
 

 
 
 
                                                                              
                                                   

ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
    ที่  1395   /๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ ส ำหรับกลุ่มโรงเรียนศกึษำสงเครำะห์ 
และกำรศึกษำพิเศษ  ภำคเหนือ ประจ ำป ี๒๕๕๕   
---------------------------------------------------------- 

 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
ซึ่งระบุไว้ในมาตรา ๑๐ วรรคสอง ความว่า “การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเอง
ได้หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้ รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ”  
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงมีก าหนดจุดเน้นด้านการศึกษาเพื่อการมีงานท า โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท าแผนรองรับภายใต้ยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕  ตามศักยภาพของจังหวัด โดยส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  ออกประกาศตามนโยบายให้บริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่   
๕ ด้าน คือด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พานิชยกรรม  ความคิดสร้างสรรค์  การบริหารจัดการและการบริการ      
  ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์  กลุ่มโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
เฉพาะความพิการและกลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า    
อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการในการท างานร่วมกัน ท างานอย่างเป็นระบบ  มีความเป็นเอกภาพในการพัฒนา        
ได้ก าหนดโครงการการจัดนิทรรศการการศึกษาเพื่อการมีงานท า ภาคเหนือ ขึ้นระหว่างวันที่  ๒๔- ๒๖  สิงหาคม  
๒๕๕๕ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยใช้พื้นที่การจัดนิทรรศการที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพชรบูรณ์  ทั้ งนี้              
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดงาน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินง านจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า                
ภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี ๒๕๕๕ ดังนี้ 
 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ 
๑. นายชิณภัทร  ภูมิรัตน   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
๒. นายอนนัต์  ระงบัทุกข์   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓. นายพิษณุ  ตุลสุข   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔. นางเบญจลักษณ์  น้ าฟา้  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๕. นางสุจินดา  ผ่องอักษร   ที่ปรึกษาดา้นการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส 
๖. นายจิรายุทธ  วัจนะรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
๗. นายอัครเดช  ทองใจสด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 

 
/คณะกรรมการ... 
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 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

1. นายพะโยม  ชิณวงศ ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
2. นางพวงมณี  ชัยเสร ี ผู้อ านวยการส านักการคลังและสินทรัพย์ 
3. พ.อ.เบ็ญจรงค์  บริสุทธิพันธุ ์ ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์                                           
4. นายสทุิศ  ทองสนิทกาญจน ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
5. นายสมภูมิ  บ่ายเที่ยง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
6. นายสวุัฒน์  บุศย์เมือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

หน้ำที่ 

 ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและให้การสนับสนุนการด าเนนิงาน 
คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำรจัดงำน 

1. นายสมศักดิ์  แสงประเสริฐ    ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก    ประธานกรรมการ 
2. นายชูศักดิ์  ชูมาลัยวงศ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกุล รองประธานกรรมการ 
3. นายประหยัด  ทรงค า ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๘   

จังหวัดเชียงใหม่   
รองประธานกรรมการ 

4. นายวนิัย  รูปข าดี             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๗  
จังหวัดพิษณุโลก   

รองประธานกรรมการ 
 

5. นายอดิสรณ์ พวงทอง           ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                  กรรมการ 
6. นายสทุัศน์  ใจค าปัน ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ                กรรมการ 
7. นายกัจจัย  อ าพนัธ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน              กรรมการ 
8. นายศรยุทธ  เรืองน้อย          ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน                     กรรมการ 
9. นายสุกิจ  ไชยนวล            ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว                  กรรมการ 
10. จ.ส.อ. เสวก  ฉุนหอม            ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน กรรมการ 
11. นายสายัณ  โยริยะ              ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
กรรมการ 

12. นางสุรางค์  วิสทุธิสระ           ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรรมการ 

13. นายบัญชร  จนัทร์ดา               ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ 
จังหวัดพิษณุโลก   

กรรมการ 

14. นายทอม  ศรีทิพย์ศักดิ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ 
จังหวัดพะเยา 

กรรมการ 

15. นายเฉลิมชาติ  ช านาญณรงค์      ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ 
จังหวัดแพร่             

กรรมการ 

 
 
 

 
 
/16. นายสุมนต…์ 
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16. นายสุมนต์  มอนไข่              ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖   
จังหวัดล าพนู         

กรรมการ 

17. นายสมศักดิ์  สุขนิยม              ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐   
จังหวัดเชียงใหม่      

กรรมการ 

18. นางยุพนิ  ค าปัน                ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑  
จังหวัดเชียงใหม่      

กรรมการ 

19. นายวโิรจน์  ชยับูรณ์              ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

กรรมการ 

20. นายอมร  อินทนนท์            ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก กรรมการ 
21. นางสุนนัท์  จารุพนัธ์             ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกุล                           กรรมการ 
22. นายสาทร  แก่นมณี              ผู้อ านวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกุล กรรมการ 
23. นายครรชิต  ฝายนันชัย            ผู้อ านวยการโรงเรียนนา่นปัญญานุกุล                                   กรรมการ 
24. นายกมล  ดาระสุวรรณ์         ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงรายปญัญานุกุล                              กรรมการ 
25. นางพวงทอง  ศรีวิลัย               ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่                               กรรมการ 
26. นายประมวล พลอยกมลชุณห์    ผู้อ านวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ 

จังหวัดเชียงใหม่    
กรรมการ 

27. นางพิกุล  เลยีวสิริพงศ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสนุทร 
จังหวัดเชียงใหม่      

กรรมการ 

28. นายสมศักดิ์  ชัยชนะ            ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละอนกุูล 
จังหวัดเชียงใหม่                  

กรรมการ 

29. นายประสิทธิ์  ค าชมภู             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดก าแพงเพชร       

กรรมการ 

30. นางจนิดา  อุน่ทอง             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดตาก 

กรรมการ 

31. นายวฒันชัย  แสงศักดา          ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดนครสวรรค์        

กรรมการ 

32. นางบุณยรักษ์  ภู่พัฒน ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดพิจิตร 

กรรมการ 

33. นางสาวบุษบา  ตาไว          ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดสุโขทัย          

กรรมการ 

34. นายประพันธ์  โพธิ์หย่า     ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดอุตรดิตถ์           

กรรมการ 

35. นายอัมรินทร์  พนัธ์วิไล      ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดล าพนู           

กรรมการ 

36. นางศิริพร  ดาระสุวรรณ์    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดเชียงราย           

กรรมการ 

37. นางอัมไพ  อุตตาธรรม   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดพะเยา           

กรรมการ 

 
 
/38. นายธนพันธ์...        
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38. นายธนพันธ์  สุริยาศรี ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดแพร่          

กรรมการ 

39. นายสมชาย  จันทนา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดน่าน           

กรรมการ 

40. นางสุรัญจิต  วรรณนวล ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดล าปาง           

กรรมการ 

41. นายอเนก  ไชยวงศ์     ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดแม่ฮ่องสอน        

กรรมการ 

42. นายปกรณ์  อาจมิตร            ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดอุทัยธานี           

กรรมการ 

43. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ กรรมการ 
44. นายวฒุิศักดิ์  เหล็กค า

  
ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์            กรรมการ 

และเลขานุการ 
45. นายศักดา  เรืองเดช             ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกุล            กรรมการ 

และผู้ชว่ยเลขานุการ 
46. นายประจวบ  ลังกาวงศ ์        ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์     กรรมการ 

และผู้ชว่ยเลขานุการ 
หน้ำที่ 

๑. อ านวยการวางแผนการจัดงาน  ติดต่อประสานงาน ก ากบัดูแลการแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจดังาน 
๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเฉพาะกิจตามความจ าเป็น 
๓. จัดหางบประมาณสนบัสนุนการจัดงาน 
๔. อื่น ๆ ที่เห็นสมควร 

คณะกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร 
1. นายวฒุิศักดิ์  เหล็กค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

เพชรบูรณ์    
ประธานกรรมการ 

2. นายวนิัย  รูปข าดี              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๗ 
จังหวัดพิษณุโลก 

รองประธานกรรมการ 

3. นายบัญชร  จนัทร์ดา               ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ 
จังหวัดพิษณุโลก               

กรรมการ 
 

4. นางสุนนัท์  จารุพนัธ์            ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล   กรรมการ 
5. นายณัฐพล  สอนเสริม ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจงัหวัดเพชรบูรณ์         
กรรมการ 

 
6. นางบุณยรักษ์  ภู่พัฒน ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจงัหวัดพิจิตร 
กรรมการ 

 
7. นายอุทิตร  น้อยใย             รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์ ๒๓ 

จังหวัดพิษณุโลก 
กรรมการ 

 

 

 

/8. นางสาวนิภา… 
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8. นางสาวนิภา  เกิดแพร่            รองผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศกึษาจังหวัดตาก กรรมการ 
9. นางณกมล  นกแก้ว             โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
10. นางจริยาภรณ์  พรมมี            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
11. นางสาวกิง่กาญจน์   ภูมิผล         โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
12. นางสาวอมรา    ศิริโภคาสมบัติ    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
13. นางสาวกิง่กาญจน์   พรมตู้         โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
14. นางสาวณภัทรชนก   วฒุินาคธรรม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
15. นางชุติพร  เหล็กค า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
16. นางนงเยาว์  นามทองดี          ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
17. นางสาวชมพูนทุ  สนสกุล        ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
18. นางสาวอารยา  ทานิสทุธิ์         ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
19. นางรติพร  สโุพธิ์                  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
20. ว่าที่ร.ต.หญงิทัศวรรณ   จนัทร์ลบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
21. นางสาวพรสวรรค์  จันทร์กระจ่าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
22. นายศักดา  เรืองเดช             ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกุล                       กรรมการ 

และเลขานุการ 
23. นายประจวบ  ลังกาวงศ ์        ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์         กรรมการ 

และผู้ชว่ยเลขานุการ 
24. นางอรพิณ  ประจันเขตต์       รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

เพชรบูรณ์    
กรรมการ 

และผู้ชว่ยเลขานุการ 
25. นายอนุศักดิ์  สงนุ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

เพชรบูรณ์    
กรรมการ 

และผู้ชว่ยเลขานุการ 
26. นางอนงค์  เนตรทิพย์          รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

เพชรบูรณ์ 
กรรมการ 

และผู้ชว่ยเลขานุการ 
27. นางเดือนเพ็ญ  ใจบุญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

เพชรบูรณ์    
กรรมการ 

และผู้ชว่ยเลขานุการ 
28. นายสชุัช  จันทรัตน ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศกึษา 

จังหวัดเพชรบูรณ์    
กรรมการ 

และผู้ชว่ยเลขานุการ 
29. นางศศิธร  ดาทอง รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจงัหวัดเพชรบูรณ ์
กรรมการ 

และผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
หน้ำที่ 

๑. จัดท าแผน  ขั้นตอน ปฏิทินการปฏิบัติงานและเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการ คณะท างาน 
๒. ประสานงานกับส านักงาน /หนว่ยงาน /คณะกรรมการด าเนนิงานทุกฝา่ยและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
๓. จัดท าแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  การเบิกจ่ายและการสรุปรายงานผลการจัดงานในสว่นที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 
/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่บริเวณจัดงำน/สถำนที่พิธีเปิดงำน 
1. นายชูศักดิ์  ชูมาลัยวงศ์        ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกุล                                     ประธานกรรมการ 
2. นายวนิัย  รูปข าดี            ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๗   

จังหวัดพิษณุโลก    
รองประธานกรรมการ 

 
3. นายอมร  อินทนนท์         ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก รองประธานกรรมการ 
4. นายบัญชร  จนัทร์ดา             ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ 

จังหวัดพิษณุโลก    
กรรมการ 

5. นางสุนนัท์  จารุพนัธ์          ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกุล                           กรรมการ 
6. นายประสิทธิ์  ค าชมภ ู ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจงัหวัดก าแพงเพชร        
กรรมการ 

 
7. นายปกรณ์  อาจมิตร          ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจงัหวัดอุทัยธานี            
กรรมการ 

 
8. นางจนิดา  อุน่ทอง           ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจงัหวัดตาก 
กรรมการ 

9. นายวฒันชัย  แสงศักดา        ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดนครสวรรค์         

กรรมการ 
 

10.  นางบุณยรักษ์  ภู่พัฒน ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดพิจิตร 

  กรรมการ 

11. นางสาวบุษบา  ตาไว             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดสุโขทัย             

กรรมการ 
 

12. นายประพันธ์  โพธิ์หย่า          ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดอุตรดิตถ์            

กรรมการ 
 

13. นายณัฐพล  สอนเสริม         ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดเพชรบูรณ์          

กรรมการ 
 

14. นายอุทิตร  น้อยใย            รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์ ๒๓ 
จังหวัดพิษณุโลก    

กรรมการ 
 

15. นายจ านงค์  เนตรทิพย์       โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
16. นายบุญเก้ือ  เกตุแก้ว           โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์      กรรมการ 
17. นายจนัทร์พยัพ  สลีาพทุธา      โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
18. นายสงัคม  นกแก้ว           โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
19. นายมนตรี  สีนาค             โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
20. นางสาวบรรเจิด  นิ่มพันธ ์        โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
21. นายจักรพงศ์  นามทองดี         โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
22. นายพิทักษ์  นันทชาติ          โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
23. นายนิกร  ทองทิพย์         โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
24. นายเสกสรร  ต๊ะสิทธิ์            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 

 
              
 
 

         /25. นายพรสวสัดิ์...    
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25. นายพรสวสัดิ์  นนท์อามาตย์     โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์         กรรมการ 
26. นายอมร  เกตุแก้ว             โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก กรรมการ 
27. นางนงนภา  จรัสธิอวน           โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๒ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
กรรมการ 

28. นางกัลยา  ชืน่จิตร             โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๒ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน          

กรรมการ 

29. นายสมศักดิ์  คอทอง              โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๒ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน           

กรรมการ 

30. นางสฤงคาร  นฤสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๒ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน           

กรรมการ 

31. นายอภิชิต  วงศ์นวล            โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๒ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน           

กรรมการ 

32. นายพิทักษ์  วงศ์ฆ้อง           โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๒ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน     

กรรมการ 

33. นายชาญชัย  ก้อใจ              โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๒ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน            

กรรมการ 

34. นางนภางค์  มลูมล              โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๒ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน            

กรรมการ 

35. นางสาวทพิรัตน์  ปดิทอง        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๒ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน           

กรรมการ 

36. นายราชสิทธิ์  สถิตยัง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์                 กรรมการ 
37. นายชัยรัตน์  โพธิ์ชัย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์                 กรรมการ 
38. นายประยงค์  ราชพรม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์         กรรมการ 
39. นายวสิันต์  ชนะค า      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๒ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
กรรมการ 

40. นายวฒุิศักดิ์  เหล็กค า           ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์              กรรมการ 
และเลขานุการ 

41. นายประจวบ  ลังกาวงศ์         ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์       กรรมการ 
และผู้ชว่ยเลขานุการ 

42. นายศักดา  เรืองเดช            ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกุล              กรรมการ 
และผู้ชว่ยเลขานุการ 

               
หน้ำที่ 

๑. ร่วมวางแผนการจัดท าสถานที่ท าพิธีเปิดการจัดงาน  (เวทีกลาง) 
๒. สนับสนนุคณะท างาน แก้ปัญหาการด าเนนิการจัดท าเวทีและบริเวณส่วนกลางพิธีเปิดงาน 
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
๔. อื่น ๆ ที่เห็นสมควร 

 
 

 
/คณะกรรมการ.... 
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คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่แสดงนิทรรศกำร  กำรสำธิตอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำของกลุ่มโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ 
และรำชประชำนุเครำะห์ 

1. นายสมศักดิ์  แสงประเสริฐ     ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก    ประธานกรรมการ 
2. นายอดิสรณ์  พวงทอง           ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                       รองประธาน

กรรมการ 
3. นายสทุัศน์  ใจค าปัน           ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ                กรรมการ 
4. นายกัจจัย  อ าพนัธ์             ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน              กรรมการ 
5. นายศรยุทธ  เรืองน้อย          ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน                     กรรมการ 
6. นายสุกิจ  ไชยนวล            ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว                  กรรมการ 
7. จ.ส.อ. เสวก  ฉุนหอม            ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน                       กรรมการ 
8. นายสายัณ  โยริยะ              ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
กรรมการ 

9. นางสุรางค์  วิสทุธิสระ          ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรรมการ 

10. นายบัญชร  จนัทร์ดา             ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ 
จังหวัดพิษณุโลก      

กรรมการ 

11. นายทอม  ศรีทิพย์ศักดิ์      ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ 
จังหวัดพะเยา        

กรรมการ 

12.  นายเฉลิมชาติ ช านาญณรงค์    ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ 
จังหวัดแพร่           

กรรมการ 

13. นายสุมนต์  มอนไข่            ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖  
จังหวัดล าพนู         

กรรมการ 

14. นายสมศักดิ์  สุขนิยม            ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐  
จังหวัดเชียงใหม ่    

กรรมการ 

15. นางยุพนิ  ค าปัน              ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑  
จังหวัดเชียงใหม ่    

กรรมการ 

16. นายวโิรจน์  ชยับูรณ์           ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรรมการ 

17. นางกนกศรี  สายสอด         รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๔ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรรมการ 

18. นายยิ่งศักดิ์  พิณภิรมย์        รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ 
19. นายราเชน  ไชยทิพย์             รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ 

จังหวัดพะเยา     
กรรมการ 

20. นางพนูสุข    โมกสิริ              รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ 
จังหวัดพะเยา     

กรรมการ 

21. นางปฤษณา  สงนุ้ย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
22. นางเบญจพร  ศรีสุขค า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์  กรรมการ 
23. นางชูศรี  สุทธิเจริญพานิชย์   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 

 
           

           /นางสิริมา… 
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24. นางสิริมา  เบ้าสกุล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
25. นางอรวรรณ  เบ้าศิลป ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
26. นายทองเพชร  อาจโยธา           โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์                 กรรมการ 
27. นางทพิวรรณ  สู้แค่ชีพ             โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์                  กรรมการ 
28. นางปรางทพิย์  ศรีสะอาด         โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์                  กรรมการ 
29. นายภูริภัทร์  ม่วงเอ่ียม          โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์     กรรมการ 
30. นางสาวนิภา  ทวยีศสกุล        โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์                   กรรมการ 
31. นางธนพรรณ   ทวีโค              โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ 

จังหวัดพะเยา      
กรรมการ 

32. นางกนกลักษณ์  แปงมลู          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน               

กรรมการ 

33. นางอังคณา  ปนัทวัง            โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

กรรมการ 

34. นายอนุพงษ์  ประดิษฐ์           โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

กรรมการ 

35. นางสุทธาวาส  บุญยวง           โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

กรรมการ 

36. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุข     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

กรรมการ 

37. นายธนาทพิย์  อูปแก้ว            โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

กรรมการ 

38. นายกัมปนาท  แสนสุขใจ         โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน               

กรรมการ 

39. นายณรงค์  กูรต๊ะค า           โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

กรรมการ 

40. นางสาวรัตติกาล  พวงทอง       โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  กรรมการ 
41. นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม         โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
42.   นางสาวสุภาพร ปัทมะสุคนธ์     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๔ 

จังหวัดแม่ฮ่อนสอน 
กรรมการ 

43.   นางภุมรา  บุญประเสริฐ      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๔ 
จังหวัดแม่ฮ่อนสอน 

กรรมการ 

44. นายนพดล  บุญนุ่ม            โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๔ 
จังหวัดแม่ฮ่อนสอน 

กรรมการ 

45. นายยศพล  สุปนิะ              โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๔ 
จังหวัดแม่ฮ่อนสอน 

กรรมการ 

46. นางสาววรสมล  ราชธิวงศ์   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๔ 
จังหวัดแม่ฮ่อนสอน 

กรรมการ 

47. นายณัฐพงษ์  ช านาญตา   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๔ 
จังหวัดแม่ฮ่อนสอน  

กรรมการ 

 
         /48. นายนิยม...    
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48. นายนิยม  ลูกแก้ว       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ 
จังหวัดพิษณุโลก     

กรรมการ 

49. นายวีรพงษ์ แสงบุดดี     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ 
จังหวัดพิษณุโลก     

กรรมการ 

50. นายกิตติพงษ์  จันแก่น       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ 
จังหวัดพิษณุโลก     

กรรมการ 

51. นายสมบัติ  ชมพูชัย       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ 
จังหวัดพะเยา         

กรรมการ 

52. นายศรีโทน  สุเลียมมา    ช่างไม ้  กรรมการ 
53. นายวชิาญ  หรรษา       ช่างไม ้  กรรมการ 
54. นักการภารโรง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
55. นายวฒุิศักดิ์  เหล็กค า ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์                 กรรมการ 

และเลขานุการ 
56. นางอรพิณ  ประจันเขตต์     รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์      กรรมการ 

และผู้ชว่ยเลขานุการ 

คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่จดันิทรรศกำร  กำรสำธิตอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำของกลุ่มโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร 
1. นายชูศักดิ์  ชูมาลัยวงศ์         ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกุล                          ประธานกรรมการ 
2. นายอมร  อินทนนท์           ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก รองประธานกรรมการ 
3. นายศักดา  เรืองเดช            ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกุล                                กรรมการ 
4. นางสุนนัท์  จารุพนัธ์            ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกุล                              กรรมการ 
5. นายสาทร  แก่นมณี            ผู้อ านวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกุล                                      กรรมการ 
6. นายครรชิต  ฝายนันชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนนา่นปัญญานุกุล                                      กรรมการ 
7. นายกมล  ดาระสุวรรณ์      ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงรายปญัญานุกุล                                 กรรมการ 
8. นางพวงทอง ศรีวิลัย             ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่                                 กรรมการ 
9. นายประมวล พลอยกมลชุณห ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ 

จังหวัดเชียงใหม่      
กรรมการ 

10. นางพิกุล เลยีวสิริพงศ์           ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสนุทร 
จังหวัดเชียงใหม่         

กรรมการ 

11. นายสมศักดิ์  ชัยชนะ            ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละอนกุูล 
จังหวัดเชียงใหม่                     

กรรมการ 

12. นายประยุทธ์  พุกทอง         รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล กรรมการ 
13. นายธนพพร  สิงห์อุดร รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล กรรมการ 
14. นางสุวรรณทนา  ชืน่อยู่        รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล กรรมการ 
15. นายสมบัติ  พวงบุหงา        โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล กรรมการ 
16. นางนาถลดา ทาอุปรงค์       โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล กรรมการ 
17. นางอุไร  ประมูลศิลป์       โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์         กรรมการ 

 
 
 

/18. นายก าธร...     
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18. นายก าธร  ปิ่นตา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์         กรรมการ 
19. นายสมศักดิ์  จนัทร์บุตร        โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก กรรมการ 
20. นางธนัตกัญจน์  เนตรทิพย์     โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์    กรรมการ 
21. นางยุพนิ  นนท์อามาตย์     โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์    กรรมการ 
22. นายประจวบ  ลังกาวงศ ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   กรรมการ 

และเลขานุการ 
23. นายศักดา  เรืองเดช           ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกุล              กรรมการ 

และผู้ชว่ยเลขานุการ 

คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่จดันิทรรศกำร  กำรสำธิต จ ำหน่ำยผลผลิตนักเรียนของกลุ่มศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
1. นายประหยัด  ทรงค า ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๘   

จังหวัดเชียงใหม่   
ประธานกรรมการ 

2. นายวนิัย  รูปข าดี            ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา ๗   
จังหวัดพิษณุโลก 

รองประธานกรรมการ 
 

3. นายประสิทธิ์  ค าชมภู            ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดก าแพงเพชร         

กรรมการ 
 

4. นางจนิดา  อุน่ทอง            ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดตาก 

กรรมการ 

5. นายวฒันชัย  แสงศักดา         ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดนครสวรรค์           

กรรมการ 
 

6. นางบุณยรักษ์  ภู่พัฒน ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดพิจิตร 

กรรมการ 

7. นางสาวบุษบา  ตาไว             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดสุโขทัย          

กรรมการ 

8. นายประพันธ์  โพธิ์หย่า         ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดอุตรดิตถ์           

กรรมการ 

9. นายอัมรินทร์ พนัธ์วิไล         ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดล าพนู           

กรรมการ 

10. นางศิริพร  ดาระสุวรรณ์    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดเชียงราย           

กรรมการ 

11. นางอัมไพ  อุตตาธรรม      ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดพะเยา           

กรรมการ 

12. นายธนพันธ์  สุริยาศรี         ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจงัหวัดแพร่          

กรรมการ 

13. นายสมชาย  จันทนา          ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดน่าน           

กรรมการ 

14. นางสุรัญจิต  วรรณนวล        ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดล าปาง           

กรรมการ 

 
                    
            /15. นายอเนก...       
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15. นายอเนก  ไชยวงศ์           ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดแม่ฮ่องสอน          

กรรมการ 

16. นายปกรณ์ อาจมิตร          ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวัดอุทัยธานี             

         กรรมการ 
 

17. นายวสันต์  แสงเมือง         ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพิจิตร           กรรมการ 
18. นางกาญจนา  จันทอุปรี          ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพิจิตร            กรรมการ 
19. นางสาวสุดารัตน์ เรืองมี          ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพิจิตร กรรมการ 
20. นางสาววราภรณ์ นาพลิาด       ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพิจิตร            กรรมการ 
21. นายณัฐวฒุิ  มูลประนนั       ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน กรรมการ 
22. นายสงัวร  อนุชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน กรรมการ 
23. นายอ าพนั  จูสลด            ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจงัหวัดพิจิตร          
กรรมการ 

 
24. นายณัฐพล  สอนเสริม        ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจงัหวัดเพชรบูรณ์    
กรรมการ 

และเลขานุการ 
25. นางศศิธร  ดาทอง รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจงัหวัดเพชรบูรณ์    
กรรมการ 

และผู้ชว่ยเลขานุการ 

หน้ำที่ 
๑. วางแผน ก าหนดรูปแบบสถานทีแ่ละตกแต่งสถานที่ การแสดงสาธิตวิชาชีพเพื่อการมีงานท า 

ของกลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์ กลุ่มโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
เฉพาะความพิการและกลุ่มศูนยก์ารศึกษาพิเศษ    

๒. จัดแสดงผลงาน  สาธิตวชิาชีพเพื่อการมีงานท าของกลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  
/ราชประชานุเคราะห์     

๓. จัดแสดงผลงาน  สาธิตวชิาชีพเพื่อการมีงานท าของกลุ่มโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
เฉพาะความพิการ  

๔. จัดแสดงผลงาน  สาธิตวชิาชีพเพื่อการมีงานท าของกลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ    
๕. สนับสนนุคณะท างาน แก้ปัญหาการด าเนนิการ  
๖. ประสานงานกับคณะท างานที่เก่ียวข้อง 
๗. ประสานงานระบบไฟฟา้  ประปาภายในบริเวณจัดงานแสดงนทิรรศการ  การสาธิตงานอาชีพ 

ของกลุ่มในสังกัด 
๘. จัดหาเครื่องเสียง  จัดแสง สี ในสถานที่แสดงผลงานนทิรรศการกลุ่มในสังกัด   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรจัดรำยกำรแสดงและควบคุมบนเวทีกลำง  
1. นายศักดา  เรืองเดช             ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกุล                  ประธานกรรมการ  
2. นางวนิดา  จิตรอาษา            รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล กรรมการ 
3. นางสาวนงนชุ  อุดกันทา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก กรรมการ 
4. นางสาวศุภรัตน์  เลิศมโนกุล โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกุล                  กรรมการ 
5. นางปาริชาต นาคน้อย โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกุล                  กรรมการ 
6. นางสาวสุพรรณี  ดีสังข์            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก กรรมการ 
7. ครูนาฏศิลปโ์รงเรียนพิษณุโลกปญัญานุกูล กรรมการ 
8. ครูนาฏศิลปโ์รงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดตาก กรรมการ 
9. ครูนาฏศิลปโ์รงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
10. ครูนาฏศิลปโ์รงเรียนนครสวรรคป์ัญญานุกูล กรรมการ 
11. ครูนาฏศิลปโ์รงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ 
12. ครูนาฏศิลปโ์รงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ 
13. ครูนาฏศิลปโ์รงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
14. ครูนาฏศิลปโ์รงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน กรรมการ 
15. ครูนาฏศิลปโ์รงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน กรรมการ 
16. ครูนาฏศิลปโ์รงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
17. ครูนาฏศิลปโ์รงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 
18. ครูนาฏศิลปโ์รงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา            กรรมการ 
19. ครูนาฏศิลปโ์รงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ กรรมการ 
20. ครูนาฏศิลปโ์รงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดล าพนู            กรรมการ 
21. ครูนาฏศิลปโ์รงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่            กรรมการ 
22. ครูนาฏศิลปโ์รงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ 
23. นายมนตร ี พลรักษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
24. นายธีรยุทธ   เพชระบูรณิน     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
25. นายประจวบ  ลังกาวงศ ์        ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์     กรรมการ 

และเลขานุการ 
26. นายส าเนียง  เสนา รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน        กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ 

๑. วางแผนก าหนดจัดชุดรายการแสดงของนักเรียน  โดยบูรณาการวิถีชีวิตที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม 
ของกลุ่มภาคเหนือ 

๒. วางแผนจัดชุดรายการแสดงของนักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐  พรรษา   
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร 

๓. จัดหา จัดเตรียมวัสดุ ความพร้อมด้านการแสดงบนเวทีกลางของวันเปิดงานและตลอดงาน   
ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

๔. จัดฝึกซ้อมรายการแสดงของนักเรียน โดยรวมตัวกันทีโ่รงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์               
หรือโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
/5. ด าเนินการ…. 
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๕. ด าเนินการจัดการแสดง  ควบคุม ติดตามตลอดการจัดงาน ของเวทีกลางทุกวัน 
๖. บุคคลตามข้อ ๒-๔   ปฏิบัติหนา้ที่เป็นพธิีกรด าเนินรายการบนเวทีกลางตลอดการจัดงาน 
๗. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะและจัดหำที่พัก 
1. นายวฒุิศักดิ์  เหล็กค า ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์       ประธานกรรมการ 
2. นางอนงค์  เนตรทิพย์          รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์    กรรมการ 
3. นางเดือนเพ็ญ  ใจบุญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์    กรรมการ 
4. นายสชุัช  จันทรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศกึษาจังหวัดเพชรบูรณ์    กรรมการ 
5. นายอนุศักดิ์  สงนุ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์    กรรมการ 
6. นายจ านงค์ เนตรทิพย ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์   กรรมการ 
7. นายสงัคม  นกแก้ว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
8. นางปฤษณา  สงนุย้  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
9. นางสาวทวี  แสนนนท์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
10. นางศิริลักษณ์  บุญช ู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก กรรมการ 
11. นางสุธิตา  ราชพรม  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์    กรรมการ 
12. นางพนิดา  สมบูรณช์ัย           โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   กรรมการ 
13. นายณัฐพล  สอนเสริม         ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจ าจงัหวัดเพชรบูรณ ์
กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 
๑. จัดหา จัดเตรียมยานพาหนะ พร้อมอ านวยความสะดวก บริการแก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

นิทรรศการ การศึกษาเพื่อการมีงานท า ระดบัภาคเหนือ คร้ังที่ ๑     
๒. ประสาน จัดหาที่พัก และอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ใหญ่จากต้นสังกัด /ผู้บริหาร / ครู – นักเรียน 

ที่เข้าร่วมงาน 

คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและต้อนรับ 
1. นายประจวบ  ลังกาวงศ ์        ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษา 

จังหวัดเพชรบูรณ์                  
ประธานกรรมการ 

2. นางสุนนัท์  จารุพนัธ์              ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกุล                            กรรมการ 
3. นางอนงค์  เนตรทิพย์         รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์    กรรมการ 
4. นายสชุัช  จันทรัตน์          รองผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศกึษา 

จังหวัดเพชรบูรณ์    
กรรมการ 

5. นายประยุทธ์  พุกทอง            รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล กรรมการ 
6. นายไพฑูรย์  เรืองสุวรรณ์      รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจ าจงัหวัดตาก              
กรรมการ 

7. นางปฤษณา  สงนุ้ย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
8. นางเบญจพร  ศรีสุขค า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 

   
 

 
 

/9. นางชูศรี… 
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9. นางชูศรี สุทธิเจริญพานิชย์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
10.  นางสิริมา  เบ้าสกุล  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
11.  นางอรวรรณ  เบ้าศิลป ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
12.  นางอัจฉรา มาลัยวงค ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
13.  นางแสงจันทร์ กางถิ่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
14.  นางสมศรี  ประสงค ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
15.  นางณุกูลพร  เพ็งโคตร              โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
16.  นางสาวกลอยใจ เกียรติสถิตย์      โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
17.  นางอ้อมเดือน  มูลจันทร์            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
18.  นางพรทิภา  ขันบญุ               โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์          กรรมการ 
19.  นางสาวพทัยา  แย้มขะมงั         โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
20.  นางสาวอรพิน  นามวงษ์           โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
21.  นางสาววนภา  วงศ์สิงห์แก้ว       โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
22.  นางสาวสายรุ้ง  วงษ์บรรณะ       โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์  กรรมการ 
23.  นางอุไร  ประมูลศิลป ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
24.  นางชวนพิศ  เรืองน้อย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
25.  นางพิกุล  ศรีสุระ             ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก                             กรรมการ 
26.  นายอมร  เกตุแก้ว             โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก กรรมการ 
27. พนักงานราชการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ ์ กรรมการ 
28. พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ์ กรรมการ 
29. พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
30. นางเดือนเพ็ญ  ใจบุญ        รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์    กรรมการ 

และเลขานุการ 

หน้ำที่ 
๑. วางแผนด าเนินงานต้อนรับ และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน 
๒. จัดเตรียมการต้อนรับ แผนผงัการนั่ง ประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ 
๓. จัดเตรียมภาชนะ อุปกรณ์ในการบริการอาหาร น้ าดื่ม ของว่างส าหรับแขกที่มาร่วมงาน 
๔. ต้อนรับแขก VIP จากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น 
๕. จัดสถานที ่อาหารเช้า อาหารว่างบรกิารแก่ผู้เข้าร่วมงานระหว่างวันที ่๒๔-๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และบันทึกภำพกำรจัดงำน 
1. นายศักดา  เรืองเดช            ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล   ประธานกรรมการ 
2. นางบุณยรักษ์  ภู่พัฒน ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจ าจงัหวัดพิจิตร 
    รองประธานกรรมการ 

3. นางวาสนา  เงาะหวาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
4. นายวิญญ  ประเสริฐสนิ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
5. นายมงคล  จิตรอาษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
6. นายศันศนะ  มลูทาดี             โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 
7. นางสุรีรัตน์  อิ่มจันทร ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
8. นางสาวสุพรรษา  ทองบุญตา      โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
9. นายภูริภัทร  ม่วงเอ่ียม        โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
10.  นายอมร  เกตุแก้ว            โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก กรรมการ 
11.  นางอรวรรณ จากสูงเนนิ         โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
12. นางสาวณภัทรชนก  วฒุนิาคธรรม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
13.  นางสาวเดรยา  บุญนวล         โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
14.  นางเดือนเพ็ญ  ใจบุญ    รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์   กรรมการและ

เลขานุการ 
15.  นายอนุศักดิ์  สงนุ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์   กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางศศิธร  ดาทอง           รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจ าจงัหวัดเพชรบูรณ์   
กรรมการและ                                                                                                                 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ 

๑. ประชาสัมพันธ์การด าเนนิงานผ่านทางสื่อต่างๆ ข้อมูล ข่าวสาร ลงเว็บไซต ์
๒. จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการการศึกษาเพื่อการมีงานท า ภาคเหนือ     
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการ/ คณะท างานที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมกำรลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมจัดงำนนิทรรศกำร  กำรแสดงสำธิตงำนอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
1. นายศักดา  เรืองเดช          ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล         ประธานกรรมการ  
2. นางวีระดี  กองแก้ว          รองผู้อ านวยการโรงเรียนพษิณุโลกปัญญานุกูล          กรรมการ 
3. นายเมธี  วงศ์ครุฑ          รองผู้อ านวยการโรงเรียนพษิณุโลกปัญญานุกูล          กรรมการ 
4. นายพีรวัส  นาคประสงค์     รองผู้อ านวยการโรงเรียนพษิณุโลกปัญญานุกูล          กรรมการ 
5. นายธนพพร  สิงห์อุดร           รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล       กรรมการ 
6. นางวนิดา  จิตรอาษา          รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล       กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
/7. นางรัชนี...    
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7. นางรัชนี  เพชรรัตน์        โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
8. นางสาวบรรเจิด นิ่มพันธ์        โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
9. นางปทุมพร  เคนยา            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
10.  นางณุกูลพร  เพ็งโคตร         โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
11.  นางชนัญชิดา  พาพนัธ์           โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
12.  นางสาวโสภี  เปี้ยจนัทึก        โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
13.  นางล ายวน  เขียวยะ           โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
14.  นางอุทัย  สีลาพุทธา        โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
15.  นางทิพย์กัลยา ภากรณ์วีรวัชร   โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล                        กรรมการ 
16.  นางสาวจฑุามาศ เครือสาร       โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล                        กรรมการ 
17.  นางอรพิณ  ประจันเขตต์      รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

เพชรบูรณ์    
กรรมการและ

เลขานุการ 
18. นางลดาวลัย์  ยิ้มเมือง          รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิจติรปัญญานุกูล    กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ 

๑. วางแผนการด าเนินการรับรายงานและลงทะเบียนเข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการ 
๒. ประสานงานกับฝา่ยจัดสถานที่การแสดงผลงานนิทรรศการและฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
๓. สรุปรวบรวมผลการสมาชิกทีเ่ข้าร่วม / ข้อมูลสารสนเทศ เพือ่จัดท าเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม 

คณะกรรมกำรติดตำมข้อมูลสำรสนเทศและวิเครำะห์ประมวลผลกำรจัดกิจกรรมและรำยงำนผล 
1. นายบัญชร  จนัทร์ดา       ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓  

จังหวัดพิษณุโลก    
ประธานกรรมการ 

2. นายอุทิตร  น้อยใย รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓  
จังหวัดพิษณุโลก   

กรรมการ 

3. นางณกมล  นกแก้ว      โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
4. นางสาวรัชนี  เพชรรัตน์    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์    กรรมการ 
5. นางอรวรรณ เบ้าศิลป์      โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
6. นายสพุิพิธธน  หม่ืนแก้ว   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์    กรรมการ 
7. นางสาวเรียมพร แสนฟุง้   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓  

จังหวัดพิษณุโลก 
กรรมการ 

8. นางทวิา  แสงสวา่ง     โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก กรรมการ 
9. นางพิลาสลักษณ์  ตาปนิตา   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
กรรมการ 

10. นายปรีชา  โหล่เจ          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน            

กรรมการ 
 

 
 
 
 
/11. นางสาวจงรัก... 
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11. นางสาวจงรัก  บุญพุทธ    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
12. นางสาวเชษฐา  แร่ทอง     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์ กรรมการ 
13. นายวนิัย  รูปข าดี      ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา ๗ 
กรรมการ 

และเลขานุการ 
14. นางสุนนัท์  จารุพนัธ์      ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกุล              กรรมการ 

และผู้ชว่ยเลขานุการ 
หน้ำที่ 
 ๑. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูล  
  ๒. รวบรวมข้อมูล / ผลการจัดงาน 
 ๓. สรุปรายงานผลการจัดงานเป็นรูปเล่ม   
 ๔. อืน่ ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
และบังเกิดผลดีต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรียนเป็นส าคัญ  องค์กร
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
    ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตน้ไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่  ๒๘   สิงหาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๕ 
 
 
 
 

   (นายชินภัทร  ภูมิรัตน) 
   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


