คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ 147 / 255๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ
ครั้งที่ 65 ปีกำรศึกษำ 2558 (กำรศึกษำพิเศษ)
-------------------------------------------------------ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดกำรััดงำนศิลปหั ตถกรรมนักเรียน
ระดั บ ชำติ ครั้ งที่ 65 ปี กำรศึ กษำ 2558 (กำรศึ ก ษำพิ เศษ) ขึ้ น ระหว่ ำงวั น ที่ 29 - 31 มกรำคม 2559
ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญำนุกูล ัังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 5 ัังหวัดสุพรรณบุรี
โดยสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ รับผิดชอบในกำรััดกิักรรมสำหรับนักเรียนพิกำรและนักเรียนเรียนร่วม
เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนและครูได้แสดงออกซึ่งศักยภำพ สมรรถนะ และสุนทรียภำพัำกผลกำรััดกำรเรียน
กำรสอนผ่ำนกิักรรมอย่ำงหลำกหลำย ได้แก่ กำรััดนิทรรศกำร กำรประกวด แข่งขันทักษะทำงวิชำกำร และเวที
กำรแสดง นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ำรัั ด กำรแข่ ง ขั น ทั ก ษะทำงวิ ช ำกำรของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นเฉพำะควำมพิ ก ำร
ณ โรงเรี ย นสุ พ รรณบุ รี ปั ญ ญำนุ กู ล ัั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี และโรงเรี ย นเรี ย นร่ ว ม ณ ศู น ย์ ก ำรศึ ก ษำพิ เศษ
เขตกำรศึกษำ 5 ัังหวัดสุพรรณบุรี ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 65 ปีกำรศึกษำ 2558
(กำรศึกษำพิเศษ) ในส่วนควำมรับผิดชอบของสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
บรรลุ ต ำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ัึ ง แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมกำรด ำเนิ น งำนศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ระดั บ ชำติ
ครั้งที่ 65 ปีกำรศึกษำ 2558 (กำรศึกษำพิเศษ) ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นำยกำรุณ สกุลประดิษฐ์
2. ว่ำที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ ัองพำนิช
3. นำยสุเทพ ชิตยวงษ์
4. นำยพะโยม ชิณวงศ์
คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ
1. นำยอำนำั วิชยำนุวัติ
2. นำยัักรพรรดิ ัิตมณี
3. นำยวีระ ทวีสุข
4. นำยไพศำล ปันแดน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้ว่ำรำชกำรัังหวัดสุพรรณบุรี
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
ผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๓
/5.นำยเกรียงพงศ์...

๒
5. นำยเกรียงพงศ์ ภูมิรำช

ผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๙
6. นำยสุดใั มอญรัต
ผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
7. นำยปรำโมทย์ ส่งสิงห์
ผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 1
8. นำยคำปุ่น บุญเชิญ
ผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3
9. นำยสุรินทร์ แก้วมณี
ผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 3
10. ประธำนกลุ่มสถำนศึกษำสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษทั้ง 8 กลุ่ม
กรรมกำร
11. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์/รำชประชำนุเครำะห์ ทุกแห่ง
กรรมกำร
12. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำรทุกแห่ง
กรรมกำร
13. ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ/ประัำัังหวัด ทุกแห่ง
กรรมกำร
14. ผู้อำนวยกำรกลุ่มสังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำร
15. บุคลำกรกลุ่มส่งเสริมกำรััดกำรศึกษำสำหรับผู้ด้อยโอกำส ทุกคน
กรรมกำร
16. บุคลำกรกลุ่มส่งเสริมกำรััดกำรศึกษำในสถำนศึกษำเฉพำะควำมพิกำร ทุกคน
กรรมกำร
17. บุคลำกรกลุ่มส่งเสริมกำรััดกำรศึกษำในศูนย์กำรศึกษำพิเศษและเรียนร่วม ทุกคน
กรรมกำร
๑๘. บุคลำกรกลุ่มบริหำรทั่วไป ทุกคน
กรรมกำร
๑๙. นำยประสิทธิ์ ัันทร์ดำ
ผู้เชี่ยวชำญพิเศษสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำร
๒๐. นำงสำวัันทิมำ บุญสมบัติ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
๒๑. นำงสุดำกำญัน์ วงศ์ษำ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
๒๒. นำงกนกภรณ์ มงคลแท้
พนักงำนธุรกำร ๔
กรรมกำร
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
๒๓. นำงสำววำรินทร์ พรหมคุณ
ผูส้ ื่อข่ำวหนังสือพิมพ์สยำมรัฐ
กรรมกำร
๒๔. นำงสำวอรนุช วำนิชทวีวัฒน์
ผูส้ ื่อข่ำวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
กรรมกำร
๒๕. นำงสำวณัฐฐยำน์ บุณยทวีพัฒน์ นักประชำสัมพันธ์อิสระ
กรรมกำร
๒๖. นำงลำพึง ศรีมีชัย
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
๒๗. นำยสันติสุข ภูมิสุทธินันท์
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
๒๘. นำงสำวอนงค์ ผดุงชีวิต
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กำรััดกำรศึกษำในศูนย์กำรศึกษำพิเศษและเรียนร่วม
มีหน้าที่ อำนวยกำร วำงแผนติดต่อประสำนงำน ส่งเสริมกำรดำเนินงำนแก่คณะกรรมกำรทุกฝ่ำย
กำกับดูแลกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
/ คณะกรรมกำร...

๓

คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนเฉพาะความพิการ
(สนามแข่งขันโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี)
1. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
๑. นำงศรีัิตต์ ขวัญแก้ว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสงขลำพัฒนำปัญญำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยัรุงเวทย์ ชูสกุล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยประมวล พลอยกมลชุณห์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสอนคนตำบอดภำคเหนือ
กรรมกำร
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ัังหวัดเชียงใหม่
๔. นำยสถำพร วิสำมำรถ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๕. นำยประัวบ ลังกำวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๖. นำยไพฑูรย์ ศรีทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดนครปฐม
กรรมกำร
๗. นำยนะรงษ์ ชำวเพ็ชร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดปรำัีนบุรี
กรรมกำร
๘. นำยศักดำ เรืองเดช
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิษณุโลกปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๙. นำยชนะ โนนทนวงษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดขอนแก่น
กรรมกำร
๑๐.นำยเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดชัยภูมิ
กรรมกำร
๑๑.นำยสันติ ฤำไชย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๑๒.นำยสมควร คงแสง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดสงขลำ
กรรมกำร
๑๓.นำงเงำแข เดือดขุนทด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๑๔.นำยประเวศ ทั่งัันทร์แดง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำปำนเลิศ
กรรมกำร
๑๕.นำงสำวฐิติมำ กลั่นบุศย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดกำญันบุรี
กรรมกำร
๑๖.นำยสุัินต์ สว่ำงศรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๑๗.นำงอนงค์ เนตรทิพย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิัิตรปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๑๘.นำยวีระ กิ่งแก้ว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรบุรีปัญญำนุกูล กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๙.นำงวรำภรณ์ เมฆขำว
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญำนุกูล
มีหน้าที่
1. ให้คำปรึกษำ แนะนำ แก้ปัญหำเกี่ยวกับผลกำรตัดสินกำรแข่งขันงำนศิลปหัต ถกรรมฯ กรณีผลกำร
ตัดสินไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนด ณ สนำมแข่งขันโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญำนุกูล (โรงเรียนเฉพำะ
ควำมพิกำร)
2. พิัำรณำััดหำบุคลำกรทดแทน กรณีกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมฯ ในกิักรรมต่ำง ๆ ที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ภำยในเวลำที่กำหนดได้
3. ประสำนงำนััดเตรียมควำมพร้อมในกำรััดกำรแข่งขันตำมรำยกำรที่กำหนดให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
4. ดำเนินกำรััดกำรแข่งขันตำมรำยกำรที่กำหนดให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมำย

/ ๒. คณะกรรมกำร...

๔
๒. คณะกรรมการกลาง (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
๑. นำยไพฑูรย์ ศรีทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดนครปฐม ประธำนกรรมกำร
๒. นำงศรีัิตต์ ขวัญแก้ว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสงขลำพัฒนำปัญญำ รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยัรุงเวทย์ ชูสกุล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์ขอนแก่น
กรรมกำร
๔. นำยประมวล พลอยกมลชุณห์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสอนคนตำบอดภำคเหนือ
กรรมกำร
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ัังหวัดเชียงใหม่
๕. นำยประัวบ ลังกำวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมกำร
๖. นำงสุนันท์ ัำรุพันธ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๗. นำยสมควร คงแสง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดสงขลำ
กรรมกำร
๘. นำยอำนำั ชนชนะชัย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดอุดรธำนี
กรรมกำร
๙. นำยสุัินต์ สว่ำงศรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๑๐.นำยนะรงษ์ ชำวเพ็ชร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดปรำัีนบุรี
กรรมกำร
๑๑.นำยอุทัย เพชรอยู่
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๑๒. นำยชนะ โนนทนวงษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดขอนแก่น
กรรมกำร
๑๓. นำยเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดชัยภูมิ
กรรมกำร
๑๔. นำงเงำแข เดือดขุนทด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๑๕. นำยเรืองเวช ผำสุข
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดร้อยเอ็ด
กรรมกำร
๑๖. นำยกมล ดำระสุวรรณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชียงรำยปัญญำนุกูล
กรรมกำร
17. นำงพวงทอง ศรีวิลัย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่
กรรมกำร
18. นำงสำวฐิติมำ กลั่นบุศย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดกำญันบุรี
กรรมกำร
19. นำยนุกูล ศรีขลำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสอนคนตำบอดภำคใต้
กรรมกำร
ัังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
๒๐.นำยสมพงษ์ อุ่นใั
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนน่ำนปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๒๑.นำยสมศักดิ์ รัตนบุรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำหรับคนพิกำรทำงร่ำงกำย
กรรมกำร
และกำรเคลื่อนไหวของัังหวัดนครศรีธรรมรำช
๒๒.นำยชำญณรงค์ รัตนำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกำวิละอนุกูลัังหวัดเชียงใหม่
กรรมกำร
๒๓.นำยสำเริง กิปัญญำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ
กรรมกำร
๒๔.นำยประเวศ ทั่งัันทร์แดง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำปำนเลิศ
กรรมกำร
๒๕.นำงยุพิน คำปัน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำอนุสำรสุนทร
กรรมกำร
๒๖.นำยวิัิตร พิมพกรรณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดสุรินทร์
กรรมกำร
๒๗.นำยอรุณ ชุมทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๒๘.นำงสำววัลภำ ประสำนสิน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดชลบุรี
กรรมกำร
๒๙.นำงสำวปนัดดำ วงศ์ัันตำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระรำชูปถัมภ์
กรรมกำร
๓๐.นำงอนงค์ เนตรทิพย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิัิตรปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๓๑.นำยพูนศักดิ์ ตุละวิภำค
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนแพร่ปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๓๒.นำยเรือง สุพร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดมุกดำหำร
กรรมกำร
๓๓.นำงสุพรรณนำ แก้วเพิ่มพูน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนภูเก็ตปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๓๔.นำงสำวสุรีภรณ์ ไตรธรรม
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญำนุกูล
กรรมกำร
/ ๓๕.นำยวีระ...

๕
๓๕.นำยวีระ กิ่งแก้ว
๓๖.นำงวรำภรณ์ เมฆขำว

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรบุรีปัญญำนุกูล กรรมกำรและเลขำนุกำร
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญำนุกูล

มีหน้าที่
๑. ให้คำแนะนำ ปรึกษำ แก้ปัญหำเกี่ยวกับผลกำรตัดสินกำรแข่งขัน กรณีผลกำรตัดสินไม่เป็นไปตำม
เงื่อนไขที่กำหนด
๒. พิัำรณำััดหำบุคลำกรทดแทนและร่วมเป็นกรรมกำรตัดสินแทน กรณีกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน
ในกิักรรมต่ำง ๆ ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ภำยในเวลำที่กำหนดได้
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมำย
3. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
๑. นำยไพฑูรย์ ศรีทอง
๒. นำยวีระ กิ่งแก้ว
๓. นำยสมควร คงแสง
๔. นำยนุกูล ศรีขลำ
๕. นำยสมพงษ์ อุ่นใั
๖. นำยสมศักดิ์ รัตนบุรี
๗. นำงสำววรำภรณ์ กลัดเัริญ
๘. นำงสำวสุรีภรณ์ ไตรธรรม

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดนครปฐม ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเพชรบุรีปัญญำนุกูล
รองประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดสงขลำ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสอนคนตำบอดภำคใต้ ัังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนน่ำนปัญญำนุกูล
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำหรับคนพิกำรทำงร่ำงกำย
กรรมกำร
และกำรเคลื่อนไหวของัังหวัดนครศรีธรรมรำช
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
โรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดนครปฐม
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญำนุกูล

มีหน้าที่
๑. ััดเตรียม ตกแต่งสถำนที่ที่ใช้ในกำรประกวดและกำรแข่งขันในแต่ละรำยกำร พร้อมโต๊ะ
ลงทะเบียน
๒. ััดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลกำรแข่งขัน เครื่องปริ้นเตอร์ พร้อมโต๊ะ เก้ำอี้
๓. ดูแลััดเก็บอุปกรณ์หลังัำกเสร็ัสิ้นกำรประกวดและกำรแข่ง
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมำย
๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
๑. นำงญำณกร ัันทหำร
๒. นำงสำววัลภำ ประสำนสิน
๓. นำงสำวปนัดดำ วงศ์ัันตำ
๔. นำงสรวีย์ ดอกกุหลำบ

ผู้อำนวยกำร ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๕ ประธำนกรรมกำร
ัังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดชลบุรี รองประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระรำชูปถัมภ์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำร ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 12
กรรมกำร
ัังหวัดชลบุรี
/ ๕. นำยธวัช...

๖
๕. นำยธวัช ขุริมนต์
๖. นำงสำวทักษิณำ ช่วยบำรุง
๗. นำงสำวเพียงใั หงส์ทอง
๘. นำยเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมล
๙. นำงเงำแข เดือดขุนทด
10. นำงอำภัสรำ ตังคกุลวิวิช

ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดตรำด
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดฉะเชิงเทรำ กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประัำัังหวัดัันทบุรี กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประัำัังหวัดระยอง กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มหำัักรกรีสิรินธรประัำัังหวัดนครนำยก

มีหน้าที่
1. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อนำข้อมูลมำััดทำรำยละเอียด ขั้นตอนกำรดำเนินงำนและกำหนดกำร
2. ััดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำรนำเสนอบนเวที
3. ััดเตรียมทุกๆกำรแสดงที่ใช้ในพิธีเปิด
4. ประสำนงำนกับผู้ควบคุมกำรแสดง นักแสดง และััดคิวกำรแสดงในพิธีเปิด คำกล่ำวเปิด - ปิด
และััดทำแผนผังกำรเดินชมงำนให้ประธำนในพิธี
5. ดำเนินกำรประสำนงำนเรียนเชิญประธำนในพิธี
6. ดำเนินกำรประสำนงำนเรียนเชิญท่ำนผู้อำนวยสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
7. ดำเนินกำรััดหำอุปกรณ์สำหรับประธำนในพิธี เพื่อประกอบพิธีเปิดอย่ำงเป็นทำงกำร
8. เป็นพิธีกร เปิด และพิธีกรประัำเวทีกำรแข่งขัน
9. ััดทำกำหนดกำร สูัิบัตร คำกล่ำวรำยงำนพิธีเปิด – ปิด คำกล่ำวเปิด-ปิด เป็นผู้กล่ำวรำยงำนพิธีเปิด
10. ดำเนินกำรประสำนผู้มีเกียรติมอบรำงวัลให้แก่นักเรียนที่เข้ำร่วมแข่งขันในแต่ละวัน
๕. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
๑. นำงสุนันท์ ัำรุพันธ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวฐิติมำ กลั่นบุศย์
ผู้อำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำร
โรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดกำญันบุรี
๓. นำงยุพิน คำปัน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำอนุสำรสุนทร
กรรมกำร
๔. นำยพูนศักดิ์ ตุละวิภำค
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนแพร่ปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๕. นำงสำวพัชนีพร บุญแพง
รองผู้อำนวยกำรโสตศึกษำัังหวัดสุรินทร์
กรรมกำร
๖. นำงเพ็ญศรี คำสิงห์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๗. นำยนรินทร์ สุขอินทร์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๘. นำงสำวชมพูนุช สนสกุล
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๙. นำงสุมำลี มเหสักขกุล
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสงขลำพัฒนำปัญญำ
กรรมกำร
๑๐.นำงสำวพนิดำ ธนำนันท์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดกำญันบุรี
กรรมกำร
๑๑.นำยประยุทธ พุกทอง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๒.นำงนฤมล นำมเอี่ยม
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ัังหวัดกำญันบุรี
/ มีหน้ำที่ ...

๗
มีหน้าที่
1. ดำเนินกำรรับลงทะเบี ยนคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร ผู้เข้ำแข่งขัน
ครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินกำรให้มีคณะกรรมกำรตัดสิน กำรแข่งขันทุกรำยกำร ััดเตรียมเอกสำร
สำหรับกำรรำยงำนตัวและรับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมกิักรรม ตำมวันเวลำที่กำหนด
2. ดูแลััดเตรียมป้ำยชื่อ ป้ำยสำมเหลี่ยมสำหรับคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ดู แ ลต้ อ นรั บ แขกผู้ มี เกี ย รติ คณะกรรมกำรตั ด สิ น และผู้ ช มให้ ค ำแนะน ำ น ำเยี่ ย มชมกำรแส ดง
นิทรรศกำร และกิักรรมอื่น ๆ
4. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมำย
๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑. นำยมีเกียรติ นำสมตรึก
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอุบลปัญญำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอำนำั ชนชนะชัย
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
ัังหวัดอุดรธำนี
๓. นำยอุทัย เพชรอยู่
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครรำชสีมำปัญญำนุกูล
กรรมกำร
๔. นำยปรณต คหะวงษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดพังงำ
กรรมกำร
๕. นำยสมประสงค์ อินทร์เัริญ
นักวิชำกำร โครงกำรเรียนรู้ไร้พรมแดน
กรรมกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๖. นำยพัทธนันท์ กันทะวงศ์
นักวิชำกำร โครงกำรเรียนรู้ไร้พรมแดน
กรรมกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๗. นำยกิตติศักดิ์ โพธิมำ
นักวิชำกำร โครงกำรเรียนรู้ไร้พรมแดน
กรรมกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๘. นำยัักรกริศน์ แท่นัันทร์
นักวิชำกำร โครงกำรเรียนรู้ไร้พรมแดน
กรรมกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๙. นำยสร้ำงศำนต์ เอกุทัพ
นักวิชำกำร โครงกำรเรียนรู้ไร้พรมแดน
กรรมกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๐. นำงสำวกิติยำ สมอ้ม
นักวิชำกำร โครงกำรเรียนรู้ไร้พรมแดน
กรรมกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๑. นำยเรืองเวช ผำสุก
ผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
โรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดร้อยเอ็ด
๑๒. นำงอนงค์ เนตรทิพย์
ผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
โรงเรียนพิัิตรปัญญำนุกูล
มีหน้าที่
1. วำงแผนและประสำนงำน ขอควำมร่ว มมื อในกำรประชำสั ม พั น ธ์กำรััด งำนกั บ หน่ ว ยงำนต่ ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนิ น กำรประชำสั ม พั น ธ์ท ำงสื่ อ ต่ำง ๆ ััด ทำป้ ำยประชำสั ม พั นธ์กำรััดกิั กรรม ป้ ำยบอกทำง
เส้นทำงกำรเดินทำง ััดเตรียมเอกสำรกำรััดกิักรรม และประชำสัมพันธ์กำรััดกิักรรมต่ำงๆ
3. ััดทีมงำนประชำสัมพันธ์ให้คำแนะนำและข้อมูลต่ำง ๆ แก่ผู้ที่มำเยี่ยมชมงำน
/ 4.เก็บรวบรวม...

๘
4. เก็บ รวบรวมข้อมูล บั น ทึกภำพถ่ำย ภำพนิ่ง และข้อมูล ต่ำง ๆ ในงำนเพื่อเก็บรวบรวมบรรยำกำศ
นำเสนอและรำยงำนผล
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่ได้รับมอบหมำย
7. คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
๑. นำยศักดำ เรืองเดช
๒. นำยชัยพร พันธุ์น้อย
๓. นำงกัญยำ เคหำรมย์
๔. นำยปกรณ์ อำัมิตร
๕. นำงสำวอรวรรณ เัือัำน
๖. นำยอมร เผ่ำเมือง
๗. นำยวีระ แก้วกัลยำ
๘. นำยสรำยุทธ ภูคัสมำส
๙. นำงสำวชลชนก หนูรอด
๑๐. นำยปรีดำ ทู้ไพเรำะ
๑๑.นำยธวัช กรุดมณี
๑๒. นำยสวงษ์ วงษ์สุวรรณ
๑๓. นำงสรวีย์ ดอกกุหลำด
๑๔. นำยประเวศ ทั่งัันทร์แดง
๑๕. นำยสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิษณุโลกปัญญำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำร ศูนย์กำรพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๖ รองประธำนกรรมกำร
ัังหวัดลพบุรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประัำัังหวัดรำชบุรี กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประัำัังหวัดอุทัยธำนี กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดกำญันบุรี
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประัำัังหวัดสระบุรี กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประัำัังหวัดเพชรบุรี กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำร
ประัำัังหวัดสมุทรสงครำม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโคกสำโรง
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเสำธง
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดคีรีวัตนำรำม
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลสมเด็ัพระวันรัต
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๓
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒
กรรมกำร
ัังหวัดชลบุรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำปำนเลิศ กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง กรรมกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1

มีหน้าที่
๑. ประมวลผลกำรแข่งขันตรวัสอบรำยชื่อ พิมพ์เกียรติบัตร ััดเตรียมเหรียญรำงวัล
๒. ดำเนินกำรแักวุฒิบัตรและเหรียญรำงวัลให้ตรงตำมรำยชื่อและประเภทกิักรรม
๓. รวบรวมผลกำรแข่งขันและรำยงำนให้ส่วนกลำงทรำบ
๔. ส่งมอบรำยงำนผลกำรแข่งขันให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยติดตำมและประเมินผล
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมำย

/ 8.คณะกรรมกำร...

๙
8. คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
๑. นำยสุัินต์ สว่ำงศรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกมล ดำระสุวรรณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชียงรำยปัญญำนุกูล รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยชำญณรงค์ รัตนำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกำวิละอนุกูลัังหวัดเชียงใหม่
กรรมกำร
๔. นำยเรือง สุพร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดมุกดำหำร
กรรมกำร
๕. นำงสำวอัมพวัน กองพันธ์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖. นำงเพ็ญศรี นิสโร
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
โรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดสงขลำ
มีหน้าที่
๑. ประมวลผลกำรแข่งขันตรวัสอบรำยชื่อ พิมพ์เกียรติบัตร ััดเตรียมเหรียญรำงวัล
๒. ดำเนินกำรแักวุฒิบัตรและเหรียญรำงวัลให้ตรงตำมรำยชื่อและประเภทกิักรรม
๓. รวบรวมผลกำรแข่งขันและรำยงำนให้ส่วนกลำงทรำบ
๔. ส่งมอบรำยงำนผลกำรแข่งขันให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยติดตำมและประเมินผล
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมำย
๙. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
๑. นำยสถำพร วิสำมำรถ
๒. นำยนริศร นุชถำวร
๓. นำยสุพล บุญธรรม
๔. นำงสุพรรณำ แก้วเพิ่มพูน
๕. นำงสำวสุรีภรณ์ ไตรธรรม

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำเทพรัตน์
รองประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดนครศรีธรรมรำช กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนภูเก็ตปัญญำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญำนุกูล

มีหน้าที่
1. ััดเตรียมอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงสำหรับผู้บริหำร คณะกรรมกำร และแขกผู้มีเกียรติ
2. ประสำนงำนด้ำนกำรัำหน่ำยอำหำร เครื่องดื่ม แก่คณะครูและนักเรียน
3. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมำย
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
๑. นำงพวงทอง ศรีวิลัย
๒. นำงยุพิน คำปัน
๓. นำยวิัิตร พิมพกรรณ
๔. นำงภัทริยำวรรณ พันธุ์น้อย
๕. นำงวรำภรณ์ เมฆขำว

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำอนุสำรสุนทร รองประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดสุรินทร์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศึกษำพิเศษชัยนำท
กรรมกำรและเลขำนุกำร
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญำนุกูล
/ มีหน้ำที่...

๑๐
มีหน้าที่
1. ประสำนงำนกำรพยำบำลกับโรงพยำบำล และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพเพื่อเตรียมบริกำร
ด้ำนกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นแก่ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
2. ััดเตรียมยำนพำหนะ รับ-ส่ง ผู้ป่วย
3. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมำย
๑1. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ รักษาความปลอดภัยและการจราจร
๑. นำยสำเริง กิปัญญำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดชัยภูมิ
รองประธำนกรรม
๓. นำยชนะ โนนทนวงษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดขอนแก่น
กรรมกำร
๔. นำยวิัิตร พิมพกรรณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดสุรินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. นำงสำวพนิดำ ธนำนันท์
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
โรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดกำญันบุรี
มีหน้าที่
๑. ััดยำนพำหนะ รับ-ส่งประธำนในพิธีเปิด-ปิด ผู้บริหำรระดับสูงและบุคคลอื่นตำมควำมเหมำะสม
๒. ประสำนงำนคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๓. ให้บริกำรสถำนที่ัอดรถในระหว่ำงกำรแข่งขัน ดูแลให้ผู้เข้ำร่วมกิักรรมได้รับควำมสะดวก
เรียบร้อยและปลอดภัย
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑2. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๑. นำยนะรงษ์ ชำวเพ็ชร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำัังหวัดปรำัีนบุรี ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอรุณ ชุมทอง
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสำโรัน์ สิทธิมังค์
รองผู้อำนวยกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล
มีหน้าที่
๑. ััดทำแบบประเมินพร้อมประเมินผลกำรััดงำนกำรแข่งขัน (โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร)
๒. สรุปรำยงำนผลพร้อมััดทำรูปเล่มกำรััดงำนกำรแข่งขัน (โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร)
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการดาเนินงาน
(สนามแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี)
1. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันโรงเรียนเรียนร่วม
๑. นำงกัญยำ เคหำรมย์
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดรำชบุรี ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวอำภำพร วรรณสุนธยำ ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
ประัำัังหวัดอ่ำงทอง
/ 3. นำยศรำยุทธ...

๑๑
3. นำยศรำยุทธ ภูคัสมำศ

ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำร
ประัำัังหวัดสมุทรสงครำม
๔. นำยปรีดำ ทู้ไพเรำะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเสำธง
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
๕. นำยสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
๖. นำงสำวชลชนก หนูรอด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโคกสำโรง
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2
๗. นำยประวัติ ผันผำย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3
๘. นำงสำวกรรณิกำ ไผทฉันท์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนไทรโยคมณีกำญัน์วิทยำ
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๘
๙. นำยกิตติพศ ศิริสูตร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
๑๐. นำงฉวีวรรณ โยคิน
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1
1๑. นำงพรณิชำ บำร์เบอร์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1
1๒. นำงสำวนวรัตน์ พูนใย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๒
1๓. นำงอภินันท์ ศรีเมือง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๓
1๔. นำงัรรยำภรณ์ อัตระวินท์ธัญญำ นักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๙
1๕. นำงสำววันศุกร์ บ่อบัวทอง
ครู โรงเรียนวัดป่ำพระเั้ำ ัังหวัดสุพรรณบุรี
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
1๖. นำงสำวอชิรกำญัน์ ดอกไม้
ครูโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
1๗. นำงทัศพร นำคเขียว
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
1๘. นำงสุลีกำญ ธิแั้
ครู โรงเรียนวัดช่ำงเคี่ยน
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
1๙. นำงรุ่งภัคภรณ์ ภำคทรวง
ครู โรงเรียนวัดหุบกระทิง
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2
๒๐. นำยเกริกเกรียงไกร ทองคล้ำย ครู โรงเรียนวัดช่ำงเคี่ยน
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
2๑. นำงพูลศรี กองหอม
ครู โรงเรียนวัดเสำธง ัังหวัดสุพรรณบุรี
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
/ 22. นำงหทัยทิพย์...

๑๒
๒๒. นำงหทัยทิพย์ หนูมงกุฎ

ครู โรงเรียนวัดเสำธง ัังหวัดสุพรรณบุรี
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
๒๓. นำงพรฉวี บุตตะโยธี
ครู โรงเรียนอนุบำลกุมภวำปี
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2
24. นำงอััันำ มำซำ
ครู โรงเรียนบ้ำนดู่ใหญ่
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2
25. นำยมำมะซูฟี อำรง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๑
กรรมกำร
๒6. นำงสำวมำณี ฉัตรชัยวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๒
กรรมกำร
๒7. นำงญำณกร ัันทหำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
เขตกำรศึกษำ 5 ัังหวัดสุพรรณบุรี
28. นำงสำวอรวรรณ เัือัำน
ผู้อำนวยกำร ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ประัำัังหวัดกำญันบุรี
๒9. นำงสำววัฒนำภรณ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยกำร ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ประัำัังหวัดประัวบคีรีขันธ์
มีหน้าที่
1. ดำเนินกำรััดกำรแข่งขันตำมรำยกำรที่กำหนดให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
2. ััดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส่วนกลำง ที่ใช้ในกำรแข่งขันที่ระบุตำมเกณฑ์กำรแข่งขัน
3. ััดเตรียมโัทย์ที่ใช้ในกำรแข่งขัน เช่น หนังสือเล่มเล็กและกำรวำดภำพระบำยสี อื่นๆ
4. รวบรวมผลกำรแข่งขันแต่ละกิักรรมให้ฝ่ำยประมวลผลและเกียรติบัตร
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
2. คณะกรรมการกลาง
1. นำยปกรณ์ อำัมิตร
2. นำยชัยพร พันธุ์น้อย
3. นำงสุรำงค์ วิสุทธิสระ
๔. ว่ำที่พ.ต.สันทัด สัตยำยุทย์
๕. นำยอมร เผ่ำเมือง
๖. นำงกัญยำ เคหำรมย์
๗. นำงสำวอรวรรณ เัือัำน
๘. นำยวีระ แก้วกัลยำ
๙. นำยศรำยุทธ ภูคัสมำศ
1๐. นำยสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล

ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
ประัำัังหวัดอุทัยธำนี
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 6 รองประธำนกรรมกำร
ัังหวัดลพบุรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 7
กรรมกำร
ัังหวัดพิษณุโลก
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๓
กรรมกำร
ัังหวัดสงขลำ
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประัำัังหวัดสระบุรี
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดรำชบุรี
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประัำัังหวัดกำญันบุรี กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประัำัังหวัดเพชรบุรี
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดสมุทรสงครำม กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
/ 11.นำงสำวชลชนก...

๑๓
1๑. นำงสำวชลชนก หนูรอด
1๒. นำงญำณกร ัันทหำร
๑๓. นำยวรทัศน์ รุ่งเรือง

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโคกสำโรง
กรรมกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
เขตกำรศึกษำ ๕ ัังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ประัำัังหวัดสิงห์บุรี

มีหน้าที่
๑. อำนวยควำมสะดวกและแก้ไขปัญหำกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ
ครั้งที่ 65 ปี กำรศึกษำ 2558 ในวันที่ 29 – 31 มกรำคม 2559 ณ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
เขตกำรศึกษำ 5 ัังหวัดสุพรรณบุรี
2. ปฏิบัติหน้ำที่แทนคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรตัดสินแข่งขันแต่ละ
รำยกำรไม่สำมำรถมำปฏิบัติหน้ำที่ได้
3. ชี้ขำดกำรแข่งขันทุกรำยกำรในกรณีที่กรรมกำรตัดสินไม่สำมำรถชี้ขำดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติครั้งที่ 65 ปีกำรศึกษำ 2558 ในวันที่ 29 – 31 มกรำคม
2559 ณ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 5 ัังหวัดสุพรรณบุรี
4. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
3. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1. นำยชัยพร พันธุ์น้อย
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ 6 ประธำนกรรมกำร
ัังหวัดลพบุรี
2. นำยสมศักดิ์ ชัยมณี
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๔ รองประธำนกรรมกำร
ัังหวัดตรัง
3. นำยสัญญำ ศรีสัยยำสน์
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดสตูล
กรรมกำร
4. นำยสุรัตน์ บุญฤทธิ์
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดปัตตำนี
กรรมกำร
5. นำยวรทัศน์ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดสิงห์บุรี
กรรมกำร
๖. นำยสิทธิชัย พุฒิกลำง
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดสระแก้ว กรรมกำร
๗. นำยชำญชัย สุดใั
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนฟ้ำใสวิทยำ
กรรมกำร
๘. นำยณรงค์ ศิริเมือง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมเด็ัพระปิยมหำรำชรมณียเขต
กรรมกำร
๙. นำยอดิสรณ์ พวงทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ัิตต์อำรี
กรรมกำร
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็ัพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
๑๐. นำยสมศักดิ์ สุขนิยม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงดำว
กรรมกำร
๑๑. นำยสุมนต์ มอนไข่
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่
กรรมกำร
๑๒. นำงอนงค์ พืชสิงห์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ธวัชบุรี
กรรมกำร
๑๓. นำยมนูญ เสียมไหม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์นรำธิวำส
กรรมกำร
๑๔. นำยเชำวลิต รนขำว
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์บำงกรวย
กรรมกำร
๑๕. นำยปรัชวิญณ์ ไพโรัน์บวร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์พัทลุง
กรรมกำร
๑๖. นำยสมเกียรติ สุทธิเัริญพำนิชย์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์แม่ััน
กรรมกำร
/ 17.นำยกัััำยน์...

๑๔
๑๗. นำยกัััำยน์ อำพันธุ์
๑๘. นำยสมยศ เทพนิมิต
๑๙. นำยธำรงค์ ัั่นฤทธิ์
๒๐. นำยอมร เผ่ำเมือง
๒๑. นำยวีระ แก้วกัลยำ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์แม่ฮ่องสอน
กรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิบูลประชำสรรค์
กรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำร
ประัำัังหวัดสมุทรปรำกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประัำัังหวัดสระบุรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ประัำัังหวัดเพชรบุรี

มีหน้าที่
1. วำงแผนกำรใช้สถำนที่ ััดเต๊นท์ ััดสถำนที่แข่งขัน ััดเวทีกำรแสดงและโสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. ััดเตรียมวัสดุอุกปกรณ์ ที่ใช้ในกำรแข่งขัน
3. ััดสถำนที่ตำมรูปแบบรำยกำรที่กำหนดไว้ตำมผัง ััดผู้ประสำนดูแลควำมเรียบร้อย และแก้ไขปัญหำ
เกี่ยวกับสถำนที่ สิ่งอำนวยควำมสะดวกทุกัุดที่มีกำรแข่งขัน และกำรใช้งำน
4. ััดทำป้ำยบอกทำงไปสถำนที่แข่งขัน
5. ััดเตรียมสถำนที่พัก และอำนวยควำมสะดวกให้กับสถำนศึกษำในสังกัดที่เข้ำพัก ณ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
เขตกำรศึกษำ 5 ัังหวัดสุพรรณบุรี
6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1. นำงญำณกร ัันทหำร
2. นำยธวัช ขุริมนต์
3. นำงสำวทักษิณำ ช่วยบำรุง
4. นำงสำวเพียงใั หงษ์ทอง
5. นำยเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมล
๖. นำยประชำ โชติรัตน์
๗. นำยกมล สุวรรณเอกฉัตร
๘. นำงสุัิตรำ เัือสุวรรณ
๙. นำยสมชำย ัันทนำ
๑๐. นำยประพันธ์ โพธิ์หย่ำ
๑๑. นำยวิษณุ โพธิ์ใั

ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๕ ประธำนกรรมกำร
ัังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
ประัำัังหวัดตรำด
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดฉะเชิงเทรำ กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดัันทบุรี กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดระยอง
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์สุรำษฏร์ธำนี
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๑๙
กรรมกำร
ัังหวัดนครศรีธรรมรำช
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๐
กรรมกำร
ัังหวัดชุมพร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๑
กรรมกำร
อำเภอแม่ลำน้อย ัังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๒
กรรมกำร
อำเภอปำย ัังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓
กรรมกำร
ัังหวัดพิษณุโลก
/ ๑2.นำยทอม...

๑๕
๑๒. นำยทอม ศรีทิพย์ศักดิ์
๑๓. นำยเฉลิมชำติ ชำนำญณรงค์
๑4. นำงสรวีย์ ดอกกุหลำบ
๑5. นำงอำภัสรำ ตังคกุลวิวิช

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๔
กรรมกำร
ัังหวัดพะเยำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๕
กรรมกำร
ัังหวัดแพร่
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
เขตกำรศึกษำ ๑๒ ัังหวัดชลบุรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มหำัักรีสิรินธรประัำัังหวัดนครนำยก

หน้าที่
1.
2.
3.
4.

ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อนำข้อมูลมำััดทำรำยละเอียด ขั้นตอนกำรดำเนินงำนและกำหนดกำร
ััดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำรนำเสนอบนเวที
ััดเตรียมทุกๆกำรแสดงที่ใช้ในพิธีเปิด
ประสำนงำนกับผู้ควบคุมกำรแสดง นักแสดง และััดคิวกำรแสดงในพิธีเปิด คำกล่ำวเปิด - ปิด
และััดทำแผนผังกำรเดินชมงำนให้ประธำนในพิธี
5. ดำเนินกำรประสำนงำนเรียนเชิญประธำนในพิธี
6. ดำเนินกำรประสำนงำนเรียนเชิญท่ำนผู้อำนวยสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
7. ดำเนินกำรััดหำอุปกรณ์สำหรับประธำนในพิธี เพื่อประกอบพิธีเปิดอย่ำงเป็นทำงกำร
8. เป็นพิธีกร เปิด และพิธีกรประัำเวทีกำรแข่งขัน
9. ััดทำกำหนดกำร สูัิบัตร คำกล่ำวรำยงำนพิธีเปิด-ปิด คำกล่ำวเปิด-ปิด เป็นผู้กล่ำวรำยงำนพิธีเปิด
10. ดำเนินกำรประสำนผู้มีเกียรติมอบรำงวัลให้แก่นักเรียนที่เข้ำร่วมแข่งขันในแต่ละวัน
๑๑. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย

5. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/ปฏิคม
1. นำยรุ่งโรัน์ นิ่มนวลเกตุ
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 1 ประธำนกรรมกำร
ัังหวัดนครปฐม
2. นำยรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรัน
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
เขตกำรศึกษำ 11 ัังหวัดนครรำชสีมำ
3. นำยวัฒนชัย แสงศักดำ
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำร
ประัำัังหวัดนครศรีธรรมรำช
4. นำงเสำวลักษณ์ สวัสดิโกมล
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประัำัังหวัดชุมพร
กรรมกำร
5. นำยเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประัำัังหวัดตำก
กรรมกำร
6. นำยกำนต์ สอนอยู่กลำง
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประัำัังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมกำร
๗. นำยสุกิั ไชยนวล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๖
กรรมกำร
ัังหวัดลำพูน
๘. นำยทวีศักดิ์ ตั้งอำรีอรุณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗
กรรมกำร
ัังหวัดหนองคำย
/9.นำยสุรศักดิ์...

๑๖
๙. นำยสุรศักดิ์ อเนกแสน
๑๐. นำงอัมไพ อุตตำธรรม
๑๑. นำงวิลำวัลย์ ยอดผ่ำนเมือง
๑๒. นำยพันคำ ศรีพรม
๑๓. นำยดำรงสิทธิ์ เบ้ำศิลป์
๑๑. นำยดำริห์ ยอดสุรำงค์
๑๒. นำยัวน วงษ์ปิ่น
๑3. นำงสำวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
๑4. นำยอุบล ธนำสัย

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๘
กรรมกำร
ัังหวัดยโสธร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๐
กรรมกำร
อำเภอแม่อำย ัังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๑
กรรมกำร
อำเภอแม่แั่ม ัังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๒
กรรมกำร
ัังหวัดอุบลรำชธำนี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๓
กรรมกำร
ัังหวัดลพบุรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๙
กรรมกำร
ัังหวัดศรีสะเกษ
รองผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 1
กรรมกำร
ัังหวัดนครปฐม
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประัำัังหวัดปทุมธำนี
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ประัำัังหวัดร้อยเอ็ด

มีหน้าที่
1. ดำเนินกำรรับลงทะเบียนคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน ณ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 5
ัั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ทุ ก สนำมแข่ ง ขั น ผู้ เข้ ำ แข่ ง ขั น ครู ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และด ำเนิ น กำรให้ มี
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันทุกรำยกำร
2. ดูแลเตรียมป้ำยชื่อ ป้ำยสำมเหลี่ยมสำหรับคณะกรรมกำรและผู้เกี่ยวข้อง
3. ดูแลต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมกำรตัดสิน และผู้ชม ให้คำแนะนำ
4. ััดเตรียมเอกสำรสำหรับกำรรำยงำนตัวและรับรำยงำนตัวผู้เข้ำร่วมกิักรรม ตำมวันและเวลำที่กำหนด
5. ััดเตรียมเอกสำรและอุปกรณ์สำหรับคณะกรรมกำรตัดสิน
6. ััดเตรียมบัตรประัำตัวคณะกรรมกำรตัดสิน
๗. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
6. คณะกรรมการตรวจสอบ/หลักฐานของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1. นำยเัริญ แั่มใส
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
ประัำัังหวัดสมุทรสำคร
2. นำยวีระ แก้วกัลยำ
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
ประัำัังหวัดเพชรบุรี
๓. นำงัินดำ อุ่นทอง
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประัำัังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมกำร
๔. นำยมงคล สุวรรณะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๔
กรรมกำร
อำเภอปำงมะผ้ำ ัังหวัดแม่ฮ่องสอน
/5.นำยสวัสดิ์...

๑๗
๕. นำยสวัสดิ์ บรรังพำศ
๖. นำงวริศรำ สงค์มุสิก
๗. นำยศักดิ์ชัย สุวรรณคช
๘. นำยนพรัตน์ มะโนอิน
๙. นำยนูซี มะเด็ง
๑๐. นำยนิพนธ์ นิกำัิ
๑1. นำยวรทัศน์ รุ่งเรือง
๑2. นำงสุรำงค์ วิสุทธิสระ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๕
กรรมกำร
ัังหวัดพังงำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๖
กรรมกำร
ัังหวัดภูเก็ต
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๗
กรรมกำร
ัังหวัดกระบี่
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๘
กรรมกำร
ัังหวัดระนอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๙
กรรมกำร
ัังหวัดนรำธิวำส
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๐
กรรมกำร
ัังหวัดปัตตำนี
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประัำัังหวัดสิงห์บุรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
เขตกำรศึกษำ 7 ัังหวัดพิษณุโลก

มีหน้าที่
1. ตรวัสอบเอกสำรหลักฐำนของผู้เข้ำร่วมแข่งขัน
2. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1. นำยวิสัน สุคะมะโน
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดพัทลุง ประธำนกรรมกำร
2. นำยเอนก ไชยวงค์
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
เขตกำรศึกษำ 8 ัังหวัดเชียงใหม่
๓. นำยสมชำย ชนันชนะ
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดน่ำน
กรรมกำร
๔. นำยวิทูรวงศ์ทอง วิทูรำงกูร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดพิัิตร
กรรมกำร
๕. นำงกำญันำ ฮวดศรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดนครสวรรค์ กรรมกำร
๖. นำงศรัญญำ ทับน้อย
รองผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำร
ประัำัังหวัดกำแพงเพชร
๗. นำงศิริวรรณ ถ้ำเสือ
รองผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 3
กรรมกำร
ัังหวัดสงขลำ
๘. นำงสำวประทีป เล่งน้อย
รองผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 3
กรรมกำร
ัังหวัดสงขลำ
๙. นำงภัทริยำวรรณ พันธุ์น้อย
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดชัยนำท
กรรมกำร
๑๐. นำยวิชิระ ขวัญเพชร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๓
กรรมกำร
ัังหวัดสงขลำ
/๑1.นำงประสิทธิ์...

๑๘
๑๑. นำงประสิทธิ์ สืบสุข
๑๒. นำงสิรินนำ ไชยรักษ์
13. นำยวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
๑4. นำยอัมรินทร์ พันธ์วิไล

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๕
กรรมกำร
ัังหวัดกำญันบุรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๖
กรรมกำร
ัังหวัดชัยนำท
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประัำัังหวัดนนทบุรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ประัำัังหวัดลำพูน

มีหน้าที่
1. วำงแผนกำกับรูปแบบ วิธีกำรประชำสัมพันธ์ ก่อนและหลังกำรดำเนินงำน
2. ประสำนงำนของควำมร่วมมือ กับฝ่ำยต่ำงๆในกำรกำหนดกำรประชำสัมพันธ์ ทั้งประสำนงำน
กับสื่อมวลชน หน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อประชำสัมพันธ์ กำรเคลื่อนไหวของกำรััดงำน
3. ด ำเนิ น กำรประชำสั ม พั น ธ์ ทำงวิ ท ยุ สื่ อ กระัำยเสี ย ง และเว็ บ ไซต์ แผ่ น ผั บ ัั ด ท ำป้ ำ ย
ประชำสัมพันธ์กำรััดกิักรรม ป้ำยบอกเส้นทำงกำรเดินทำง ััดเตรียมเอกสำรกำรััดกิักรรม
ััดให้เั้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ประัำห้องประชำสัมพันธ์และัุดกำรแข่งขันต่ำงๆ ตลอดกำรััดงำน
4. ขอควำมร่วมมือ และสนับสนุน ัำกหน่วยงำน องค์กรต่ำงๆ ในกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์
5. ััดทีมงำนประชำสัมพันธ์ในกำรให้คำแนะนำอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำมำเยี่ยมชมงำน
6. ประชุมคณะทำงำน เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องผู้ประสำนงำนกำรแสดง กำรแข่งขันแต่ละเวที
ผู้บันทึกภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหว
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
8. คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
1. นำงสมพร หวำนเสร็ั
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษส่วนกลำง
ประธำนกรรมกำร
กรุงเทพมหำนคร
2. นำงศิริพร ดำระสุวรรณ์
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
ประัำัังหวัดเชียงรำย
3. นำงสำวอำพร รำชติกำ
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดหนองคำย กรรมกำร
4. นำงวิมำลำ รักพรม
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดชัยภูมิ
กรรมกำร
5. นำยดำวเทียม บับที
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดบึงกำฬ
กรรมกำร
6. นำยพิชิต สนั่นเอื้อ
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดอุดรธำนี กรรมกำร
๗. นำงบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดแพร่
กรรมกำร
๘. นำงสุรัญัิต วรรณนวล
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดลำปำง
กรรมกำร
๙. นำยปรัชญำ มีพรหมดี
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดพะเยำ
กรรมกำร
1๐. นำยไพโรน์ ศรีนิล
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดนรำธิวำส กรรมกำร
๑๑. นำยสมหมำย ลิ้มเัริญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๗
กรรมกำร
ัังหวัดเพชรบุรี
๑๒. นำงสุภำพร พำภักดี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๘
กรรมกำร
ัังหวัดัันทบุรี
/ 13. นำยวันชัย...

๑๙
๑๓. นำยวันชัย พิมพำ
14. นำงสำอำงค์ รัตนเัริญ
๑7. นำงสำวบุษบำ ตำไว

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๙
กรรมกำร
ัังหวัดตรำด
รองผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษส่วนกลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรุงเทพมหำนคร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ประัำัังหวัดสุโขทัย

มีหน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.

ประมวลผลกำรแข่งขัน ตรวัสอบรำยชื่อ พิมพ์เกียรติบัตร ััดเตรียมเหรียญรำงวัล
ดำเนินกำรแักวุฒิบัตรและเหรียญรำงวัล ให้ตรงตำมรำยชื่อและประเภทกิักรรม
รวบรวมรวมผลกำรแข่งขัน และรำยงำนให้ส่วนกลำงทรำบ
ส่งมอบรำยงำนผลกำรแข่งขันให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยติดตำมและประเมินผล
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมำย

9. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล
1. นำงกัญยำ เคหำรมย์
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
ประัำัังหวัดรำชบุรี
2. นำยปกรณ์ อำัมิตร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
ประัำัังหวัดอุทัยธำนี
๓. นำยสุรพล เสนบุญ
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 10
กรรมกำร
ัังหวัดอุบลรำชธำนี
๔. นำงสำวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดกระบี่
กรรมกำร
๕. นำงนิภำ อุตรำ
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดระนอง
กรรมกำร
๖. นำงวนิดำ สุรบรรณ์
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดภูเก็ต
กรรมกำร
๗. นำงอรอินทร์ คลองมิ่ง
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดบุรีรัมย์
กรรมกำร
๘. นำยสุพัน์ ชะพินใั
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดนครพนม กรรมกำร
๙. นำงสุวิมล ศรไชย
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดอำนำัเัริญ กรรมกำร
1๐. นำงสำวธนภร ฤทธิแผลง
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดยโสธร
กรรมกำร
1๑. นำยอนุ เหมือนอินทร์
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดหนองบัวลำภู กรรมกำร
1๒. นำยนิรัติศัย ชิณกะธรรม
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดเลย
กรรมกำร
๑๓. นำงอภิชำ ถีระพันธ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๐
กรรมกำร
ัังหวัดขอนแก่น
๑๔. นำงกนกวลี กรเกศกมล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๑
กรรมกำร
ัังหวัดบุรีรัมย์
๑๕. นำยนรวัฒน์ อัมภวำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๒
กรรมกำร
ัังหวัดเลย
๑๖. นำงสำวทัศนีย์ สิงหวงค์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๓
กรรมกำร
ัังหวัดสกลนคร
/17. นำยสมทบ...

๒๐
๑๗. นำยสมทบ ถีระพันธ์
18. นำยณัฐพงศ์ บำรุง
19. นำยเกษมสุข พสุนธรำธรรม

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๔
กรรมกำร
ัังหวัดอำนำัเัริญ
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประัำัังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
เขตกำรศึกษำ 2 ัังหวัดยะลำ

มีหน้าที่
1. ดูแล และบริกำร ผู้มีเกียรติที่ร่วมพิธีเปิด-ปิด ร่วมชมงำน กำรแข่งขัน คณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งขัน
2. ััดเตรียมอำหำรและอำหำรว่ำงสำหรับคณะกรรมกำรดำเนินกำร คณะกรรมกำรตัดสิน และผู้เกี่ยวข้อง
3. ััดทำรำยละเอียด และััดเตรียมยำและเวชภัณฑ์
4. ััดเตรียมห้องพยำบำล วัสดุ – อุปกรณ์ให้พร้อมในกำรใช้งำน
5. ให้บริกำรดูแล ปฐมพยำบำลเบื้องต้นผู้ร่วมงำนตลอดกิักรรม
6. ััดเตรียมรถ รับ – ส่ง ผู้ป่วยไปโรงพยำบำลตลอดกิักรรม
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมำย
10. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ รักษาความปลอดภัยและการจราจร
1. นำยชัยพร พันธุ์น้อย
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 6 ประธำนกรรมกำร
ัังหวัดลพบุรี
2. นำยอมร เผ่ำเมือง
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
ประัำัังหวัดสระบุรี
3. นำยวรทัศน์ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดสิงห์บุรี
กรรมกำร
4. นำยสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล
ผู้อำนวยกำรวัดดอนกระเบื้อง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
มีหน้าที่
๑. ััดยำนพำหนะ รับ-ส่งประธำนในพิธีเปิด-ปิด ผู้บริหำรระดับสูงและบุคคลอื่นตำมควำมเหมำะสม
๒. ประสำนงำนคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
3. ให้บริกำรสถำนที่ัอดรถในระหว่ำงกำรแข่งขัน ดูแลให้ผู้เข้ำร่วมกิักรรมได้รับควำมสะดวก
เรียบร้อยและปลอดภัย
4. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
11. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1. นำยนพดล ธุลีัันทร์
2. นำยชลิต วิพัทนะพร
3. นำงสำววัชรำภรณ์ ผิวขำ

ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 9 ประธำนกรรมกำร
ัังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
ประัำัังหวัดมหำสำรคำม
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดมุกดำหำร กรรมกำร
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๒๑
๔. นำงสำวปัทมำ คัดทะัันทร์
๕. นำยสุวรรณ บัวพันธ์
6. นำงสำวบุษบำ กรวยทอง
๗. นำงสำวพันำ ธุระนนท์

ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดสกลนคร กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดกำฬสินธุ์ กรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประัำัังหวัดสุรินทร์ กรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 9
กรรมกำร
ัังหวัดขอนแก่น
7. นำยศรยุทธ เรืองน้อย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๕
กรรมกำร
ัังหวัดตำก
8. ั่ำสิบเอกเสวก ฉุนหอม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๖
กรรมกำร
ัังหวัดน่ำน
9. นำยวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๗
กรรมกำร
ัังหวัดเพชรบูรณ์
10. นำงสำวพนำรัตน์ มำลีลัย
รองผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประัำัังหวัดสกลนคร กรรมกำร
๑1. นำงเกตุอรอินทร์ พิทักษ์โคชญำกุล ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประัำัังหวัดศรีสะเกษ
๑2. นำงสำวอำภำพร วรรณสุนธยำ ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ประัำัังหวัดอ่ำงทอง
มีหน้าที่
1. มีหน้ำที่ััดทำแบบประเมินผลในงำนศิลปหัตถกรรมแห่งชำติ ครั้งที่ 65 (โรงเรียนเรียนร่วม)
2. มีหน้ำที่ดำเนินกำรสรุปผลกำรประเมินงำนศิลปหัตถกรรมแห่งชำติ ครั้งที่ 65 (โรงเรียนเรียนร่วม)
3. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมำย
ขอให้บุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมรับผิดชอบและ
บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำรต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2559

(นำยพะโยม ชิณวงศ์)
รองเลขำธิกำร ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

