คาสั่งสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ที่
/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจาปี ๒๕๖๓ จังหวัดเพชรบูรณ์
---------------------------------ด้วยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมทางการศึกษาเอกชนกาหนด
ให้มีการจัดงานวันการศึกษาเอกชนระดับภูมิภาค ประจาปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ใน ๔ ภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความสามัคคี ความคิด สร้างสรรค์ ความเข้าใจอันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนระหว่างโรงเรียนเอกชน
ด้วยกันรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ได้แสดงความสามารถได้อย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรให้กับนักเรียนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ
โรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาเอกชนสู่สังคม โดยมีรูปแบบ
การจัดงานใน ๔ ภูมิภาค และกาหนดจัดงานวันการศึกษาเอกชนระดับภาคเหนือ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๘-๙
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
จึงพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
มีหน้าที่ เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาและมีหน้าอานวยความสะดวกในการดาเนินงาน วางแผน
ให้ข้อเสนอแนะดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โรงเรียน สมาคมที่เกี่ยวข้อง
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานแต่งตั้งอนุกรรมการตามความเหมาะสม
คณะกรรมการประกอบด้วย
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานที่ปรึกษา
2. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ที่ปรึกษา
3. ศึกษาธิการภาค 17
ที่ปรึกษา
4. ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ปรึกษา
5. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ปรึกษา
6. รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ปรึกษา
7. นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา
8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ปรึกษา
9. นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์
ที่ปรึกษา
๑0. นายบัณฑิต ครุฑางคะ ประธานคณะกรรมการประสาน
ประธานกรรมการ
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์
๑1. นายเทอดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง ประธานคณะกรรมการประสาน
รองประธานกรรมการ
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่
๑2. นางสิรินันท์ ศรีวีระสกุล ประธานคณะกรรมการประสาน
รองประธานกรรมการ
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
/ ๑4. นายอัคนี...
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๑3. นายอัคนี ศุขโรจน์

ประธานคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
๑4. นางน้าทิพย์ ทะศรีแก้ว ประธานคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดน่าน
๑5. นายผดุงฉัตร ไวทยกุล ประธานคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพะเยา
๑6. นางสาวพรรณี เวียงโอสถ ประธานคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย
๑7. นายศิวัช ปุรณะวิทย์
ประธานคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18. นายอนุชา ธรรมรักษาการ ประธานคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลาปาง
19. นายณัฐจักร รชตะไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลาพูน
๒0. นายกัมปนาท อินอ่อน ประธานคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาแพงเพชร
๒1. นางลักขณา ทัศสุภาพ ประธานคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดตาก
๒2. นางศิวารมย์ ศิริภาพ
ประธานคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์
๒3. นายทวิช จุลินทร
ประธานคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพิจิตร
๒4. นางศุลีพร ดรุณเพ็ชร์
ประธานคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุโขทัย
๒5. นางบุญยืน เจริญลาภ ประธานคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์
26. ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์ ชินพีระเสถียร ประธานคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุทัยธานี
27. นายสุธี พิพิธวัฒนาพันธ์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
28. นางพรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
29. นางวัลลา สันติภาดา
นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
30. นายทักดนัย เพชรเภรี นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาแพงเพชร
31. นายศิระ วนเวชกุลย์ภักดี นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิจิตร
32. นายณรงค์ โภชนจันทร์ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์
๓3. นางสาวทิพย์วรรณ คาเหลา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
34. นายสุรศักดิ์ พงศ์สิทธิศักดิ์ อุปนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์
35. นางขวัญหล้า ใจห้าว
อุปนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์
๓6. นางศรีสมนึก กาญจนอุดม อุปนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๓7. ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกโรงเรียน
กรรมการ
38. นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการและเลขานุการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
39. นางรัศมี จันทร์เพ็ง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
40. นางกันยารัตน์ เหมฤดี นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
41. นายวีรพันธ์ สหเมธาพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
42. นางสาวพรรณิภา บุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
๒. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แถลงข่าวการจัดงาน
มีหน้าที่ วางแผน กาหนดรูปแบบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนดาเนินงานระหว่าง
การดาเนินงาน และหลังการดาเนินงาน ติดต่อประสานงาน แถลงข่าวและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นายสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนสาราญราษฎร์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายเสรี ธรรมอาสา
ผู้อานวยการโรงเรียนแสงธรรมวิทยา
รองประธานกรรมการ
๓. นายแพทย์พิบูลย์ ลี้สกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจิตพิมล
กรรมการ
๔. นางทัศณี โชติกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนโชติวิทยา
กรรมการ
๕. นางกาญจนา ศรีผักหอม ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์
กรรมการ
๖. นางประคอง บุญนามา
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีปัญญา
กรรมการ
๗. นายสนั่น โกหนองแวง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดซับบอนวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวพราววดี พงษ์สิทธิศักดิ์ ผู้จัดการโรงเรียนสาราญราษฎร์วิทยา
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
มีหน้าที่ ให้การต้อนรับประธานในพิธี คณะกรรมการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนผู้ปกครอง
และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานในพิธีเปิดภาคเช้า จัดดอกไม้ติด
หน้าอกและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นางศรีไพร ขันทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีไพรวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางวัชรินทร์ ศรีบรรเทา ผู้อานวยการโรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์
รองประธานกรรมการ
๓. นางอัญธิญา ดารงแดน ผู้อานวยการโรงเรียนฤทัยทิพย์
กรรมการ
๔. นางกฤษณา แก้วดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
กรรมการ
๕. นางสาวบุศราคา ใจจานงค์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนใจจานงศึกษา
กรรมการ
๖. นางสาวอภิญญา ถวิลถึง ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
กรรมการ
๗. นางทิพรัตน์ ชัยรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลใจทิพ
กรรมการ
๘. นางศรีวิไล ซึ้งตระกูลชัย ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลกิลาพร
กรรมการ
๙. นายฐิญศักดิ์ จานงกิจค์ ครูโรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์
กรรมการ
๑0. นางสาวภคพร ยอดมั่ง ครูโรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์
กรรมการ
11. นางณัฐกฤตา...
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11. นางณัฐกฤตา โทนเทียน ครูโรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์
กรรมการ
12. นางสาวพรชนก พณิชีพ ครูโรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์
กรรมการ
๑3. นางอังคณา เกตุจันทึก ครูโรงเรียนฤทัยทิพย์
กรรมการ
๑4. นางบุปผา ภู่ดัด
ครูโรงเรียนฤทัยทิพย์
กรรมการ
๑5. นางระมัย โสมกา
ครูโรงเรียนฤทัยทิพย์
กรรมการ
๑6. นางสาวนงรักษ์ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนฤทัยทิพย์
กรรมการ
๑7. นางปิยากร จันขวา
ครูโรงเรียนฤทัยทิพย์
กรรมการ
๑8. นางสาวรุ่งเพชร สุขไคล้
ครูโรงเรียนฤทัยทิพย์
กรรมการ
๑9. นางสาวนวลจันทร์ ดอกงาม ครูโรงเรียนฤทัยทิพย์
กรรมการ
20. นางสาวปาวีณา ษรจันทร์ศรี ครูโรงเรียนโฆษิตวิทยา
กรรมการ
21. นางกาญจนา สืบสุนทร
ครูโรงเรียนโฆษิตวิทยา
กรรมการ
22. นายนัฐพงษ์ ยะกิจ
ครูโรงเรียนโฆษิตวิทยา
กรรมการ
23. นางนฤมล กันยาประสิทธิ์
ครูโรงเรียนโฆษิตวิทยา
กรรมการ
๒4. นางเยาวมาลย์ เพ็งฉุย
ครูโรงเรียนโฆษิตวิทยา
กรรมการ
๒5. นางสาวรัชนีกร เพ็ชรแก้ว
ครูโรงเรียนโฆษิตวิทยา
กรรมการ
๒6. นางชฎาภา แสงอยู่
ครูโรงเรียนโฆษิตวิทยา
กรรมการ
๒7. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสด
ครูโรงเรียนโฆษิตวิทยา
กรรมการ
๒8. นางสาวธนาพร รัตนพลกาแหง ครูโรงเรียนโฆษิตวิทยา
กรรมการ
๒9. นายมานพ มีโพธิ์สม
ครูโรงเรียนโฆษิตวิทยา
กรรมการ
30. นางขนิษา ทองใจสด
ครูโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
กรรมการ
31. นางสาวพรพิมล แจ้งกระจ่าง ครูโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
กรรมการ
32. นางสาวกิ่งแก้ว ภาคูณ
ครูโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
กรรมการ
๓3. นายอรรถวุฒิ แสงบดี
ครูโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
กรรมการ
๓4. นายนริศ หาทรัพย์
ครูโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
กรรมการ
๓5. นางสาวสุพัตรา จันบัวลา
ครูโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
กรรมการ
๓6. นางนัดดา รอดขันธ์เมือง
ครูโรงเรียนศรีไพรวิทยา
กรรมการ
๓7. นางสาวออวิกา กองถัน
ครูโรงเรียนศรีไพรวิทยา
กรรมการ
๓8. นางสาวณัฐทิตา จันทร์สีดา ครูโรงเรียนศรีไพรวิทยา
กรรมการ
39. นางสาวฉันทนา แปงชัย
ครูโรงเรียนศรีไพรวิทยา
กรรมการ
40. นางสาวสุพรรษา สุดสม
ครูโรงเรียนศรีไพรวิทยา
กรรมการ
41. นางสาวพลอยรริน เพชรมา ครูโรงเรียนศรีไพรวิทยา
กรรมการ
๔2. นางสาวธนพร ฤทธิ์เนติกุล
ครูโรงเรียนศรีไพรวิทยา
กรรมการ
๔3. นางสาวกิตติยาภรณ์ ขันทอง ครูโรงเรียนศรีไพรวิทยา
กรรมการ
๔4. นางสิวิกา อาชานนท์
ครูโรงเรียนโฆษิตวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
๔5. นางสุภาพร ธงทองศิริกุล
ครูโรงเรียนศรีไพรวิทยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔6. นางสาวเรณู สายพิน
ครูโรงเรียนโฆษิตวิทยา
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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๔. คณะกรรมการฝ่ายที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
มีหน้าที่ ประสานงานและหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง ทาแผนที่ ราคาที่พัก ติดต่อประสานงาน
ผู้ที่ต้องการที่พัก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นายสุวิทย์ เพชรน่าชม
ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรพินิตศึกษา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกิตติพิทยา
รองประธานกรรมการ
๓. นายมานะ วีระพันธ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา
กรรมการ
๔. นางขวัญหล้า ใจห้าว
ผู้อานวยการโรงเรียนผดุงวิทย์
กรรมการ
๕. นางสุภาภรณ์ บัณฑิตย์
ครูโรงเรียนกิตติพิทยา
กรรมการ
6. นางสุนันท์ นิยมเพ็ง
ผู้จัดการโรงเรียนวัชรชัย
กรรมการและเลขานุการ
๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร/การแสดงบนเวทีงานเลี้ยงต้อนรับและพิธีเปิด
มีหน้าที่ วางแผน ออกแบบ กาหนดรูปแบบจัดหาพิธีกร ขั้นตอนพิธีการในพิธีเปิด คากล่าวรายงาน
คากล่าวเปิด ประสานงานกับฝ่ายจัดเตรียมโล่ เกียรติบัตร ของขวัญเพื่อใช้พิธีการเตรียมการแสดงในพิธีเปิดให้
เหมาะสม ตกแต่งสถานที่ ประสานงานฝ่ายปฏิคม ต้อนรับผู้มาร่วมงาน ประสานงานโรงเรียนเอกชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อนาคณะครู นักเรียนมาร่วมพิธีเปิดให้เหมาะสม
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นางวรรณวิมล ครุฑางคะ
ผู้อานวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นางชรอยวรรณ ประเสริฐผล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเสรีศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ คาเหลา
ผู้รับใบอนุญาต
รองประธานกรรมการ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
4. นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน รองประธานกรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
5. นางขวัญนภา จันทร์ดี
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
6. นายสุวรรณ์ ฟักผล
ผู้อานวยการโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
7. นางรัศมี จันทร์เพ็ง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
8. นางกันยารัตน์ เหมฤดี
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
9. นายวีรพันธ์ สหเมธาพัฒน์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
10. นางสาวพรรณิภา บุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กรรมการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
11. นางสงการย์ คาชม
ครูโรงเรียนเสรีศึกษา
กรรมการ
12. นายพิทักษ์ แพทย์ไชโย
ครูโรงเรียนเสรีศึกษา
กรรมการ
13. นางสาวกลุนิษฐ์ ครุฑางคะ ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
กรรมการ
14. นายกษิดศิ ครุฑางคะ
ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
กรรมการ
15. นางสาวปิยะมาศ สวนผล
ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
กรรมการ
16. นางสาวสโรชา คงเจริญ
ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
กรรมการ
๑7. นางสาวจรรยา ก้อนภูธร
ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
กรรมการ
/ ๑8. นางสาวรัตติกาล...
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๑8. นางสาวรัตติกาล กุศล
๑9. นางสาวธนาภรณ์ ทองดี
20. นายมลธิลักษณ์ ฤทธิศักดิ์
21. นายอนุพงษ์ ทิมอุบล
22. นางสาวเนตรชนก หวัดสูงเนิน
23. นางพิชชาพร ผลร้อย
24. นางศิริวรรณ ม่วงไม้
25. นางทิพยรัตน์ ชัยรัตน์
26. นางสาวธีติมา อินทรเกษตร

ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซพศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซพศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซพศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซพศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลใจทิพ กรรมการและเลขานุการ
ครูโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ แสดงผลผลิตของนักเรียนและออกหนังสือเชิญ
มีหน้าที่ วางแผน กาหนดรูปแบบ จัดเตรียมสถานที่ในการจัดนิทรรศการ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงคุณภาพการศึกษาที่สอดแทรกองค์ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมงานสามาถนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรม
ดาเนินการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลาของการจัดงาน และรับผิดชอบดูแลการจัดกิจกรรม หรือการจัดการแสดงๆ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นางศยามล ลมูลพันธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบูรณวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธิดา นริศชาติ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวคณาพรรณ ม่วงศรีจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนพอจิตวิทยา
กรรมการ
๔. นางนิตยา ปรางค์วัฒนานนท์ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
กรรมการ
๕. นางสาวอภิญญา ถวิลถึง
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
กรรมการ
๖. นายไพรัช อนุมา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเฉลิมกิต
กรรมการ
๗. นางบังอร มงคลกิติ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบังอร
กรรมการ
๘. นางสมร จีนรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนศิริรัตน์วิทยา
กรรมการ
๙. นางกชพร ควรประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนเซนต์มารีอาชนแดน
กรรมการ
10. นางสาวอุดมพร ประโยชน์ยิ่ง ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
11. นางสิริกร โฉมงาม
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
12. นางอรัญญา เศรษฐ์ธนกุล
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
13. นายจารัส ศรีเมือง
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
14. นางประไพร นาคศรีสุข
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
๑5. นางวรรณี แก้วเจียมวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์
กรรมการและ
เลขานุการ
๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ควบคุม กรรมการตัดสิน ประสานงานกับกรรมการ
การตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปตามเกณฑ์ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส สรุปผลการแข่งขันให้ฝ่ายทะเบียนและ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/ คณะกรรมการ...
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คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย
๒. นางปัญญ์ประคอง สาธรรม
๓. นางสาวธนัชพร อ่อนอิงนอน
๔. นายบุญโยม เกยเลื่อน
๕. นายเอกชัย จันทา
๖. นางสาวนิพพิชน์ เสนารถ
๗. นายสมชาย มีกาลัง
๘. นางกันยารัตน์ เหมฤดี
9. นางสาวชัชชษา รุ่งมี

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ประธานกรรมการ
ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ
รองประธานกรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๘. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน แข่งขัน และรายงานผลการแข่งขัน
มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารรายงานตัว เอกสารการตัดสิน เอกสารการรายงานผล พร้อมทั้งจัดเก็บ
ข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน ข้อมูลกรรมการตัดสิน ผลการแข่งขัน คะแนนการแข่งขัน วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและรายงานผล
การดาเนินงาน จัดทาเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นางสาวทิพย์วรรณ คาเหลา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ
๒. นายเทอดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง
นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวสิริกรานต์ เปี่ยมวุฒิ ผู้อานวยการโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
กรรมการ
๔. นางพัชรินทร์ กันทะเสน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
กรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ อุตม์อ่าง
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
6. นางอรัญญา เศรษฐ์ธนกุล ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
7. นายจารึก บุญยัง
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
8. นางธีรกานต์ ชะนะมาร
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
9. นางสาวลัทธพรรณ แท่นงาม ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
10. นางสาวสิริกรานต์ เปี่ยมวุฒิ ผู้อานวยการโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวสุกานดา สุวรรณพงศ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลาขานุการ
๙. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจราจรที่จอดรถและรักษาความปลอดภัย/ตกแต่งสถานที่
มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่สาหรับการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยอานวยความสะดวกด้านการจราจร ความปลอดภัยสาหรับผู้ร่วมงาน จัดทาแผนผังสถานที่จัดงาน
จัดสถานที่จอดรถ สาหรับแขก VIP และผู้ร่วมงาน จัดทาบัตรจอดรถแขก VIP จัดหายานพาหนะสาหรับ
อานวยความสะดวกประธานในพิธี และแขก VIP จัดสถานที่พิธีเปิด –ปิด เวทีการแสดง จัดสถานที่จัดนิทรรศการ
จัดสถานที่จัดการแข่งขันและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงระบบไฟฟ้า แสง เสียง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านบุคลากรดูแลความปลอดภัยและระบบจราจรโดยรอบบริเวณที่แข่งขัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นางสาวทิพย์วรรณ คาเหลา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ
๒. นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง
ผู้อานายการโรงเรียนวัชรชัย
รองประธานกรรมการ
๓. นายสุวิทย์ เพชรน่าชม
ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรพินิตศึกษา
รองประธานกรรมการ
/ 4. นายจารัส...
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4. นายจารัส ศรีเมือง
5. นายวีรชัย ทองงามขา
6. นายนิรันดร พรหมเมือง
7. นายสันติ กุมภวัลย์
8. นางลาเพ็ญ ดอกไม้
9. นางสาวอารีย์ ลีแฮ
10. นายชูชาติ บรรพตาไพจิตร
11. นายอัดสวิช กวยลี
12. นายธนกร ทองมาก
13. นายมานพ ลิ้มสุข
14. นายมาโนด แก้วสิทธิ์
15. นายกันตวิชญ์ กองแคน
16. นายกอชัย โทนแก้ว
17. นายพงษ์พันธ์ พิมมูน
18. นายปิยณัฐ แก้วกก
19. นายสมบุญ ทวีรักษาบุญ
20. นายประทีป บุญประเสริฐ
21. นายสมบัติ ลูกแก้ว
22. นางชยาภรณ์ ทะสวัสดิ์
23. นางรสสุคนธ์ แก้วกุมาร
24. นางอมรรัตน์ จาปาเงิน
25. นางสิริกร โฉมงาม

ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัชรชัย
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัชรชัย
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัชรชัย
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัชรชัย
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัชรชัย
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัชรชัย
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัชรชัย
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัชรชัย
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัชรชัย
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัชรชัย
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัชรชัย
กรรมการ
ครูโรงเรียนวัชรชัย
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
มีหน้าที่ ปฐมพยาบาลให้กับผู้เข้าร่วมงานประสานงานกับหน่วยงานในการเตรียมหน่วยพยาบาล
เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการประกอบด้วย
1. นางผุสดี ศรีตนทิพย์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนประสิทธ์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. ดร.อดิศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปาลพันธ์วิทยา รองประธานกรรมการ
๓. นายปกรณ์ ศรีตนทิพย์
ผู้จัดการโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา
รองประธานกรรมการ
๔. นางยุพา แซ่สัว
ผู้อานวยการโรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา รองประธานกรรมการ
๕. นางสาว บุปผาลักษณ์ ดวงสี
รองผู้อานวยการโรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา
กรรมการ
๖. นางสาว ประภัสสร อ่อนละมัย ครูโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา
กรรมการ
๗. นางสาว ขัตติยา บุผาโต
ครูโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา
กรรมการ
๘. นางสาวศิรินภา สมงาม
ครูโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา
กรรมการ
๙. นางสาวศุภาวรรณ สารีคา
ครูโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา
กรรมการ
๑๐. นางรัตน์ติยา แจ้งธรรมมา ครูโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา
กรรมการ
๑๑. นางสาวอรุณี ธรรมกิจ
ครูโรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา
กรรมการ
๑๒. นางสาวศุภาวรรณ ฉิมมุจฉา ครูโรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา
กรรมการ
๑๓. นางสาวนิตยา เหมืองสันเทียะ ครูโรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา
กรรมการ
/ ๑๔. นางสาววาสิน.ี ..
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๑๔. นางสาววาสินี ธนูศร
๑๕. นางสาวอังคณา วงศ์คาจันท
1๖. นางสาวณพชรกร คาสว่าง
17. นางสาวจิราวรรณ ผู้ผึ้ง
18. นางสาวบุญเรียม อยู่ชา
19. นางจิรประภา ไพรเพ็ชรศักดิ์
20. นางสาวพรพิศ ทองใบ

ครูโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนปาลพันธ์วทิ ยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนปาล พันธ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา
กรรมการและ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

๑๑. คณะกรรมการ ฝ่ายจัดหารายได้ บริหารรายได้ค่าใช้จ่ายและบัญชี
มีหน้าที่ จัดหาบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดงาน จัดหาหน่วยงานสนับสนุนการจัดงานจัดทา
งบประมาณการเงิน เบิกจ่ายงบประมาณให้ฝ่ายต่างๆ ตามที่คณะกรรมการฝ่ายอานวยการกาหนด อย่างถูกต้องรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน รวบรวมหลักฐานการเงิน จัดทาบัญชีงบประมาณค่าใช้จ่าย
ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นางสมคิด ชอุ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางน้าทิพย์ ทะศรีแก้ว
ประธานคณะกรรมการประสาน
รองประธานกรรมการ
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดน่าน
๓. นางวัลลา สันติภาดา
นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
กรรมการ
ผู้บริหารสถาศึกษาเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
๔. นางศรีสมนึก กาญจนอุดม
ผู้อานวยการโรงเรียนอุดมศึกษา
กรรมการ
5. นางขวัญหล้า ใจห้าว
ผู้อานวยการโรงเรียนผดุงวิทย์
กรรมการ
6. นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณ์กุล ผู้อานวยการโรงเรียนกิตติพิทยา
กรรมการ
7. นางจิตรภรณ์ วิทยานนท์
ผู้จัดการโรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา
กรรมการ
8. นางปาริชาติ ทองมา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนา กรรมการและเลขานุการ
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายการประมวลผล
มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลการแข่งขันเข้าสู่ระบบเว็บไซด์ของการจัดงานตามที่คณะกรรมการตัดสิน
การแข่งขันสรุปผลเป็นที่เรียบร้อย อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นางชรอยวรรณ ประเสริฐผล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเสรีศึกษา
ประธานกรรมการ
๒. นายสุวรรณ์ ฟักผล
ผู้อานวยการโรงเรียนเสรีศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเอมอร เกศามูล
ผู้อานวยการโรงเรียนสิรินคริสเตียน
รองประธานกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วรรณ คาเหลา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ รองประธาน
กรรมการ
5. นางสาววระพีพร คูณมี
ครูโรงเรียนเสรีศึกษา
กรรมการ
6. นางสาวรัตนาภรณ์ บุญสายัง ครูโรงเรียนเสรีศึกษา
กรรมการ
7. นางพิมลดา สีตะระโส
ครูโรงเรียนเสรีศึกษา
กรรมการ
8. นางสาวขวัญแก้ว มาราช
ครูโรงเรียนเสรีศึกษา
กรรมการ
9. นางสาวดวงใจ พั้วทา
ครูโรงเรียนสิรินคริสเตียน
กรรมการ
10. นางสาวลักคนา กองเงิน
ครูโรงเรียนสิรินคริสเตียน
กรรมการ
/11. นางสาวปรียาภรณ์...
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11. นางสาวปรียาภรณ์ ไพรวัน
12. นางสาวพัทชรี สิงห์ทอง
13. นายวิษณุ ธานีรัตน์
14. นางสาวนีรนุช ศรีอาขา
15. นายนพรัตน์ จันทร์ศรี
16. นายพงศกร นพบุรี
17. นางสาวจันทร์เพ็ญ โพธิสิงห์
18. นางสาวทัศริน บุญอ้อย
19. นางสาวจุฑารัตน์ แก้วตา
20. นางสาวมะลิวรรณ ไขข้างพลู
21. นางจันทร์เพ็ญ อุตม์อ่าง
22. นางอรัญญา เศรษฐ์ธนกุล
23. นายจารึก บุญยัง
24. นายวรพจน์ อภิรติโกศล
25. นางธีรกานต์ ชะนะมาร
26. นางสาวลัทธพรรณ แท่นงาม
27. นายไพบูลย์ โรจน์ทนงค์
28. นางสาวจินตนา มนตรี
29. นางรัศมี จันทร์เพ็ง
30. นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง

ครูโรงเรียนสิรินคริสเตียน
กรรมการ
ครูโรงเรียนสิรินคริสเตียน
กรรมการ
ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา
กรรมการ
ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา
กรรมการ
ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา
กรรมการ
ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา
กรรมการ
ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา
กรรมการ
ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา
กรรมการ
ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา
กรรมการ
ครูโรงเรียนสมอทอดศึกษา
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนเสรีศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ชว่ ยเลาขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการและ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผูช้ ่วยเลาขานุการ

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายการประเมินผล
มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลการแข่งขันและประเมินการจัดงานตามที่คณะกรรมการประเมินผลได้สรุป
การจัดกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นางจินดา วรปัสสุ
ผู้อานวยการโรงเรียนเมตตาศึกษา
ประธานกรรมการ
๒. นางนิชาภัทร วิลเลี่ยมส์
ผู้จัดการโรงเรียนเมตตาศึกษา
รองประธานกรรมการ
๓. นางพรวิไล ทิพยานุรักษ์สกุล
ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก รองประธานกรรมการ
๔. นางกรองแก้ว เชื้อศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
กรรมการ
๕. นายศรัณยู หมื่นเดช
ผู้อานวยการโรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา
กรรมการ
๖. นางสาวภัสฐิญากร แก่นทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนหยกฟ้า
กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์นรา ปิ่นสถาพร ผู้อานวยการโรงเรียนนราทิพย์วิทยา
กรรมการ
8. นางไพรินทร์ จันทร์แดง
รองผู้อานวยการโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
กรรมการ
9. นางสาวสายฝน ศิลา
ครูโรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา
กรรมการ
10. นางสาวคุณัชญา ทิพยานุรักษ์สกุล ครูโรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
กรรมการ
๑1. นายเรืองศักดิ์ ไตรวาริน
ครูโรงเรียนหยกฟ้า
กรรมการ
๑2. นางเรณู แก้วทาสี
ครูโรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
กรรมการ
๑3. นางสาวรัตติกรณ์ สุทธะ
ครูโรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
กรรมการ
๑4. นางรัตนา ทองนอ
ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
กรรมการ
/ ๑5. นางสาวกุลนิษฐ์...
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๑5. นางสาวกุลนิษฐ์ คานิมิตร
๑6 นางสาวปาริชาติ หอมบุปผา
๑7 นายเจษฎา มารอด
๑8. นางสาวอภิญญา ไตรวิทย์เมธี

ครูโรงเรียนนราทิพย์พิทยา
ครูโรงเรียนนราทิพย์พิทยา
ครูโรงเรียนเมตตาศึกษา
ครูโรงเรียนเมตตาศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๔.คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ และจัดทา Fanpage Facebook
มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลการแข่งขันเข้าสู่ระบบเว็บไซด์ของการจัดงานตามที่คณะกรรมการตัดสิน
การแข่งขันสรุปเป็นที่เรียบร้อย อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ถ่ายภาพ / VDO รวบรวมเป็นชุดตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดงานแล้วทาส่งประธานจัดงาน
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นายปริญญา ชนะวาที
ผู้จัดการโรงเรียนเมตตาวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจินตนา กันดก
ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา
รองประธานกรรมการ
๓. นายกีรตินันท์ ปัญเศษ
ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา
กรรมการ
๔. นางสาวมณฑยา ศิลปปรีชา
ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา
กรรมการ
๕. นางสาวจิราภรณ์ กองหนู
ครูโรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
กรรมการ
๖. นางสาวธรรณชนก คุ้มถิ่นแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
กรรมการ
๗. นายณัฐวุฒิ จาเนียรพล
ครูโรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
กรรมการ
๘. นายวีรชัย สีบุญมา
ครูโรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
กรรมการ
๙. นางสาวชูสกุล อาจมังกร
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
กรรมการและ
เลขานุการ
๑๕. คณะกรรมการจัดทาของที่ระลึกและจาหน่าย
มีหน้าที่ จัดทาและจาหน่ายบัตร ส.ค.ส และจัดทาบัตรต่างๆของคุณครูและนักเรียน จัดทาเสื้อโปโล
และเสื้อกรรมการจัดงาน
15.1 จัดทาและจาหน่าย ส.ค.ส. และเกียรติบัตรของครูและนักเรียน ประกอบด้วย
1. นายเทอดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง และทีมงานนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่
2. นางสาวสิริกรานต์ เปี่ยมวุฒิ
ผู้อานวยการโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่
3. นางพัชรินทร์ กันทะเสน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ จังหวัดแพร่
4. นางสาวสุกานดา สุวรรณพงศ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่
15.2 จัดทาและจาหน่ายเสื้อโปโลภาคเหนือ จัดทาและจาหน่ายเสื้อกรรมการและจัดทาโล่และ
เหรียญรางวัล ประกอบด้วย
1. นางศิวารมย์ ศิริภาพ
ประธานคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสรรค์
2. นางน้าทิพย์ ทะศรีแก้ว
ประธานคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดน่าน
3. นายสุธี พิพิธวัฒนาพันธ์
นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่
4. นางวัลลา สันติภาดา
นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
/ ๑6. คณะกรรมการ...
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๑6. คณะกรรมการประสานงานกองเลขานุการ/เอกสารต่างๆหนังสือเชิญ
มีหน้าที่ประสานงานให้ฝ่ายต่างให้ดาเนินการไปด้วยเรียบร้อย ออกหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ
หน่วยงานต่าง ๆ
๑. นายบัณฑิต ครุฑางคะ
นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นายสุรศักดิ์ พงศ์สิทธิศักดิ์
อุปนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์
กรรมการ
3 นางขวัญหล้า ใจห้าว
อุปนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์
กรรมการ
4 นางศรีสมนึก กาญจนอุดม
อุปนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์
กรรมการ
5. นางสาวทิพย์วรรณ คาเหลา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
กรรมการ
6. นางชรอยวรรณ ประเสริฐผล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเสรีศึกษา
กรรมการ
7 นางวรรณวิมล ครุฑางคะ
ผู้อานวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
กรรมการ
8. นางสมคิด ชอุ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา
กรรมการ
๙. นายสุวิทย์ เพชรน่าชม
ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรพินิตศึกษา
กรรมการ
๑๐. นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกิตติพิทยา
กรรมการ
๑๑. นางศรีไพร ขันทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีไพรวิทย
กรรมการ
๑๒. นางศยามล ลมูลพันธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบูรณวิทยา
กรรมการ
๑3. นางจินดา วรปัสสุ
ผู้อานวยการโรงเรียนเมตตาศึกษา
กรรมการ
๑4. นายปริญญา ชนะวาที
ผู้จัดการโรงเรียนเมตตาวิทยา
กรรมการ
๑5. นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการและ
เลขานุการ
๑6. นางณิชาภัทร วิลเลี่ยม
ผู้จัดการโรงเรียนเมตตาศึกษา
กรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๑7. นางจิตราภรณ์ วิทยานนท์
ผู้จัดการโรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา
กรรมการและ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
18. นางรัศมี จันทร์เพ็ง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
19. นางกัญญารัตน์ เหมฤดี
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒0. นายวีรพันธ์ สหเมธาพัฒน์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒1. นางสาวพรรณิภา บุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 2563

(นายอรรถพล ตรึกตรอง)
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

