  
13. นางอัญญารัตน สายเพ็ชร  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษา        กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
14. นางสาวทวี   แสนนนท  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ       กรรมการและ 

เลขานุการ 
15. นางพนิดา   สมบูรณชัย  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ       กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
 
 มีหนาท่ี   

1. ประสานขอความอนุเคราะหจากโรงพยาบาล สถานีอนามัยเครือขาย เพ่ือเตรียมการบริการ 
ดานปฐมพยาบาลแกผูเขารวม 
  2. ประสานงานกับฝายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

/3. ปฏิบัติหนาท่ี… 
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 3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการแสดงพิธีเปด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ 
1. นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคํา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57         ประธานกรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
2. นางพิกุล  เลียวสิริพงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  รองประธานกรรมการ 
      จังหวัดเชียงใหม 
3. นายชูศักดิ์  ชูมาลัยวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล   รองประธานกรรมการ 
4. นายครรชิต ฝายนันชัย  ผูอํานวยการโรงเรียนนานปญญานุกูล   กรรมการ 
5. นายสมศักดิ์ ชัยชนะ  ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล  จังหวัดเชียงใหม กรรมการ 
6. นายศักดา  เรืองเดช  ผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล  กรรมการ 
7. นางสุนันท  จารุพันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล  กรรมการ 
8. นายกมล    ดาระสุวรรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงรายปญญานุกูล  กรรมการ 
9. นายประมวล พลอยกมลชุณห ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ  กรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 
10. นางสุรางค      วิสุทธิสระ  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารี  กรรมการ 

จังหวัดลําปาง 
11. นายสุรพล หลาเตจา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23  กรรมการ 

จังหวัดพิษณุโลก 
12. นายสมศักดิ์ สุขนิยม  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว  กรรมการ 
      จังหวัดเชียงใหม 
13. นายสุมนต มอนไข  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม  กรรมการ 
14. นางอัมไพ อุตตาธรรม  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 30        กรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม  
15. นายสังคม     นกแกว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57           กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
16. นายธนพล   พรมมี   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57         กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
17. นางรติพร   สุโพธิ์   ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ     กรรมการ 
18. นางอนัญญา จันทรัตน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ         กรรมการ 
19. นางสาวราตรี   สุทธหลวง  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ         กรรมการ 
20. นางสาวรัศศิญา  วงษเชียงยืน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ         กรรมการ 
21. นางสาวอัญชลี  ดีเจยวาระ  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ         กรรมการ 
22. นายธีรยุทธ   เพชระบูรณิน  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57    กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
23. นายมลตรี   พลรักษา  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57    กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
24. นายประจวบ ลังกาวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ      กรรมการและ 

เลขานุการ 

/25. นายกานต… 
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25. นายกานต       สอนอยูกลาง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ                       กรรมการและ 
ประจําจังหวัดเพชรบูรณ      ผูชวยเลขานุการ 

26. นายสุชัดร จันทรัตน  รองผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษา                กรรมการและ 
จังหวัดเพชรบูรณ       ผูชวยเลขานุการ 

27. นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57     กรรมการและ 
      จังหวัดเพชรบูรณ        ผูชวยเลขานุการ 
28. นางศศิธร     ดาทอง   รองผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ               กรรมการและ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ         ผูชวยเลขานุการ  
 
 มีหนาท่ี   
  1. จัดพิธีการเปดนิทรรศการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  2. จัดการแสดงนักเรียนตลอดงาน 
  3. จัดพิธีกรประจําวัน รวมท้ังประสานงานตอนรับผูใหญและแขกผูมีเกียรติ 
  4. จัดทําเกียรติบัตรและรางวัลนักแสดง 
 
คณะกรรมการแสดงพิธีเปด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ 
1. นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคํา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57      ประธานกรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
2. นายประจวบ   ลังกาวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ    รองประธานกรรมการ 
3. นายอนุศักดิ์  สงนุย   รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57    กรรมการ  

จังหวัดเพชรบูรณ 
4. นายสังคม     นกแกว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
5. นายธนพล   พรมมี   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
6. นายกําธร   ปนตา   ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
7. นางอนัญญา จันทรัตน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
8. นางสาวราตรี   สุทธหลวง  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
9. นางสาวอรนลิน   จินะฝน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
10. นางสาวรัศศิญา  วงษเชียงยืน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
11. นายธีรยุทธ   เพชระบูรณิน  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ  
12. นายมลตรี   พลรักษา  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ  
13. นายอานนท   สีดาพรม  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
14. นางสาวอัญชลี  ดีเจยวาระ  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
15. นายกานต       สอนอยูกลาง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ    กรรมการและ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ      เลขานุการ 
16. นายสุชัดร จันทรัตน  รองผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
 

/17. นางสุวิชญา… 
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17. นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57     กรรมการและ 
      จังหวัดเพชรบูรณ       ผูชวยเลขานุการ 
18. นางศศิธร      ดาทอง  รองผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ      กรรมการและ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ     ผูชวยเลขานุการ 
 
 มีหนาท่ี 

1. วางแผน และเตรียมการแสดงพิธีเปดบนเวทีกลางในสวนของโรงเรียนเฉพาะความพิการ รวมกับ   
คณะกรรมการของโรงเรียนเฉพาะความพิการท่ีเก่ียวของ    

 2. ประสานการแสดงจากโรงเรียนตางๆ เพ่ือจัดแสดงบนเวที                          
  3. จัดเตรียมของขวัญและรางวัลใหกับชุดการแสดง 
  4. ดูแลอาหารกลางวัน /อาหารวาง ใหกับชุดการแสดง และคณะกรรมการดําเนินงานบนเวทีในสวนของ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
 
คณะกรรมการวิเคราะหประมวลผลและรายงานผลการแขงขัน 
1. นายประจวบ     ลังกาวงศ    ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ประธานกรรมการ 
2. นางพิกุล     เลียวสิริพงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  รองประธานกรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม  
3. นายกมล     ดาระสุวรรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงรายปญญานุกูล  กรรมการ 
4. นายศักดา    เรืองเดช  ผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล  กรรมการ 
5. นางสุนันท     จารุพันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล  กรรมการ 
6. นางสุรัญจิต   วรรณนวล  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง กรรมการ 
7. นางสุรางค     วิสุทธิสระ  ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารี  กรรมการ 

จังหวัดลําปาง 
8. นายกําธร     ปนตา  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
9. นางอนัญญา   จันทรัตน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ       
10. นายวันลพ   แดงบุง  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ       
11. นายมงคล     จิตรอาษา  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
12. นางสาวศรัญณภัทร  เอ่ียมศิริกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
13. นางวาสนา     สมใจ  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
14. นายพิสิฐ     รักษกระโทก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
15. นายสุขุม    บุญเรือง  ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
16. นายคํารณ     เกิดทุย  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
17. นางสาวนิภารัตน  ภวบริสุทธิ์  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
18. นางสาวภัสนี     แวววับ  ครูธุรการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
19. นางวนิดา     จิตรอาษา  รองผูอํานวยการโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล  กรรมการและ 

เลขานุการ 
20. นางสุวิชญา   ชินธนาชูกิจ  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 กรรมการและ 

จังหวัดเพชรบูรณ      ผูชวยเลขานุการ 
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21. นางวรรณรัตน   ลังกาวงศ  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ          กรรมการและ 
ผูชวยเลขานุการ 

22. นายวีระพันธ     สมบูรณชัย  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการและ 
ผูชวยเลขานุการ   

มีหนาท่ี   
  1. ประสานงานกับฝายตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมการแขงขันภาพรวมท้ังหมด 
  2. รวบรวมขอมูลผลการแขงขันในแตละกิจกรรม รายงานผลการแขงขันตอสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ  
  3. จัดทําแบบประเมินผลการแขงขันและการจัดงาน / จัดทําเกียรติบัตร เพ่ือมอบใหกับนักเรียน  
ครู และผูท่ีเก่ียวของท่ีรวมกิจกรรม 
  4. สรุปรายงานผลการจัดงานเปนรูปเลม 
  5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
  
คณะกรรมการจัดท่ีพัก    
1. นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคํา  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  ประธานกรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
2. นายประจวบ   ลังกาวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ รองประธานกรรมการ 
3. นายกานต  สอนอยูกลาง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ    กรรมการ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ 
4. นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
5. นางเดือนเพ็ญ   ใจบุญ   รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
6. นางศศิธร   ดาทอง  รองผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ   กรรมการ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ 
7. นายกําธร   ปนตา   ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
8. นางสาวทวี   แสนนนท  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
9. นายดวงเดช   ผาดี   ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
10. นางสุธิตา   ราชพรม  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
11. นางสาวอรนลิน  จินะฝน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
12. นางสาวรัศศิญา  วงษเชียงยืน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ   
13. นางสาวโสภี   เปยจันทึก  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
14. นางสาวอรพิน  นามวงศ  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
15. นางสาวอารีรัตน  บุตตะไมล  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
16. นางสาวทิสากร  พลบุญ  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
17. นางจีราพร   เนื่องชุมพล  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
18. นายสุพิพิธธน   หม่ืนแกว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
19. นางสาวนภา   วงศสิงหแกว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
20. นายชัยรัตน   โพธิ์ชัย  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 

/21. นางสาวอมรา… 
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21. นางสาวอมรา   ศิริโภคาสมบัติ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 กรรมการ 
จังหวัดเพชรบูรณ 

22. นางสาวจงรัก   บุญพุทธ  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการ 
จังหวัดเพชรบูรณ  

23. นางสาวน้ําทิพย  จันทรมูล  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการ 
จังหวัดเพชรบูรณ  

24. นางสาวภัทยา  ตอศรี   พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 กรรมการ 
จังหวัดเพชรบูรณ 

25. นางสาวสุพรรษา  ทองบุญตา  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 กรรมการ 
จังหวัดเพชรบูรณ 

26. นางทิพวรรณ  สูแคชีพ  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 กรรมการ 
จังหวัดเพชรบูรณ 

27. นายธีรยุทธ   เพชระบูรณิน  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการ 
จังหวัดเพชรบูรณ  

28. นายสุริยา   แซกือ   พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 กรรมการ 
จังหวัดเพชรบูรณ 

29. นายภูริภัทร   มวงเอ่ียม  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 กรรมการ 
จังหวัดเพชรบูรณ 

30. นายทองเพชร   อาจโยธา  พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการ 
จังหวัดเพชรบูรณ  

31. นายณัฐพงษ   อองยิ่ง   พนักงานราชการศูนยการศึกษาพิเศษ   กรรมการ 
ประจําจังหวัดเพชรบูรณ 

32. นางฉัตรวิไล สียา   พนักงานราชการโรงเรียนเรียนโสตศึกษา   กรรมการ 
จังหวัดเพชรบูรณ 

33. นางชรัญญา หาญคํา  พนักงานราชการโรงเรียนเรียนโสตศึกษา   กรรมการ 
จังหวัดเพชรบูรณ 

34. นางสาวอัญชลี ดีเจยวาระ  พนักงานราชการโรงเรียนเรียนโสตศึกษา   กรรมการ 
จังหวัดเพชรบูรณ 

35. นายณัฏฐวี พิมพาพันธ  พนักงานราชการโรงเรียนเรียนโสตศึกษา   กรรมการ 
จังหวัดเพชรบูรณ 

36. นายชุมพร โสดา   พนักงานราชการโรงเรียนเรียนโสตศึกษา   กรรมการ 
จังหวัดเพชรบูรณ 

37. นายอานนท สีดาพรม  พนักงานราชการโรงเรียนเรียนโสตศึกษา   กรรมการ 
จังหวัดเพชรบูรณ 

38. นางสาวปริญโญ กลมกลิ้ง  พนักงานราชการโรงเรียนเรียนโสตศึกษา   กรรมการ 
จังหวัดเพชรบูรณ 

39. นายสุชัดร จันทรัตน  รองผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษา   กรรมการและ 
จังหวัดเพชรบูรณ      เลขานุการ 

 

/40. นายอนุศักดิ์… 
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40. นายอนุศักดิ์   สงนุย   รองผูอํานวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการและ 
      จังหวัดเพชรบูรณ        ผูชวยเลขานุการ 
41. นายสังคม   นกแกว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57   กรรมการและ 

จังหวัดเพชรบูรณ          ผูชวยเลขานุการ 
42. นายธนวันต   หาญคํา  ครูโรงเรียนเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
  

 มีหนาท่ี 
 1. จัดทําทะเบียนท่ีพักภายในจังหวัดเพชรบูรณ 
 2. อํานวยความสะดวกในการจัดหาท่ีพักสําหรับผูใหญจากตนสังกัด ผูบริหาร ครู นักเรียนท่ีเขารวมงาน 
 3. อํานวยความสะดวกดานตางๆ ในการพักในโรงเรียน 

 
คณะกรรมการประสานงานการแขงขันทักษะวิชาการของนักเรียน   
1. นายประจวบ   ลังกาวงศ    ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ประธานกรรมการ 
2. นางพิกุล    เลียวสิริพงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  รองประธานกรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 
3. นายชูศักดิ์   ชูมาลัยวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล   รองประธานกรรมการ 
4. นายกมล    ดาระสุวรรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงรายปญญานุกูล  กรรมการ 
5. นายศักดา   เรืองเดช  ผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล  กรรมการ 
6. นายกานต      สอนอยูกลาง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ    กรรมการ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ 
7. นางสุนันท   จารุพันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล  กรรมการ 
8. นายครรชิต   ฝายนันชัย  ผูอํานวยการโรงเรียนนานปญญานุกูล   กรรมการ 
9. นายสมศักดิ์   ชัยชนะ  ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล  จังหวัดเชียงใหม กรรมการ 
10. นายประมวล   พลอยกมลชุณห ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ  กรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 
11. นางวนิดา   จิตรอาษา  รองผูอํานวยการโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล  กรรมการ 
12. นางสุธิตา   ราชพรม  ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
13. นางสาวอรนลิน  จินะฝน   ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
14. นางสาวศรัญณภัทร  เอ่ียมศิริกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
15. นางชรัญญา   หาญคํา  พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
16. นางธนัตถกัญจน   เนตรทิพย  พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
17. นางสาวอัญชลี  ดีเจยวาระ  พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
18. นายสุชัดร จันทรัตน  รองผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการและ 

เลขานุการ 
19. นายกําธร   ปนตา   ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
20. นายวีระพันธ   สมบูรณชัย  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 

/21. นางอนัญญา… 
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21. นางอนัญญา จันทรัตน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการและ 
ผูชวยเลขานุการ 

 
 มีหนาท่ี 

1. ประสานงาน อํานวยความสะดวกใหกับคณะกรรมการตัดสินการแขงขันในแตละรายการทักษะ 
การแขงขัน 

2. ประสานงาน เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน และการแขงขันทักษะท้ังหมดมอบใหคณะกรรมการ 
ติดตามขอมูลสารสนเทศ และวิเคราะหประมวลผลกิจกรรมและรายงานผลการจัดงาน 
 
คณะกรรมการลามภาษามือ 
1. นางพิกุล  เลียวศิริพงษ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  ประธานกรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 
2. นายประจวบ   ลังกาวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ รองประธานกรรมการ 
3. นายเอ    หลาคํา  ครูโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล    กรรมการ 
4. นายกิตติรัฐ   ภูเสม   ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล    กรรมการ 
5. นางสาวทวี แสนนนท  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 
6. นางชรัญญา   หาญคํา  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
7. นางธนัตกัญจน   เนตรทิพย  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
8. นางสุรีรัตน เบาทองคํา  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
9. นายกําธร   ปนตา   ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการและ 

เลขานุการ 
10.นางสาวรัศศิญา  วงศเชียงยืน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
11.นางสาวอัญชลี   ดีเจยวาระ  พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
                                              
 มีหนาท่ี 

1. ลามภาษามือประจําเวทีการแสดงและสนามการแขงขันระหวางวันท่ี  17–18 ธันวาคม 2556 
 
คณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะทางวิชาการ สําหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

๑. กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพประเภทบกพรองทางการไดยิน   ป.1-ป.6 
      1) นางนงนุช  ทองแพ ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ   ประธานกรรมการ 
      2) นางสาวเพชรไทย  หุนทอง ครูโรงเรียนบานวังจาน    กรรมการ 
      3) นางเบญจพร ศรีสุขคํา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการและ 
      จังหวัดเพชรบูรณ     เลขานุการ 

๒. กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.1-ม.3 
     1) นางนงนุช  ทองแพ ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ   ประธานกรรมการ 
     2) นางสาวเพชรไทย หุนทอง ครูโรงเรียนบานวังจาน    กรรมการ 
      

/3) นางเบญจพร… 
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3) นางเบญจพร ศรีสุขคํา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57       กรรมการและ 
จังหวัดเพชรบูรณ      เลขานุการ 

๓. กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.4-ม.6 
     1) นางนงนุช  ทองแพ ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ   ประธานกรรมการ 
     2) นางสาวเพชรไทย หุนทอง ครูโรงเรียนบานวังจาน    กรรมการ 
     3) นางเบญจพร ศรีสุขคํา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57       กรรมการและ 

จังหวัดเพชรบูรณ      เลขานุการ 
๔. กิจกรรมคัดลายมือประเภทบกพรองทางการไดยิน ป.1-ป.6 

     1) นางประนอม พรมมารักษ ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ   ประธานกรรมการ 
     2) นางกัฐฏาพร สมบัติศรี ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บานในเมือง)  กรรมการ 
     3) นางราตรี  รอดมา  ครูโรงเรียนชุมชนบานน้ํารอน   กรรมการและ 

เลขานุการ 
๕. กิจกรรมคัดลายมือประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.1-ม.3 

     1) นางประนอม พรมมารักษ ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ   ประธานกรรมการ 
     2) นางกัฐฏาพร สมบัติศรี ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บานในเมือง)  กรรมการ 
     3) นางราตรี  รอดมา  ครูโรงเรียนชุมชนบานน้ํารอน   กรรมการและ 

เลขานุการ 
๖. กิจกรรมคัดลายมือประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.4-ม.6 

     1) นางประนอม พรมมารักษ ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ   ประธานกรรมการ 
     2) นางกัฐฏาพร สมบัติศรี ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บานในเมือง)  กรรมการ 
     3) นางราตรี  รอดมา  ครูโรงเรียนชุมชนบานน้ํารอน   กรรมการและ 

เลขานุการ 
๗. กิจกรรมคัดลายมือประเภทบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6 

     1) นางวิลาวัลย    เอ้ือเฉลิมกุล ครูโรงเรียนบานหวยผักไล    ประธานกรรมการ 
     2) นางพนิดา  เวรุริยะ  ครูโรงเรียนแพรปญญานุกูล    กรรมการ 
     3) นางสาวสุพิชญา ชูสกุล  ครูโรงเรียนเทศบาล3(ชาญวิทยา)   กรรมการและ 

เลขานุการ 
๘. กิจกรรมคัดลายมือประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3 

     1) นางวิลาวัลย    เอ้ือเฉลิมกุล ครูโรงเรียนบานหวยผักไล    ประธานกรรมการ 
     2) นางพนิดา  เวรุริยะ  ครูโรงเรียนแพรปญญานุกูล    กรรมการ 
     3) นางสาวสุพิชญา ชูสกุล  ครูโรงเรียนเทศบาล3(ชาญวิทยา)   กรรมการและ 

เลขานุการ 
๙. กิจกรรมคัดลายมือประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.4-ม.6 

     1) นางวิลาวัลย    เอ้ือเฉลิมกุล ครูโรงเรียนบานหวยผักไล    ประธานกรรมการ 
     2) นางพนิดา  เวรุริยะ  ครูโรงเรียนแพรปญญานุกูล    กรรมการ 
     3) นางสาวสุพิชญา ชูสกุล  ครูโรงเรียนเทศบาล3(ชาญวิทยา)   กรรมการและ 

เลขานุการ 
๑๐. กิจกรรมการอานออกเสียงประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3 

     1) นางออนแกว จรัสดํารงควัฒน ครูโรงเรียนเชียงรายปญญานุกูล  ประธานกรรมการ 

/2) นางรติพร… 
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     2) นางรติพร  สุโพธิ์  ครูศูนยการศึกษาพิเศษฯเพชรบูรณ  กรรมการ 
     3) นางณุกูลพร เพ็งโคตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการและ 

เลขานุการ 
๑๑. กิจกรรมการอานออกเสียงประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.4-ม.6 

     1) นางออนแกว จรัสดํารงควัฒน ครูโรงเรียนเชียงรายปญญานุกูล  ประธานกรรมการ 
     2) นางรติพร  สุโพธิ์  ครูศูนยการศึกษาพิเศษฯเพชรบูรณ  กรรมการ 
     3) นางณุกูลพร เพ็งโคตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการและ 

จังหวัดเพชรบูรณ      เลขานุการ 
๑๒. กิจกรรมจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ)ประเภทบกพรองทางการไดยิน ไมกําหนดชวงชั้น 

     1) นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงรายปญญานุกูล   ประธานกรรมการ 
     2) นายกฤติณภัทร ใจสุบรรณ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
     3) นางสาวสิราณี วิชิตนาค ครูโรงเรียนวัชรชัย     กรรมการและ 

เลขานุการ 
๑๓. กิจกรรมการเลาเรื่องดวยภาษามือประเภทบกพรองทางการไดยิน ป.1-ป.6 

     1) นางวรรณรัตน ลังกาวงศ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  ประธานกรรมการ 
     2) นางธีราภรณ ทรงประศาสน ครูโรงเรียนแพรปญญานุกูล   กรรมการ 
     3) นางนิภาภรณ หลาคา ครูโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล   กรรมการและ 

เลขานุการ 
๑๔. กิจกรรมการเลาเรื่องดวยภาษามือประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.1-ม.3 

     1) นางวรรณรัตน ลังกาวงศ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  ประธานกรรมการ 
     2) นางธีราภร  ทรงประศาสน ครูโรงเรียนแพรปญญานุกูล   กรรมการ 
     3) นางนิภาภรณ หลาคา  ครูโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล   กรรมการและ 

เลขานุการ 
๑๕. กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร (ประเภทโครงงานประดิษฐ) ประเภทบกพรองทางการไดยิน ไมกําหนดชวงชั้น 

     1) นางกัลยาณี    บุญมี  ครูโรงเรียนบานหวยผักไล    ประธานกรรมการ 
     2) นายวัชรศักดิ์ คุมศรี  ครูโรงเรียนชุมชนบานน้ํารอน   กรรมการ 
     3) นางสาวกัญญา บุญแจง ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ   กรรมการและ 

เลขานุการ  
๑๖. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร (ประเภทโครงงานประดิษฐ) ประเภทบกพรองทางการไดยิน ไมกําหนดชวงชั้น 

     1) นางเนตรนภา เดชศิริ  ครูโรงเรียนบานขมวด    ประธานกรรมการ 
     2) นางทับทิม  อินทสิทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบานน้ํารอน   กรรมการ 
     3) นางออมเดือน มูลจันทร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการและ 

จังหวัดเพชรบูรณ      เลขานุการ 
๑๗. กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอยางไทยประเภทบกพรองทางการไดยิน ป.1-ป.6 

     1) นางปุญญดา ชาวาคศรี ครูสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ ประธานกรรมการ 
     2) นางทิพวรรณ สูแคชีพ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการ 
      จังหวัดเพชรบูรณ 
     3) นายสมชาย สายมี  ครูโรงเรียนองคการบริหาร    กรรมการและ 

สวนจังหวัดเพชรบูรณ (วังชมภูวิทยาคม)   เลขานุการ 

/18. กิจกรรมการ… 
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๑๘. กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอยางไทยประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.1-ม.3 
     1) นางปุญญดา ชาวาคศรี ครูสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ  ประธานกรรมการ  

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ (กศน.) 
     2) นางทิพวรรณ สูแคชีพ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการ 
      จังหวัดเพชรบูรณ      
     3) นายสมชาย สายมี  ครูโรงเรียนองคการบริหาร    กรรมการและ 

สวนจังหวัดเพชรบูรณ (วังชมภูวิทยาคม)  เลขานุการ 
๑๙. กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอยางไทยประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.4-ม.6 
          1) นางปุญญดา ชาวาคศรี ครูสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ  ประธานกรรมการ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ (กศน.) 
2) นางทิพวรรณ สูแคชีพ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57    กรรมการ 

จังหวัดเพชรบูรณ 
3) นายสมชาย สายมี  ครูโรงเรียนองคการบริหาร    กรรมการและ 

สวนจังหวัดเพชรบูรณ (วังชมภูวิทยาคม)   เลขานุการ 
๒๐. กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอยางไทยประเภทบกพรองทางสติปญญา ปฐมวัย 

     1) นางสาวพิมพใจ สอาดโฉม ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บานในเมือง)  ประธานกรรมการ 
     2) นางสาวสุกัญญา ชัยสา  ครูโรงเรียนเซนตโยเซฟศรีเพชรบูรณ  กรรมการ 
     3) นางศิริพร  จันทรแสง ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการและ 

เลขานุการ 
๒๑. กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอยางไทยประเภทบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6 

     1) นางสาวพิมพใจ สอาดโฉม ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บานในเมือง)  ประธานกรรมการ 
     2) นางสาวสุกัญญา ชัยสา  ครูโรงเรียนเซนตโยเซฟศรีเพชรบูรณ  กรรมการ 
     3) นางศิริพร  จันทรแสง ครูศูนยการศึกษาพิเศษฯเพชรบูรณ  กรรมการและ 

เลขานุการ 
๒๒. กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอยางไทยประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3 

     1) นางสาวพิมพใจ สอาดโฉม ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บานในเมือง)  ประธานกรรมการ 
     2) นางสาวสุกัญญา ชัยสา  ครูโรงเรียนเซนตโยเซฟศรีเพชรบูรณ  กรรมการ 
     3) นางศิริพร  จันทรแสง ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการและ 

       เลขานุการ 
๒๓. กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอยางไทยประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.4-ม.6 

     1) นางสาวพิมพใจ สอาดโฉม ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บานในเมือง)  ประธานกรรมการ 
     2) นางสาวสุกัญญา ชัยสา  ครูโรงเรียนเซนตโยเซฟศรีเพชรบูรณ  กรรมการ 
     3) นางศิริพร  จันทรแสง ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการและ 

เลขานุการ 
๒๔. กิจกรรมการแสดงละครคุณธรรมประเภทบกพรองทางสติปญญาไมกําหนดชวงชั้น 

     1) นายสมาน  เครือแกว ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก   ประธานกรรมการ 
     2) นายวีระพันธ สมบูรณชัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
     3) นางนงเยาว นามทองดี ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการและ 

เลขานุการ 
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๒๕. กิจกรรมการแสดงละครคุณธรรมประเภทบกพรองทางการไดยิน ไมกําหนดชวงชั้น 
     1) นายสมาน  เครือแกว ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก   ประธานกรรมการ 
     2) นายวีระพันธ สมบูรณชัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
     3) นางนงเยาว นามทองดี ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการและ 

เลขานุการ 
๒๖. กิจกรรมเตนแอโรบิกประเภทบกพรองทางการไดยิน ป.1-ป.6 

     1) นางสาวพัทยา แยมขะมัง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  ประธานกรรมการ 
      จังหวัดเพชรบูรณ 
     2) นางสาวพนิจตา บัวผัน  ครูโรงเรียนแพรปญญานุกูล    กรรมการ 
     3) นางดวงสมร ศิริ  ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม  กรรมการและ 

เลขานุการ 
๒๗. กิจกรรมเตนแอโรบิกประเภทบกพรองทางสติปญญา ไมกําหนดชวงชั้น 

     1) นางสาวพัทยา แยมขะมัง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  ประธานกรรมการ 
      จังหวัดเพชรบูรณ 
     2) นางสาวพนิจตา บัวผัน  ครูโรงเรียนแพรปญญานุกูล    กรรมการ 
     3) นางดวงสมร ศิริ  ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม  กรรมการและ 
                เลขานุการ 

๒๘. กิจกรรมเชียรลีดเดอรประเภทบกพรองทางการไดยิน ไมกําหนดชวงชั้น 
     1) นางปราจีน  เกรียงศรี ครูโรงเรียนชุมชนบานน้ํารอน   ประธานกรรมการ 
     2) นางสาวแสงเทียน ธารกมลโสภา ครูโรงเรียนแพรปญญานุกูล   กรรมการ 
     3) นางสาวพรสวรรค  จันทรกระจาง ครูศูนยการศึกษาพิเศษ    กรรมการและ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ     เลขานุการ 
๒๙. กิจกรรมเขาจังหวะ   ประเภทบกพรองทางสติปญญาปฐมวัย 

     1) นางปราจีน  เกรียงศรี ครูโรงเรียนชุมชนบานน้ํารอน   ประธานกรรมการ 
     2) นางสาวแสงเทียน  ธารกมลโสภา ครูโรงเรียนแพรปญญานุกูล   กรรมการ 

             3) นางสาวพรสวรรค จันทรกระจาง  ครูศูนยการศึกษาพิเศษ     กรรมการและ 
ประจําจังหวัดเพชรบูรณ    เลขานุการ 

๓๐. กิจกรรมการเตนประกอบเพลงหางเครื่องประเภทบกพรองทางสติปญญาไมกําหนดชวงชั้น 
     1) นางพัชรีย  ออนอิงนอน ครูสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ  ประธานกรรมการ 
      และศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ (กศน.) 
     2) นางอารีรักษ เรือนคํา ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร   กรรมการ 

จังหวัดเชียงใหม 
     3) นางสาวชุติปภา นันตะวงศ ครูศูนยการศึกษาพิเศษ    กรรมการและ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ     เลขานุการ 
๓๑. กิจกรรมรวมพลังศิลปสรางสรรควาดภาพระบายสี(สีไม/สีชอลค) ประเภทบกพรองทางการไดยิน ป.1-ป.6 

     1) นางเฉลียว  แดงทองดี ครูโรงเรียนบานสามแยกวังชมภู   ประธานกรรมการ 
     2) นางวลัยลักษณ วิมาเนย ครูโรงเรียนบานสะเดียง    กรรมการ 
     3) นางยุพาน  แพทยชัยโย ครูโรงเรียนบานปากน้ํา    กรรมการและ 

เลขานุการ 
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๓๒. กิจกรรมวาดภาพระบายสี (สีไม/สีชอลค) ประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3 
     1) นางเฉลียว  แดงทองดี ครูโรงเรียนบานสามแยกวังชมภู   ประธานกรรมการ 
     2) นางวลัยลักษณ วิมาเนย ครูโรงเรียนบานสะเดียง    กรรมการ 
     3) นางยุพาน  แพทยชัยโย ครูโรงเรียนบานปากน้ํา    กรรมการและ 

เลขานุการ 
๓๓. กิจกรรมวาดภาพระบายสี(สีไม/สีชอลค) ประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.4-ม.6 

     1) นางเฉลียว  แดงทองดี ครูโรงเรียนบานสามแยกวังชมภู   ประธานกรรมการ 
     2) นางวลัยลักษณ วิมาเนย ครูโรงเรียนบานสะเดียง    กรรมการ 
     3) นางยุพาน  แพทยชัยโย ครูโรงเรียนบานปากน้ํา    กรรมการและ 

เลขานุการ 
๓๔. กิจกรรมรวมพลังศิลปสรางสรรค วาดภาพระบายสีน้ํา ประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.1-ม.3 

     1) นายทองสุข      วองนุกูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบานวังจาน    ประธานกรรมการ 
     2) นางสมหมาย ทองสิทธิ์ ครูโรงเรียนบานขมวด    กรรมการ 
     3) นางธนวรรณ นาแกว ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บานในเมือง)   กรรมการและ 

เลขานุการ 
      35.  กิจกรรมรวมพลังศิลปสรางสรรค วาดภาพระบายสีโปสเตอรประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.4-ม.6 

     1) นายทองสุข      วองนุกูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบานวังจาน    ประธานกรรมการ 
     2) นางสมหมาย ทองสิทธิ์ ครูโรงเรียนบานขมวด    กรรมการ 
     3) นางธนวรรณ นาแกว ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บานในเมือง)  กรรมการและ 

เลขานุการ 
 36.  กิจกรรมวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร)ประเภทบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6 

     1) นางสาวฉวีวัลย สมบัตินันทน ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร   ประธานกรรมการ 
      จังหวัดเชียงใหม 
     2) นางสาวทัศนีย ทินมาศ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก   กรรมการ 
     3) นายธนวันต หาญคํา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการและ 

เลขานุการ 
37.  กิจกรรมวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร)ประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3 

     1) นางสาวฉวีวัลย สมบัตินันทน ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร   ประธานกรรมการ 
      จังหวัดเชียงใหม 
     2) นางสาวทัศนีย ทินมาศ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก   กรรมการ 
     3) นายธนวันต หาญคํา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการและ 

เลขานุการ 
38. กิจกรรมวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร)ประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.4-ม.6 

     1) นางสาวฉวีวัลย สมบัตินันทน ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร   ประธานกรรมการ 
      จังหวัดเชียงใหม 
     2) นางสาวทัศนีย ทินมาศ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก   กรรมการ 
     3) นายธนวันต หาญคํา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการและ 

เลขานุการ 
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39. กิจกรรมประติมากรรมลอยตัวประเภทบกพรองทางการไดยิน ไมกําหนดชวงชั้น 
     1) นายทองรุง  บวงกลวย ครูโรงเรียนบานสะเดียง    ประธานกรรมการ 
     2) นายอัดสวิช กวยลี  ครูโรงเรียนเซนตโยเซฟศรีเพชรบูรณ  กรรมการ 
     3) นายอมร  กิจเจริญ ครูโรงเรียนเซนตโยเซฟศรีเพชรบูรณ  กรรมการและ 

เลขานุการ 
40. กิจกรรมการแขงขันแสดงอังกะลุง ประเภทบกพรองทางการไดยิน ไมกําหนดชวงชั้น 

     1) นางสาวเสาวนีย ศรวัฒนา ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล    ประธานกรรมการ 
     2) นายประโคม อัมรักษ ครูโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล   กรรมการ 
     3) นายสุรศักดิ์ ยศศักดิ์นิรันดร ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล   กรรมการและ 

เลขานุการ 
41. กิจกรรมรําไทยประจําภาคประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3 

     1) นางทัศนีย    นุยทอง ครูโรงเรียนบานเขาชะโงก    ประธานกรรมการ 
     2) นางสาวสุจินดา มานักฆอง ครูโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล   กรรมการ 
     3) นางณัฐพร  ฉิมพวง ครูโรงเรียนชุมชนบานน้ํารอน    กรรมการและ 

เลขานุการ 
42. กิจกรรมรําไทยประจําภาคประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.4-ม.6 

     1) นางทัศนีย    นุยทอง ครูโรงเรียนบานเขาชะโงก    ประธานกรรมการ 
     2) นางสาวสุจินดา มานักฆอง ครูโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล   กรรมการ 
     3) นางณัฐพร  ฉิมพวง ครูโรงเรียนชุมชนบานน้ํารอน    กรรมการและ 

เลขานุการ 
      43. กิจกรรมวาดภาพลายเสนประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.1-ม.3 

     1) นางสมฤดี  แสงมณี ครูโรงเรียนองคการบริหาร    ประธานกรรมการ 
      สวนจังหวัดเพชรบูรณ (วังชมภูวิทยาคม) 
     2) นางสาวภภัสสร ศรีภัคดี ครูโรงเรียนสะเดียง     กรรมการ 
     3) นายสันติ  กุมภวัลย ครูโรงเรียนเซนตโยเซฟศรีเพชรบูรณ  กรรมการและ 

เลขานุการ 
44. กิจกรรมวาดภาพลายเสนประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.4-ม.6 

     1) นางสมฤดี  แสงมณี ครูโรงเรียนองคการบริหาร    ประธานกรรมการ 
      สวนจังหวัดเพชรบูรณ (วังชมภูวิทยาคม) 
     2) นางสาวภภัสสร ศรีภัคดี ครูโรงเรียนสะเดียง     กรรมการ 
     3) นายสันติ  กุมภวัลย ครูโรงเรียนเซนตโยเซฟศรีเพชรบูรณ  กรรมการและ 

เลขานุการ 
45. กิจกรรมรําวงมาตรฐานประเภทบกพรองทางการไดยิน ป.1-ป.6 

     1) นางสมพาน แกวกรเมือง ครูโรงเรียนบานวังจาน    ประธานกรรมการ 
     2) นางพรพิศ  จันเกิน ครูโรงเรียนบานขมวด    กรรมการ 
     3) นางสาวสิราณี วิชิตนาค ครูโรงเรียนวัชรชัย     กรรมการและ 
             เลขานุการ 

46. กิจกรรมรําวงมาตรฐานประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.1-ม.3 
     1) นางสมพาน แกวกรเมือง ครูโรงเรียนบานวังจาน    ประธานกรรมการ 

/2) นางพรพิศ… 
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     2) นางพรพิศ  จันเกิน ครูโรงเรียนบานขมวด    กรรมการ 
     3) นางสาวสิราณี  วิชิตนาค ครูโรงเรียนวัชรชัย     กรรมการและ 
             เลขานุการ 

47. กิจกรรมรําวงมาตรฐานประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.4-ม.6 
     1) นางสมพาน แกวกรเมือง ครูโรงเรียนบานวังจาน    ประธานกรรมการ 
     2) นางพรพิศ  จันเกิน ครูโรงเรียนบานขมวด    กรรมการ 
     3) นางสาวสิราณี วิชิตนาค ครูโรงเรียนวัชรชัย     กรรมการและ 

เลขานุการ 
48. กิจกรรมรําวงมาตรฐานประเภทบกพรองทางสติปญญาไมกําหนดชวงชั้น 

     1) นางสมพาน แกวกรเมือง ครูโรงเรียนบานวังจาน    ประธานกรรมการ 
     2) นางพรพิศ  จันเกิน ครูโรงเรียนบานขมวด    กรรมการ 
     3) นางสาวสิราณี วิชิตนาค ครูโรงเรียนวัชรชัย     กรรมการและ 

เลขานุการ 
49. กิจกรรมรองเพลงไทยลูกทุงประเภทบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6 

     1) นายนิวัฒน  กองมนต ผูอํานวยการโรงเรียนบานขมวด   ประธานกรรมการ 
     2) นายฉัตรชัย ขันธะรี ครูโรงเรียนบานโตก     กรรมการ 
     3) นายสุทัศน  จันเวิน  ครูโรงเรียนบานบุฉนวน    กรรมการและ 

เลขานุการ 
50. กิจกรรมรองเพลงไทยลูกทุงประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3 

     1) นายนิวัฒน  กองมนต ผูอํานวยการโรงเรียนบานขมวด   ประธานกรรมการ 
     2) นายฉัตรชัย ขันธะรี ครูโรงเรียนบานโตก     กรรมการ 
     3) นายสุทัศน  จันเวิน  ครูโรงเรียนบานบุฉนวน    กรรมการและ 

เลขานุการ 
51. กิจกรรมรองเพลงไทยลูกทุงประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.4-ม.6 

     1) นายนิวัฒน  กองมนต ผูอํานวยการโรงเรียนบานขมวด   ประธานกรรมการ 
     2) นายฉัตรชัย ขันธะรี ครูโรงเรียนบานโตก     กรรมการ 
     3) นายสุทัศน  จันเวิน  ครูโรงเรียนบานบุฉนวน    กรรมการและ 

เลขานุการ 
52. กิจกรรมงานออกแบบและประดิษฐบรรจุภัณฑประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.4-ม.6 

     1) นายบุญเรือง    บุงจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองขุด   ประธานกรรมการ 
     2) นายกัลลวิศว ทิณรัตน ครูวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
     3) นายฐาพล  เกาพัฒนสกุล ครวูิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ   กรรมการและ 

เลขานุการ 
53. กิจกรรมการทําน้ําพริกประจําภาค (เครื่องเคียง)ประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.4-ม.6 

     1) นางสมหมาย บัวบาง รองผูอํานวยการโรงเรียนบานสามแยกวังชมภู ประธานกรรมการ 
     2) นางลดาวัลย บัวรัตนกุล ครูโรงเรียนบานโตก     กรรมการ 
     3) นางสาวอมรศรี แซตัน  ครูวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ   กรรมการและ 

เลขานุการ 
 

/54. กิจกรรมการทํา… 
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54. กิจกรรมการทําน้ําพริกประจําภาค (เครื่องเคียง) ประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3  
     1) นางสมหมาย บัวบาง รองผูอํานวยการโรงเรียนบานสามแยกวังชมภู ประธานกรรมการ 
     2) นางลดาวัลย บัวรัตนกุล ครูโรงเรียนบานโตก     กรรมการ 

        3) นางสาวอมรศรี แซตัน  ครูวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ   กรรมการและ 
เลขานุการ 

      55.   กิจกรรมการทําน้ําพริกประจําภาค (เครื่องเคียง) ประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.4-ม.6 
     1) นางสมหมาย บัวบาง รองผูอํานวยการโรงเรียนบานสามแยกวังชมภู ประธานกรรมการ 
     2) นางลดาวัลย บัวรัตนกุล ครูโรงเรียนบานโตก     กรรมการ 
     3) นางสาวอมรศรี แซตัน  ครูวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ   กรรมการและ 

เลขานุการ                       
      56.  กิจกรรมการจัดดอกไมสด (ทรงสูง) ประเภทบกพรองทางการไดยินไมกําหนดชวงชั้น 

     1) นางสมจิตร  หุมแพง ครูโรงเรียนบานปากน้ํา    ประธานกรรมการ 
     2) นางสาวนิภา ทวียศกุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการ 
      จังหวัดเพชรบูรณ 
     3) นางดวงพร  สมบูรณ ครูศูนยการศึกษาพิเศษ    กรรมการและ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ    เลขานุการ 
57. กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแหงประเภทบกพรองทางการไดยินไมกําหนดชวงชั้น 

     1) นางดอกไม  ชุมสุข  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ ประธานกรรมการ 
     2) นางวงเดือน คงเย็น  ครูโรงเรียนบานพ้ี     กรรมการ 
     3) นางพรทิภา ขันบุญ  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57  กรรมการและ 
      จังหวัดเพชรบูรณ      เลขานุการ 

58. กิจกรรมการสราง Home Page ประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.4-ม.6 
     1) วาท่ี รอ.ยุทธศาสตร ถนัดพงษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองหัวนา  ประธานกรรมการ 
     2) นางสาวสุวภางค ศรีเทพ ครูวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
     3) นายกิติพงษ ฟากเซ  ครูโรงเรียนเทศบาล3 (ชาญวิทยา)   กรรมการและ 
             เลขานุการ 

59. กิจกรรมการทําอาหารคาว (สมตํา)ประเภทบกพรองทางการไดยินม.1-ม.3 
     1) นางวิไลวรรณ อ้ิมอนงค ครูโรงเรียนบานโตก     ประธานกรรมการ 
     2) นายโสภณ  พันธุนอย ครูโรงเรียนบานพ้ี     กรรมการ 
     3) นางพิทยา  บุญแจง ครูโรงเรียนบานชอนไพร    กรรมการและ 

เลขานุการ 
60. กิจกรรมการทําอาหารคาว (สมตําไทย)ประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3 

     1) นางวิไลวรรณ อ้ิมอนงค ครูโรงเรียนบานโตก     ประธานกรรมการ 
     2) นายโสภณ  พันธุนอย ครูโรงเรียนบานพ้ี     กรรมการ 
     3) นางพิทยา  บุญแจง ครูโรงเรียนบานชอนไพร     กรรมการและ 
             เลขานุการ 

61. กิจกรรมการทําอาหารคาว (สมตําไทย) ประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.4-ม.6 
     1) นางวิไลวรรณ อ้ิมอนงค ครูโรงเรียนบานโตก     ประธานกรรมการ 
     2) นายโสภณ  พันธุนอย ครูโรงเรียนบานพ้ี     กรรมการ 

/3) นางพิทยา… 
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     3) นางพิทยา  บุญแจง ครูโรงเรียนบานชอนไพร    กรรมการและ 
เลขานุการ 

62. กิจกรรมการรอยมาลัยสองชายประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.1-ม.3 
     1) นางสาวพิศมัย ดวงบัณฑิต ครูโรงเรียนบานพ้ี     ประธานกรรมการ 
     2) นางธนวรรณ นาแกว ครูโรงเรียนเทศบาล (บานในเมือง)   กรรมการ 
     3) นางเฉลี่ย  ศรีมูล  ครูโรงเรียนบานชอนไพร    กรรมการและ 

เลขานุการ 
63. กิจกรรมการรอยมาลัยสองชายประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.4-ม.6 

     1) นางสาวพิศมัย ดวงบัณฑิต ครูโรงเรียนบานพ้ี     ประธานกรรมการ 
     2) นางธนวรรณ นาแกว ครูโรงเรียนเทศบาล (บานในเมือง)   กรรมการ 
     3) นางเฉลี่ย  ศรีมูล  ครูโรงเรียนบานชอนไพร    กรรมการและ 

เลขานุการ 
64. กิจกรรมการรอยมาลัยสองชายประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3 

     1) นางสาวพิศมัย ดวงบัณฑิต ครูโรงเรียนบานพ้ี     ประธานกรรมการ 
     2) นางธนวรรณ นาแกว ครูโรงเรียนเทศบาล (บานในเมือง)   กรรมการ 
     3) นางเฉลี่ย  ศรีมูล  ครูโรงเรียนบานชอนไพร    กรรมการและ 

เลขานุการ 
65. กิจกรรมการรอยมาลัยสองชายประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.4-ม.6 

     1) นางสาวพิสมัย ดวงบัณฑิต ครูโรงเรียนบานพ้ี     ประธานกรรมการ 
     2) นางธนวรรณ นาแกว ครูโรงเรียนเทศบาล (บานในเมือง)   กรรมการ 
     3) นางเฉลี่ย  ศรีมูล  ครูโรงเรียนบานชอนไพร    กรรมการและ 

เลขานุการ 
66. กิจกรรมโปรแกรม Power Point ประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.1-ม.3 

     1) นายสมคะเน แสงจําปา ครูโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดฯ  ประธานกรรมการ 
     2) นางสาวกรุณา สวางจิต ครูโรงเรียนบานปากน้ํา    กรรมการ 
     3) นายกิติพงษ ฟากเซ  ครูโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)  กรรมการและ 

เลขานุการ 
67. กิจกรรมโปรแกรม Paint ประเภทบกพรองทางการไดยิน ป.1-ป.6 

     1) นางดวงใจ  ประชารัตน ครูโรงเรียนชุมชนบานน้ํารอน   ประธานกรรมการ 
     2) นายกัลลวิศว ทิณรัตน ครูวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
     3) นางสาวกมนทรรศน แกวทา ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บานในเมือง)  กรรมการและ 

เลขานุการ 
68. กิจกรรมโปรแกรม Paint ประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3 

     1) นางดวงใจ  ประชารัตน ครูโรงเรียนชุมชนบานน้ํารอน   ประธานกรรมการ 
     2) นายกัลลวิศว ทิณรัตน ครูวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
     3) นางสาวกมนทรรศน แกวทา ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บานในเมือง)  กรรมการและ 

เลขานุการ 
69. กิจกรรมโปรแกรม Paint ประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.4-ม.6 

     1) นางดวงใจ  ประชารัตน ครูโรงเรียนชุมชนบานน้ํารอน   ประธานกรรมการ 

/2) นายกัลลวิศว… 
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     2) นายกัลลวิศว ทิณรัตน ครูวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดเพชรบูรณ  กรรมการ 
     3) นางสาวกมนทรรศน แกวทา ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บานในเมือง)  กรรมการและ 

เลขานุการ 
70. กิจกรรมงานประดิษฐของใชจากวัสดุเหลือใชประเภทบกพรองทางการไดยิน ป.1-ป.6 

     1) นางทองเจียร สมบัติบูรณ ครูโรงเรียนบานสามแยกวังชมภู   ประธานกรรมการ 
     2) นายสมชาย กงถัน  ครูโรงเรียนบานขมวด    กรรมการ 
     3) นางพฤกษชาต ิ ศรลัมพ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม    กรรมการและ 

เลขานุการ 
71. กิจกรรมงานประดิษฐของใชจากวัสดุเหลือใชประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.1-ม.3 

     1) นางทองเจียร สมบัติบูรณ ครูโรงเรียนบานสามแยกวังชมภู   ประธานกรรมการ 
     2) นายสมชาย กงถัน  ครูโรงเรียนบานขมวด    กรรมการ 
     3) นางพฤกษชาต ิ ศรลัมพ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม    กรรมการและ 

เลขานุการ 
72. กิจกรรมงานประดิษฐของใชจากวัสดุเหลือใชประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3 

     1) นางทองเจียร สมบัติบูรณ ครูโรงเรียนบานสามแยกวังชมภู   ประธานกรรมการ 
     2) นายสมชาย กงถัน  ครูโรงเรียนบานขมวด    กรรมการ 
     3) นางพฤกษชาต ิ ศรลัมพ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม    กรรมการและ 

เลขานุการ 
73. กิจกรรมงานประดิษฐของใชจากวัสดุเหลือใชประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.4-ม.6 

     1) นางทองเจียร สมบัติบูรณ ครูโรงเรียนบานสามแยกวังชมภู   ประธานกรรมการ 
     2) นายสมชาย กงถัน  ครูโรงเรียนบานขมวด    กรรมการ 
     3) นางพฤกษชาต ิ ศรลัมพ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม    กรรมการและ 

เลขานุการ 
74. กิจกรรมการแกะสลักผัก – ผลไมประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.1-ม.3 

     1) นางอาชวี  พรหมมา ครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ   ประธานกรรมการ 
     2) นางพัชรี  โมราราย ครูโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล   กรรมการ 
     3) นางสาวอมรศรี แซตัน  ครูวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ   กรรมการและ 

เลขานุการ 
75. กิจกรรมการแกะสลักผัก – ผลไมประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.4-ม.6 

     1) นางอาชวี  พรหมมา ครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ   ประธานกรรมการ 
     2) นางพัชรี  โมราราย ครูโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล   กรรมการ 
     3) นางสาวอมรศรี แซตัน  ครูวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ   กรรมการและ 

เลขานุการ 
76. กิจกรรมการแกะสลักผัก – ผลไมประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3 

     1) นางอาชวี  พรหมมา ครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ   ประธานกรรมการ 
     2) นางพัชรี  โมราราย ครูโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล   กรรมการ 
     3) นางสาวอมรศรี แซตัน  ครูวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ   กรรมการและ 

เลขานุการ 
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77. กิจกรรมการแกะสลักผัก – ผลไมประเภทบกพรองทางสติปญญา ม.4-ม.6 
     1) นางอาชวี  พรหมมา ครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ   ประธานกรรมการ 
     2) นางพัชรี  โมราราย ครูโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล   กรรมการ 
     3) นางสาวอมรศรี แซตัน  ครูวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ   กรรมการและ 

เลขานุการ 
78. กิจกรรมการเขียนคําศัพทจากภาพประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.1-ม.3 

     1) นางศุภวรรณ พราบรรณ ครูโรงเรียนบานโตก     ประธานกรรมการ 
     2) นางสาวทัศนวรรณ กลิ่นเกตุ ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล   กรรมการ 
     3) นางสาวฐิติมา จิตรจันทนากร ครโูรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล  กรรมการและ 

เลขานุการ 
79. กิจกรรมการเขียนคําศัพทจากภาพประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.4-ม.6 

     1) นางศุภวรรณ พราบรรณ ครูโรงเรียนบานโตก     ประธานกรรมการ 
     2) นางสาวทัศนวรรณ กลิ่นเกตุ ครูโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล   กรรมการ 
     3) นางสาวฐิติมา จิตรจันทนากร ครโูรงเรียนนครสวรรคปญานุกูล   กรรมการและ 

เลขานุการ 
80. กิจกรรมการจับคูคําศัพทกับรูปภาพประเภทบกพรองทางการไดยิน ป.1-ป.6 

     1) นางเพ็ญศรี ชัยสมทิพย ครูโรงเรียนบานสามแยกวังชมภู   ประธานกรรมการ 
     2) นายพงศกาญจน คําสีแกว ครูโรงเรียนนานปญญานุกูล    กรรมการ 
     3) นางจิราณัฏฐ บริสุทธิพันธุ ครูโรงเรียนบานโตก     กรรมการและ 

เลขานุการ 
81. กิจกรรมการจับคูคําศัพทกับรูปภาพประเภทบกพรองทางการไดยิน ม.1-ม.3 

     1) นางเพ็ญศรี ชัยสมทิพย ครูโรงเรียนบานสามแยกวังชมภู   ประธานกรรมการ 
     2) นายพงศกาญจน คําสีแกว ครูโรงเรียนนานปญญานุกูล    กรรมการ 
     3) นางจิราณัฏฐ บริสุทธิพันธุ ครูโรงเรียนบานโตก     กรรมการและ 

เลขานุการ 
82. กิจกรรมการปนดินน้ํามันประเภทบกพรองทางการไดยิน ปฐมวัย 

     1) นางพัชรีย  ออนอิงนอน ครูสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ  ประธานกรรมการ 
และศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ (กศน.) 

     2) นางทองสุก ศุขะพันธุ ครูโรงเรียนบานสามแยกวังชมภู   กรรมการ 
     3) นายพงษพิทักษ ศรีสุขคํา ครูศูนยการศึกษาพิเศษ    กรรมการและ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ     เลขานุการ 
83. กิจกรรมการปนดินน้ํามันประเภทบกพรองทางสติปญญา ปฐมวัย 

     1) นางพัชรีย  ออนอิงนอน ครูสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ  ประธานกรรมการ 
      และศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ (กศน.) 
     2) นางทองสุก ศุขะพันธุ ครูโรงเรียนบานสามแยกวังชมภู   กรรมการ 
     3) นายพงษพิทักษ ศรีสุขคํา ครูศูนยการศึกษาพิเศษ    กรรมการและ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ     เลขานุการ 
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(นายอภิชาติ  จีระวุฒิ) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

84. กิจกรรมการสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ ภาพประเภทบกพรองทางการไดยิน ปฐมวัย 
     1) นางสุภาพร   กาญจนะ ครูสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ  ประธานกรรมการ 

และศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ (กศน.) 
     2) นางจรรจิราภรณ ขวัญแหวน ครูโรงเรียนบานพ้ี     กรรมการ 
     3) นายอัฐพงค บุญเจ็น ครูโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล   กรรมการและ 

เลขานุการ 
85. กิจกรรมการสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ ภาพประเภทบกพรองทางสติปญญา ปฐมวัย 

     1) นางสุภาพร   กาญจนะ ครูสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ ประธานกรรมการ 
     2) นางจรรจิราภรณ ขวัญแหวน ครูโรงเรียนบานพ้ี     กรรมการ 
     3) นายอัฐพงค บุญเจ็น ครูโรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล   กรรมการและ 

เลขานุการ 
86. กิจกรรมการระบายสีภาพ/สีเทียนประเภทบกพรองทางการไดยิน ปฐมวัย 

     1) นายวิโรจน  คําทา  ครูโรงเรียนบานวังจาน    ประธานกรรมการ 
     2) นางรวิสรา  อินธิยา ครูโรงเรียนนานปญญานุกูล    กรรมการ 
     3) นายเถกิง  กล่ํานอย ครูโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล   กรรมการและ 

เลขานุการ 
87. กิจกรรมการระบายสีภาพ/สีเทียนประเภทบกพรองทางสติปญญา ปฐมวัย 

     1) นายวิโรจน  คําทา  ครูโรงเรียนบานวังจาน    ประธานกรรมการ 
     2) นางรวิสรา  อินธิยา ครูโรงเรียนนานปญญานุกูล    กรรมการ 
     3) นายเถกิง  กล่ํานอย ครูโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล   กรรมการและ 

เลขานุการ 
88. กิจกรรมการเลานิทานประกอบสื่อประเภทบกพรองทางการไดยิน ปฐมวัย 

     1) นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงรายปญญานุกูล   ประธานกรรมการ 
     2) นางสาวเดือนเต็ม สุขคํานึง ครูโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล   กรรมการ 
     3) นายปถย  ชัยชญานนท ครูศูนยการศึกษาพิเศษ    กรรมการและ 

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ    เลขานุการ 
         

ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติงานใหเต็มความสามารถ ใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด บังเกิดผลดี 
แกนักเรียนและสถานศึกษาตอไป   ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป    
 

     สั่ง   ณ   วันท่ี   12  เดือน ธันวาคม   พ.ศ.2556 
 
 
 
                                     

         
 
 
 


