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คำสังส
่ ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
ที่ /2564
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมกำรกำรจัดงำนวันกำรศึกษำเอกชนภำคเหนื อ ครัง้ ที่ 7 ประจำปี 2564 จังหวัด
อุตรดิตถ์
................................................................
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนร่วมกับสมำคมทำงกำรศึกษำเอกชนกำหนด
ให้มกี ำรจัดงำนวันกำรศึกษำเอกชนระดับภูมภิ ำคประจำปี 2564 ใน 5 ภำค โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมัคคี ควำมคิด สร้ำงสรรค์ ควำมเข้ำใจอันดี ระหว่ำงเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐและเอกชนระหว่ำงโรงเรียนเอกชน
ด้วยกัน รวมทัง้ เป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้นักเรียน ครู ได้แสดงควำมสำมำรถได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ส่งเสริมพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรให้กบั นักเรียนเป็ นกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำน
ของโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดกำรศึกษำเอกชนสูส่ งั คม
โดยมีรูปแบบกำรจัดงำนใน 4 ภูมภิ ำค และกำหนดจัดงำนวันกำรศึกษำเอกชนระดับภำคเหนือ ประจำปี 2564
ในวันที่ 6 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสัมฤทธิ ์ตำมวัตถุประสงค์
จึงพิจำรณำแต่งตัง้ คณะกรรมกำรจัดงำนวันกำรศึกษำเอกชนภำคเหนือ ประจำปี กำรศึกษำ 2564 ณ จังหวัด
อุตรดิตถ์ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
มีหน้ ำที่ เกี่ยวกับให้คำปรึกษำและมีห น้ ำที่อำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนิ น งำน
วำงแผน ให้ขอ้ เสนอแนะดูแลและแก้ไขปัญหำอุปสรรค ให้กำรสนับสนุนทรัพยำกร บุคลำกร และวัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆให้สำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำย ประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน โรงเรียน
สมำคมทีเ่ กี่ยวข้อง ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนแต่งตัง้ อนุกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม
คณะกรรมกำรประกอบด้วย
1. ผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์
ประธำนทีป่ รึกษำ
2. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
ทีป่ รึกษำ
3. ศึกษำธิกำร 17
ทีป่ รึกษำ
4. ศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์
ทีป่ รึกษำ
5. รองศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์
ทีป่ รึกษำ
6. ผูอ้ ำนวยกำรเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ อุตรดิตถ์ เขต 1
ทีป่ รึกษำ
7. ผูอ้ ำนวยกำรเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ อุตรดิตถ์ เขต 2
ทีป่ รึกษำ
8. นำยกสมำคมคณะกรรมกำรประสำนงำนและส่งเริมกำรศึกษำเอกชน ทีป่ รึกษำ
แห่งประเทศไทย
9. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ทีป่ รึกษำ
10. นำยกเทศมนตรีเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์
ทีป่ รึกษำ
11. ผูบ้ งั คับกำรตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
ทีป่ รึกษำ
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12. นำยกครูโรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย
13. ประธำนเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชน 17 จังหวัดภำคเหนือ
14. นำยณรงค์ โภชนจันทร์ นำยกสมำคมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์
15. นำงบุญยืน เจริญลำภ

ทีป่ รึกษำ
ทีป่ รึกษำ
ทีป่ รึกษำ

ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน
ประธำนกรรมกำร
และส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์
16. นำยเทอดศักดิ ์ ผิวเกลี้ยง ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน รองประธำนกรรมกำร
และส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดแพร่
17. นำงศิวำรมย์ ศิรภิ ำพ
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน
กรรมกำร
และส่งเสริกำรศึกษำเอกชนจังหวัดนครสวรรค์
18. นำยผดุงฉัตร ไวทยกุล
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน
กรรมกำร
และส่งเสริกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพะเยำ
19.นำยกัมปนำท อินอ่อน
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน
กรรมกำร
และส่งเสริกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร
20. นำงพรรณี สหเสวียนต์ ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน
กรรมกำร
และส่งเสริกำรศึกษำเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
21. นำงสำวมนต์ณภัครณ์ ธีรตั ระกูล ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน
กรรมกำร
และส่งเสริกำรศึกษำเอกชนจังหวัดเชียงรำย
22. นำยสมศักดิ ์ ทองประวิทย์
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน
กรรมกำร
และส่งเสริกำรศึกษำเอกชนจังหวัดตำก
23. นำงน้ำทิพย์ ทะศรีแก้ว
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน
กรรมกำร
และส่งเสริกำรศึกษำเอกชนจังหวัดน่ำน
24. นำยศิระ วนเวชกุลย์ภกั ดี ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน
กรรมกำร
และส่งเสริกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพิจติ ร
25. นำยอัคนี ศุขโรจน์
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน
กรรมกำร
และส่งเสริกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
26. นำยบัณฑิต ครุฑำงคะ
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน
กรรมกำร
และส่งเสริกำรศึกษำเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์
27. นำยศิวชั ปุรณะวิทย์
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน
กรรมกำร
และส่งเสริกำรศึกษำเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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28. นำยชีพสิทธิ ์ ฮั ่นเกียรติพงษ์ ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน
กรรมกำร
และส่งเสริกำรศึกษำเอกชนจังหวัดลำปำง
29. นำยณัฐจักร รชตะไพโรจน์ ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน
กรรมกำร
และส่งเสริกำรศึกษำเอกชนจังหวัดลำพูน
30.นำงศุลพี ร ดรุณเพ็ชร์
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน
กรรมกำร
และส่งเสริกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสุโขทัย
31. ว่ำที่ ร.ต.สรวิชญ์ ชินพีระเสถียรประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน
กรรมกำร
และส่งเสริกำรศึกษำเอกชนจังหวัดอุทยั ธำนี
32. นำยสุธี พิพธิ วัฒนำพันธุ์ นำยกสมำคมผูบ้ ริหำรโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กรรมกำร
33. นำงพรรณี สหเสวียนต์ นำยกสมำคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
กรรมกำร
34. นำงวัลลำ สันติภำดำ
นำยกสมำคมผูป้ ระกอบวิชำชีพผูบ้ ริหำร
กรรมกำร
สถำนศึกษำเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
35. นำงสุนันทินี อ่อนแพง ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
กรรมกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์
36. นำยสมเดียว เกตุอนิ
ศึกษำนิเทศก์ศกึ ษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์
37. นำยจักรกฤช แก้วสุข
ศึกษำนิเทศก์ศกึ ษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์
38. นำงสำววิชุดำ แดนเมือง ศึกษำนิเทศก์ศกึ ษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์
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2. คณะกรรมกำรฝ่ ำยพิธกี ำร พิธเี ปิ ด
มีหน้ ำที่ วำงแผน ออกแบบ กำหนดรูปแบบขัน้ ตอนพิธกี ำรในพิธเี ปิ ดและจัดเตรียมพีกร
จัดเตรียมคำกล่ำวรำยงำน คำกล่ำวเปิ ด ประสำนงำนกับฝ่ ำยจัดเตรียม โล่ เกียรติบตั ร ของขวัญ เพื่อใช้ในพิธี
กำรเปิ ดให้เหมำะสม ตกแต่ง บริเวณพิธกี ำร จัดเตรียมอุปกรณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับพิธกี ำรเปิ ด โต๊ะ โพเดียม เวที
ประสำนงำน ฝ่ ำยปฎิคมเตรียมอำหำรว่ำง น้ำดื่มสำหรับแขกผูม้ เี กียรติ ทีม่ ำร่วมพิธเี ปิ ด ให้กำรต้อนรับแขก
และบุคคลสำคัญทีม่ ำร่วมงำนในพิธเี ปิ ดทีเ่ หมำะสมและปฏิบตั งิ ำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
คณะกรรมกำรประกอบด้วย
1. นำงสำวศิรประภำ โภชนจันทร์
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงบุญยืน
เจริญลำภ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเจริญวิทยำ
รองประธำน
กรรมกำร
3. นำยประเทือง
เจริญลำภ
ผูจ้ ดั กำร/ผูร้ บั ใบอนุญำตโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
4. นำงจิตรำภรณ์ เอีย่ มสกุล ผูอ้ ำนำยกำรโรงเรียนจรัสศิลป์
กรรมกำร
5. นำงสำวหทัยรัตน์ สกุลปัน ผูล้ งนำมแทนผูร้ บั ใบอนุญำตโรงเรียนสหคริสเตียน
กรรมกำร
6. นำงพรศรี
เพ็งเรือง
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนสหคริสเตียน
กรรมกำร
7. นำงสำวพรทิพย์ แสงโรจน์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์
กรรมกำร
8. นำยพนม
เชำวนปรีชำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเปี่ ยมวิทยำคำร
กรรมกำร
9. นำยอนุชำติ
ศรีลำ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน
กรรมกำร
10. นำงมธุรนิ ทร์
ดวงสุวรรณ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลคริสเตียน
กรรมกำร
11. นำงสำวทิพย์วภิ ำ สีหลักษณ์ ผูจ้ ดั กำรโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
12. นำยเจม
เม่นวังแดง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
13. นำงสำวรัตนำ
สนิทน้อย ผูอ้ ำนวยกำรไตรศำสตร์วเิ ทศศึกษำ
กรรมกำร
14. นำงดำรำรัตน์
กลรำช
ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
15. นำงสุมำพร
บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
16. นำยอธิป
ฤทธิชยั
ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
17. นำงสำวเบญจรัตน์ นำคสุด
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
18. นำยพลวัฒน์
สีมูล
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
19. นำงฌัชญำ
ผำแสนเถิน ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร

20. นำงนิตยำ
เพ็ชรครุฑ ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์
กรรมกำร
21. นำงสำวณัฎยำ ลำภูตะมะ ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์
กรรมกำร
22. นำงอัชฌำพร
สมใส ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์
กรรมกำร
23. นำยอดิศกั ดิ ์
ศรีลำ ครูโรงเรียนอนุบำลคริสเตียน
กรรมกำร
24. นำงสำวสุณิดำ สิรคิ ำ ครูโรงเรียนอนุบำลคริสเตียน
กรรมกำร
25. นำงสำวมยุรฉัตร ทรงกุล ครูโรงเรียนอนุบำลคริสเตียน
กรรมกำร
26. นำงสำวศิระภัศสร สมท่ำ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน
กรรมกำร
27. นำงสำวกีรติ
เขียวมีศรี ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน
กรรมกำร
28. นำงสำวณัฐำศิร ิ เกศำภู ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน
กรรมกำร
29. นำยวุฒนิ ันท์
รักดี
ครูโรงเรียนเปี่ ยมวิทยำคำร
กรรมกำร
30. นำงสมำพร
ภู่ตระกูล ครูโรงเรียนเปี่ ยมวิทยำคำร
กรรมกำร
31. นำงดลยำ
แววเพ็ชร ครูโรงเรียนเปี่ ยมวิทยำคำร
กรรมกำร
32. นำยประสำน
บุญมี ครูโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
33. นำยอมรชัย
อินสอน ครูโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
34. นำงสำวสโรชำ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
35. นำงอมรรัตน์
สุพฒ
ั น์ ครูโรงเรียนจรัสศิลป์
กรรมกำร
36. นำยวิชยำ
ตัง้ มีลำภ
ครูโรงเรียนจรัสศิลป์
กรรมกำร
37. นำงสำวนม์นิภำ ภูวดลวรนำถ ครูโรงเรียนจรัสศิลปื
กรรมกำร
38. นำงกัญญณัช
คนดี
ครูโรงเรียนสหคริสเตียน
กรรมกำร
39. นำงสำวกัญจน์พร งำต้น ครูโรงเรียนสหคริสเตียน
กรรมกำร
40. นำยจิตรภำณุเทพ อำทิตยชำนนท์ ครูโรงเรียนสหคริสเตียน
กรรมกำร
41. นำงสำวปิ ยะพร จันทรู
ครูโรงเรียนไตรศำสตร์วเิ ทศศึกษำ
กรรมกำร
42. นำงสำวอริสำ
แจ้งฉำย
ครูโรงเรียนไตรศำสตร์วเิ ทศศึกษำ
กรรมกำร
43. นำงสำวกุลภัสสร์ พงษ์กติ ธิ รร ครูโรงเรียนไตรศำสตร์วเิ ทศศึกษำ
กรรมกำร
44. นำงดลกนก
โภชนจันทร์ ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
45. นำงอัฉริยำ
คล้ำยคลึง
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
3. คณะกรรมกำรฝ่ ำยแสดงบนเวทีกำรแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรม
มีหน้ ำที่ วำงแผนกำหนดรูปแบบกำรแสดงต่ำงๆประสำนกับหน่วยงำน สถำนศึกษำ
จัดทำกำหนดกำร รำยกำรแสดง พิธกี รดำเนินกำร จัดหำรำงวัล รวมถึงควบคุมกำรแสดงบนเวที
กำรแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรมภำยในงำนให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อยและปฏิบตั งิ ำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั
มอบหมำย
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คณะกรรมกำรประกอบด้วย
1. นำงสำวศิรประภำ โภชนจันทร์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนภรำดำนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร
2. นำงบุญยืน
เจริญลำภ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเจริญวิทยำ รองประธำนกรรมกำร
3. นำงดำรำรัตน์
กลรำช ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
4. นำงสุภำพร
บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
5. นำยอธิป
ฤทธิชยั
ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
6. นำยพนธกฤต นนท์ขุนทศ ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
7. นำงวรรณภำ ศรีแก้ว
ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
8. นำงวิษำ
ศรีมะรักอ่อน ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
9. นำงเสำวลี ยุธติบรรณ ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
10. นำงอำรมณ์ มีทว้ ม
ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
11. นำงสุกญ
ั ญำ แก้วใจ
ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
12. นำงพนิดำ กุลศิร ิ
ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
13. นำงรินทร์ลภัส โชติมงคลสิทธิ ์ ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
14. นำงชิดำพร อินใจ
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
15. นำงสำวนำรถฤมล ชังสิงห์ ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
16. นำงอมรรัตน์ นำมเนียม ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
17. นำยชัยมงคล มั ่งคั ่ง
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
18. นำงแพรววรรณ โชคมณีวรรณ ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
19. นำงสมคิด พูลสวัสดิ ์
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
20. นำยประเสริฐ อินทรัพย์
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
21. นำงสำวตรีสุคนธ์ ต่ำยอ้น ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
22. นำงมยุร ี
โกญจนำท
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
23. นำงอัฉริยำ คล้ำยคลึง
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
24. นำงดลกนก โภชนจันทร์ ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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4. คณะกรรมกำรฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
มีหน้ ำที่ วำงแผน กำหนดรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ทงั ้ ก่อนกำรจัดงำน ระหว่ำงงำน และหลังงำน
ทีม่ คี วำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สื่อสำรมวลชนทุกแขนง จัดทำสูจบิ ตั ร เอกสำรข่ำวสำรกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
กำรรวบรวมภำพถ่ำยกิจกรรมตลอดระยะเวลำกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ กำรจัดงำนให้กบั ทุกจังหวัด และ
หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องทรำบ รวมถึงประสำนงำนกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆเพื่อให้ทุกจังหวัดได้ทรำบข่ำวสำร กำร
ดำเนินงำนต่ำงๆอย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง และปฏิบตั งิ ำนตำมอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำยได้
คณะกรรมกำรประกอบด้วย
1. นำยอนุชำติ ศรีลำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน
ประธำนกรรมกำร
2. นำยอดิศกั ดิ ์ ศรีลำ ครูโรงเรียนอนุบำลคริสเตียน
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวพรทิพย์ แสงโรจน์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์ รองประธำนกรรมกำร
4. นำยศุภโชค สุภำวสิทธิ ์ รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนไตรศำสตร์วเิ ทศศึกษำ รองประธำน
กรรมกำร
5. นำงสำววรำภรณ์ แว่นสิม ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์
กรรมกำร
6. นำงสำวฉัตรชนก โพธิ ์จันทร์ ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์
กรรมกำร
7. นำงอรวรรณ มะตัน
ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์
กรรมกำร
8. นำยธีรธรรม ทำขำว
ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์
กรรมกำร
9. นำยนิตพิ นธ์ คำจินดำ ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์
กรรมกำร
10. นำยรัชชำนนท์ เกศำภู
ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน
กรรมกำร
11. นำงสำวกีรติ เขียวมีศรี ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน
กรรมกำร
12. นำสำววิรงรอง ทองอยู่
ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน
กรรมกำร
13. นำงสำวสุภำภรณ์ กุลท้วม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน
กรรมกำร
14. นำงสำวอำภำกร เตชะ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน
กรรมกำร
15. นำงสำวนิตยำ ร่มขำว
ครูโรงเรียนไตรศำสตร์วเิ ทศศึกษำ
กรรมกำร
16. นำงสำวศิระภัศสร สมท่ำ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
17. นำงสำวธมลวรรณ กันทะเขียว ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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5. คณะกรรมกำรฝ่ ำยต้อนรับและจัดเลี้ยง
มีหน้ ำที่ ให้กำรต้อนรับประธำน คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ ครู นักเรียน ผูป้ กครอง
แขกผูม้ เี กียรติ จำกหน่วยงำนต่ำงๆจัดสถำนทีร่ บั แขก ประสำนงำนฝ่ ำยสถำนทีใ่ นกำรจัดทีจ่ อดรถ แขกผูม้ เี กียติทมี่ ำ
ร่วมงำน จัดทำบัตรจอดรถ ประสำนงำนและจัดยำนพำหนะสำหรับอำนวยควำมสะดวกแก่ประธำนในพีเปิ ด และแขก
VIP ทีม่ ำร่วมงำน วำงแผนและดำเนินงำนจัดสถำนที่ อำหำร เครื่องดื่ม กำรแสดง และลำดับพิธกี ำรต่ำงๆในกำรจัด
เลี้ยงต้อนรับแขกผูม้ เี กียรติ คณะกรรมกำร และผูบ้ ริหำรทีม่ ำร่วมงำน และปฏิบตั งิ ำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
คณะกรรมกำรประกอบด้วย
1. นำงบุญยืน เจริญลำภ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเจริญวิทยำ ประธำนกรรมกำร
2. นำงจิตรำภรณ์ เอีย่ มสกุล ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนจรัสศิลป์ รองประธำนกรรมกำร
3. นำงพรศรี เพ็งเรือง
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนสหคริสเตียน
กรรมกำร
4. นำงสำวพรทิพย์ แสงโรจน์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์ กรรมกำร
5. นำยพนม เชำวนปรีชำ ผูอ้ ำนวยกำรเปี่ ยมเมธีวทิ ยำคำร
กรรมกำร
6. นำยอนุชำติ ศรีลำ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน กรรมกำร
7. นำงมธุรนิ ทร์ ดวงสุวรรณ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลคริสเตียน กรรมกำร
8. นำงสำวทิพย์วภิ ำ สีหลักษณ์ ผูจ้ ดั กำรโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
9. นำยเจม เม่นวังแดง
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
10. นำงสำวรัตนำ สนิทนัย
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนไตรศำสตร์วเิ ทศศึกษำ กรรมกำร
11. นำยประเทือง เจริญลำภ ผูจ้ ดั กำร/ผูร้ บั ใบอนุญำตโรงเรียนเจริญวิทยำ กรรมกำร
12. นำงสำวหทัยรัตน์ สกุลปัน ผูล้ งนำมแทน/ผูร้ บั ใบอนุญำตโรงเรียนสหคริสเตียน
กรรมกำร
13. นำยศุภโชค สุภำวสุทธิ ์ รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนไตรศำสตร์วเิ ทศศึกษำ กรรมกำร
14. นำงอมรรัตน์นำมเนียม
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
15. นำงสำวทักษิณำ หลำนพรม ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
16. นำงสำวนำถฤมล ชังสิงห์ ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
17. นำยชัยมงคล มั ่งคั ่ง
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
18. นำงสำวณัฐธิกำ ทองอินทร์ ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
19. นำงสำวเบญจรัตน์ อ่อนสุด ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
20. นำงสำวมนต์มณี ยิง่ คุณำอัครมณี ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
21. นำงสำวเกสวดี เทศเอม ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
22. นำงรินทร์ลภัส โชตฺมงคลสิทธิ ์ ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
23. นำยพลวัฒน์ สีมลู
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร

24. นำงสำวสโรชำ รุง่ เรือง
25. นำงอมรรัตน์ สุพฒ
ั น์
26. นำยวิชยำ ตัง้ มีลำภ
27. นำงอัฉริยำ คล้ำยคลึง
28. นำงสำวฐิตกิ ำ รักวำนิช

ครูโรงเรียนหวัวเฉียว
ครูโรงเรียนจรัสศิลป์
ครูโรงเรียนจรัสศิลป์
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
ครูโรงเรียนจรัสศิลป์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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6. คณะกรรมกำรฝ่ ำยจัดทำเกียรติบตั รและโล่รำงวัล
มีหน้ ำที่ วำงแผน ออกแบบ กำหนดรูปแบบขัน้ ตอนพิธกี ำรในพิธเี ปิ ดและจัดเตรียมพิธกี ร
จัดเตรียมคำกล่ำวรำยงำน คำกล่ำวเปิ ด ประสำนงำนกับฝ่ ำยจัดเตรียมโล่ เกียรติบตั ร ของขวัญ เพื่อใช้ในพิธกี ำรเปิ ด
ให้เหมำะสม ตกแต่ง บริเวณพิธกี ำร ให้กำรต้อนรับประธำน คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ ครู นักเรียน
ผูป้ กครอง แขกผูม้ เี กียรติ จำกหน่วยงำนต่ำงๆจัดสถำนทีร่ บั แขก ประสำนงำนฝ่ ำยสถำนทีใ่ นกำรจัดที่จอดรถ แขกผู้
มีเกียรติทมี่ ำร่วมงำน จัดทำบัตรจอดรถ ประสำนงำนและจัดยำนพำหนะสำหรับอำนวยควำมสะดวกแก่ประธำนในพี
เปิ ด และแขก VIP ทีม่ ำร่วมงำน วำงแผนและดำเนินงำนจัดสถำนที่ อำหำร เครื่องดืม่ กำรแสดง และลำดับพิธกี ำร
ต่ำงๆในกำรจัดเลี้ยงต้อนรับแขกผูม้ เี กียรติ คณะกรรมกำร และผูบ้ ริหำรทีม่ ำร่วมงำน และปฏิบตั งิ ำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั
มอบหมำย
คณะกรรมกำรประกอบด้วย
1. นำงหทัยรัตน์ สกุลปัน ผูล้ งนำมแทน/ผูร้ บั ใบอนุญำต ประธำนกรรมกำร
โรงเรียนสหคริสเตียน
2. นำงบุญยืน เจริญลำภ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเจริญวิทยำ รองประธำนกรรมกำร
3. นำงอมรรัตน์ นำมเนียม ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
4. นำงทักษิณำ หลำนพรม ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
5. นำงฌัชญำ ผำแสนเถิน ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
6. นำงสำวเกสวดี เทศเอม ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
7. นำงรินทร์ลภัส โชติมงคลสิทธิ ์ ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
8. นำงสำวเบญจรัตน์ อ่อนสุด ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
9. นำงสำวศิรนิ ำฎ นวลละออง ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
10. นำยชัยมงคล มั ่งคั ่ง
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
11. นำยพลวัฒน์ สีมูล
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
12. นำงมยุร ี โกญจนำท
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
13. นำงพรศรี เพ็งเรือง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนสหคริสเตียนอุตรดิตถ์ กรรมกำร
14. นำงบังอร จิตอนุกูล
ครูโรงเรียนสหคริสเตียนอุตรดิตถ์
กรรมกำร
15. นำงลำแพน ร่วมศรี
ครูโรงเรียนสหคริสเตียนอุตรดิตถ์
กรรมกำร
16. นำงเสำวร์วลี ศรีเขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนสหคริสเตียนอุตรดิตถ์
กรรมกำร
17. นำงอังสุมำรินทร์ ต๊ะอ้อม ครูโรงเรียนสหคริสเตียนอุตรดิตถ์กรรมกำรและเลขำนุกำร
18. นำงสำวนำรถฤมล ชังสิงห์ ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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7. คณะกรรมกำรฝ่ ำยจัดนิทรรศกำร กำรแสดงผลผลิตของนักเรียน
มีหน้ ำที่ วำงแผน กำหนดรูปแบบจัดเตรียมสถำนที่ ในกำรจัดนิทรรศกำร ประสำนกับหน่วยงำน
สมำคมโรงเรียน เพื่อร่วมกิจกรรมทีแ่ สดงถึงคุณภำพกำรศึกษำ ทีส่ อดแทรกองค์ควำมรู้ ให้ผเู้ ข้ำร่วมงำนสำมำรถนำ
ควำมรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้ รูปแบบกำรจัดกิจกรรมเสมือนนิทรรศกำรมีชวี ติ กำรสำธิตจริงให้ผเู้ ข้ำร่วมงำนเข้ำใจได้
โดยง่ำย นำผลผลิตของนักเรียนมำแสดงและจำหน่ำย จัดกิจกรรมฐำนฐำนกำรเรียนรูใ้ นกลุ่มสำระต่ำงๆในรูปแบบที่
สำมำรถให้ผรู้ ่วมงำนสำมำรถปฎิบตั ิ ได้เรียนรูส้ ร้ำงผลงำน ชิ้นงำน หรือกำรเล่นเกมต่ำงๆจัดเตรียมตกแต่งสถำนที่
จัดเตรียมอุปกรณ์ สิง่ ต่ำงๆทีใ่ ช้ในกิจกรรมตลอดระยะเวลำของกำรจัดงำน และรับผิดชอบดูแลให้กำรจัดกิจกรรมหรือ
กำรแสดงต่ำงๆเป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย และปฎิบตั งิ ำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
คณะกรรมกำรประกอบด้วย
1. นำงสำวรัตนำ สนิทน้อย ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนไตรศำสตร์วเิ ทศศึกษำ ประธำน
กรรมกำร
2. นำงบุญยืน เจริญลำภ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเจริญวิทยำ
รองปรำนกรรมกำร
3. นำงชิดำพร อินใจ
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
4. นำงสมคิด พูลสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
5. นำงวรพรรณ เทีย่ งบูทวี ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
6. นำยประเสริฐ อินทรัพย์ ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
7. นำยธเนตร ยิม้ เพ็ชร ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
8. นำยบรรพต บำงโพธิ ์ทอง ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
9. นำงสำวใจรักษ์ ช่ำงกล่อม ครูโรงเรียนไตรศำสตร์วเิ ทศศึกษำ
กรรมกำร
10. นำงสำววิยะดำ คงพิทกั ษ์ ครูโรงเรียนไตรศำสตร์วเิ ทศศึกษำ
กรรมกำร
11. นำงสำววิชุดำ พวงทอง
ครูโรงเรียนไตรศำสตร์วเิ ทศศึกษำ
กรรมกำร
12. นำงสำวนัฐพร แสงจันทร์ ครูโรงเรียนไตรศำสตร์วเิ ทศศึกษำ
กรรมกำร
13. นำงสำวนุจรี มีเพ็ชร ครูโรงเรียนไตรศำสตร์วเิ ทศศึกษำ
กรรมกำร
14. นำยชำญอักษรำ อุสำหะกำนนท์ ครูโรงเรียนไตรศำสตร์วเิ ทศศึกษำ
กรรมกำร
15. นำยศุภโชค สุภำวสุทธิ ์ รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนไตรศำสตร์วเิ ทศศึกษำ กรรมกำรและ
เลขำนุกำร

16. นำงอมรรัตน์ นำมเนียม

ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
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8. คณะกรรมกำรฝ่ ำยจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร
มีหน้ ำที่ จัดเตรียมเอกสำร สถำนที่ อุปกรณ์ เครื่องมือต่ำงๆทีใ่ ช้ในกำรแข่งขันทักษะ
วิชำกำรในกลุ่มกำรเรียนรูป้ ฐมวัยกลุ่มสำระภำษำไทย กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ และกลุ่มสำระ
ภำษำต่ำงประเทศ รวม 61 รำยกำรแข่งขัน รับลงทะเบียน ผูเ้ ข้ำร่วมกำรแข่งขัน ครูผคู้ วบคุม กรรมกำรตัดสิน
ประสำนกรรมกำรตัดสิน เพื่อให้กำรตัดสินเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดว้ ยควำมบริสุทธิ ์ ยุตธิ รรม โปร่งใส สรุปผลกำร
แข่งขัน แจ้งให้ฝ่ำยทะเบียน และปฏิบตั งิ ำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
คณะกรรมกำรประกอบด้วย
1. นำยจักรกฤษ แก้วสุข ศึกษำนิเทศน์ชำนำญพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสมเดียว
เกตุอนิ ทร์ ศึกษำนิเทศน์ชำนำญพิเศษ รองประธำน
กรรมกำร
3. นำงสำววิชุดำ
แดนเมือง ศึกษำนิเทศน์ชำนำญพิเศษ
รองประธำน
กรรมกำร
4. นำงสุนันทินี
อ่อนแพง ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
กรรมกำร
5. นำงอนุสรณ์
สุกสง
นักวิชำกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
กรรมกำร
9. คณะกรรมกำรฝ่ ำยทะเบียนและประมวลผลกำรแข่งขัน
มีหน้ำที่ ดูแลเวปไซต์กำรจัดงำนให้พร้อมสำหรับประชำสัมพันธ์ ลงทะเบียนกำรแข่งขัน กำร
ประกำศผล รวมถึงจัดเตรียมเอกสำรกำรรำยงำนตัว เอกสำรกำรตัดสิน เอกสำรรำยงำนผล ป้ ำยคณะกรรมกำร และ
เอกสำรอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง จัดเก็บข้อมูลผูเ้ ข้ำแข่งขัน ข้อมูลกรรมกำรตัดสิน ผลกำรแข่งขัน คะแนนกำรแข่งขัน
วิเครำะห์ขอ้ มูล สรุปและรำยงำนผลดำเนินงำน ให้แก่ผเู้ ข้ำร่วมกำรแข่งขันและเข้ำร่วมกิจกรรม ผ่ำนเวปไซต์กำรจัด
งำน และปฎิบตั งิ ำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
คณะกรรมกำรประกอบด้วย
1. นำยจักรกฤษ แก้วสุข ศึกษำนิเทศน์ชำนำญพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสมเดียว
เกตุอนิ ทร์ ศึกษำนิเทศน์ชำนำญพิเศษ รองประธำน
กรรมกำร
3. นำงสำววิชุดำ แดนเมือง ศึกษำนิเทศน์ชำนำญพิเศษ รองประธำนกรรมกำร
4. นำงสุนันทินี อ่อนแพง ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
กรรมกำร
5. นำงอนุสรณ์
สุกสง
นักวิชำกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน กรรมกำร
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6. นำงสำวศิรนิ ำฎ นวลละออง ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
7. นำงสำวตรีสุคนธ์ ต่ำยอ้น ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
8. นำยสุภำพ
เชียงรอด ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
9. นำงสำวศศิทร ฉำยำรัตน์ ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
10. นำงสำววัชรำ อภัยชำ
ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
11. นำงสำวจุฑำมำศ อุปคำ ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
12. นำงสำวพนิดำ กุลศิร ิ
ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
13. นำยสุกจิ
โภชนจันทร์ ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
14. นำยเฉลิมชัย
ยิม้ แย้ม
ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
15. นำยยุทธชัย แย้มสุคนธิ ์ ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
16. นำงสำวฉันชนก มีสอน ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
17. นำงสำวสุภทั รสร แจ้งอ่วม ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
18. นำยเชษฐ์สุพฒ
ั น์ ธนำรัชโชติกุล ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
19. นำงสำวนำรำ คำสอน
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
10. คณะกรรมกำรฝ่ ำยสถำนที่ กำรจรำจรและควำมปลอดภัย
มีหน้ ำที่ ติดต่อ ประสำนงำน จัดเตรียมสถำนทีส่ ำหรับกำรจัดงำนวันกำรศึกษำเอกชน
ภำคเหนือ ให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัยพร้อมสำหรับกำรจัดงำน ประสำนงำน ฝ่ ำยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในกำรจัดทำแผนผังสถำนทีจ่ ดั งำน สถำนทีใ่ นพิธเี ปิ ด –ปิ ด สถำนทีจ่ ดั นิทรรศกำร เวทีกำรแสดง สถำนทีจ่ ดั กำร
แข่งขันต่ำงๆรวมถึงระบบไฟ แสง เสียง อย่ำงเพียงพอทั ่วถึง อำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจร กำรจอดรถ จัด
สถำนทีจ่ อดรถสำหรับแขก VIP และผูร้ ่วมงำนจัดทำบัตรจอดรถสำหรับแขก VIP อำนวยควำมสะดวกแขก VIP
ประสำนงำนกับหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อขอรับกำรสนับสนุนด้ำนบุคลำกรดูแลควำมปลอดภัยและระบบรำจร
โดยรอบบริเวณสถำนทีแ่ ข่งขัน และปฏิบตั งิ ำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
คณะกรรมกำรประกอบด้วย
1. นำยพนม เชำวนปรีชำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเปี่ ยมเมธีวทิ ยำคำร ประธำน
กรรมกำร
2. นำงมธุรนิ ทร์ ดวงสุวรรณ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลคริสเตียนรองประธำน
กรรมกำร

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นำยวุฒนิ ันท์ รักดี
ครูโรงเรียนเปี่ ยมเมธีวทิ ยำคำร
กรรมกำร
นำงสมำพร ภู่ตระกูล
ครูโรงเรียนเปี่ ยมเมธีวทิ ยำคำร
กรรมกำร
นำงนภำพร ศักดำณรงค์ ครูโรงเรียนเปี่ ยมเมธีวทิ ยำคำร
กรรมกำร
นำงสมจิตร สมศรี
ครูโรงเรียนอนุบำลคริสเตียน
กรรมกำร
นำยอำนุภำพ ดวงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอนุบำลคริสเตียน
กรรมกำร
นำงสำวมยุรฉัตร ทรงกุล ครูโรงเรียนอนุบำลคริสเตียน
กรรมกำร
นำงสำวศรัณยำ แว่นสุขศรี ครูโรงเรียนเปี่ ยมเมธีวทิ ยำคำร กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
10.นำยอดิศกั ดิ ์ ศรีลำ ครูโรงเรียนอนุบำลคริสเตียน กรรมกำรและเลขำนุกำร
11. คณะกรรมกำรฝ่ ำยปฐมพยำบำล
มีหน้ ำที่ ดูแลงำนพยำบำลให้กบั ผูม้ ำร่วมงำน ประสำนงำนกับหน่วยงำนในกำรเตรียมหน่วย
พยำบำล เพื่อให้กำรดูแลช่วยเหลือแก่ผทู้ มี่ ำร่วมงำน และปฏิบตั งิ ำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
คณะกรรมกำรประกอบด้วย
1. บำทหลวงประเสริฐ สุทธิ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเซนแมรีอ่ ุตรดิตถ์ ประธำน
กรรมกำร
2. นำงสำวพรทิพย์ แสงโรจน์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเซนแมรี่อุตรดิตถ์ รองประธำน
กรรมกำร

3. นำงอุไรวรรณ มณีศรี
กรรมกำร
4. นำงลภัสรดำ คงตะมะ
5. นำงมำลี คันธะพรหม
6. นำงสำวธนัญญำ เขื่อนธนะ
7. นำงอัญชนำ หมำยดี
กรรมกำร
8. นำงรำตรี เตจะสร้อย
9. นำงสำยใจ ชวำนำ
10. นำงลำวรรณ์ ไชยคำ
กรรมกำร
11. นำงสำวณัฐณิชำ พรมลำ
12. นำงสุพรรณี บุญผำสุก
กรรมกำร
13. นำงรำตรี เตจะสร้อย
เลขำนุกำร

ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์
ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์
กรรมกำร
ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์
กรรมกำร
ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์
กรรมกำร
ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์
ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์
กรรมกำร
ครูโรงเรียนสหคริสเตียนอุตรดิตถ์
กรรมกำร
ครูโรงเรียนสหคริสเตียนอุตรดิตถ์
ครูโรงเรียนสหคริสเตียนอุตรดิตถ์
กรรมกำร
ครูโรงเรียนสหคริสเตียนอุตรดิตถ์
ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์ กรรมกำรและ
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14. นำงพรพิมล ชนะจน ครูโรงเรียนสหคริสเตียนอุตรดิตถ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
12. คณะกรรมกำรฝ่ ำยทีพ่ กั และแหล่งท่องเทีย่ ว
มีหน้ ำที่ ติดต่อประสำนงำน หำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเดินทำง ทำแผนที่ รำคำทีพ่ กั ประสำนงำน
ผูท้ ตี่ ้องกำรพัก และดำเนินกำรจัดกำรให้เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อยและปฎิบตั งิ ำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
คณะกรรมกำรประกอบด้วย
1. นำงสำวทิพย์วภิ ำ สีหลักลักษณ์ ผูจ้ ดั กำรโรงเรียนหวัวเฉียว
ประธำน
กรรมกำร
2. นำยเจม เม่นวังแดง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนหวัวเฉียว รองประธำน
กรรมกำร
3. นำงบุญยืน เจริญลำภ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเจริญวิทยำ รองประธำน
กรรมกำร
4. นำงอำพร หอมคำวะ
ครูโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
5. นำยประสำน บุญมี
ครูโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
6. นำงศรีวไิ ล แก้วอุดร
ครูโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
7. นำงสำวประภำพรรณ โหมดพันธุ์ ครูโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
8. นำงอัจฉรำ ตำสว่ำง
ครูโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
9. นำงสำวกมลพร สีคำทำ ครูโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
10. นำงสำวชนำพร ด้วงมูล ครูโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
11. นำงสำวสุพตั รำ จันทร์รณ
ุ ครูโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
12. นำงสำวเบญจวรรณ ชุ่มจันทร์จริ ำ ครูโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
13. นำงพิษณุ แสนบุญศรี ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
14. นำงสำวสุรยี ว์ ลั อยุ่จำรัส
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
15. นำงสำวทิพวรรณ แปงกำริยำ ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
16. นำงแพรววรรณ โชคมณีวรรณ ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
17. นำงสำวจุฑำมำส ชุ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
18. นำงสำวทักษิณำ หลำนพรม ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
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13. คณะกรรมกำรฝ่ ำยจัดหำรำยได้ กำรเงิน กำรบัญชี
มีหน้ ำที่ ประสำนงำนกำรัดหำงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรจัดงำน จัดหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัด
งำน จัดทำงบประมำณ กำรเงิน กำรเบิกจ่ำยงบประมำณต่ำงๆตำมทีค่ ณะกรรมกำรฝ่ ำยอำนวยกำร
กำหนด อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน รวบรวมหลักฐำน
กำรเงิน จัดทำบัญชีงบประมำณค่ำใช้จ่ำย ประสำนกับหน่วยงำน ฝ่ ำยต่ำงๆสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
และปฎิบตั งิ ำนอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
คณะกรรมกำรประกอบด้วย
1. นำงจิตรำภรณ์ เอีย่ มสกุล ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนจรัสศิลป์ ประธำนกรรมกำร
2. นำงบุญยืน เจริญลำภ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเจริญวิทยำ รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวศิรประภำ โภชนจันทร์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนภรำดำนุสรณ์ รองประธำน
กรรมกำร
4. นำงสำวพรทิพย์ แสงโรจน์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเซนแมรีอ่ ตุ รดิตถ์ รองประธำน
กรรมกำร

5. นำงสำวสุวพิชญ์ คำด้วง ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์ กรรมกำร
6. นำงสำวนฤมล วันจิว๋
ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์ กรรมกำร
7. นำงสำวศิรพิ ร อ้อนเปี้ ย ครูโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์ กรรมกำร
8. นำงจรูญ สังขภรณ์
ครูโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
9. นำงสำวจุฑำมำส ชุ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
10. นำงสำวนงนุช พรมจันทร์ ครูโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
11. นำยวิชยำ ตัง้ มีลำภ
ครูโรงเรียนจรัสศิลป์
กรรมกำร
12. นำงสำวชนม์วภิ ำ ภูวดลวรนำถ
ครูโรงเรียนจรัสศิลป์
กรรมกำร
13. นำงสำวฐิตกิ ำ รักวำนิช ครูโรงเรียนจรัสศิลป์
กรรมกำร
14. นำงสำวตรีสุคนธ์ ต่ำยอ้น ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
15. นำยยุทธชัย แย้มสุคนธ์
ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
16. นำยเชษฐ์สุพฒ
ั น์ ธนำรัชโชติกุล ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์ กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
17. นำงอมรรัตน์ สุพฒ
ั น์
ครูโรงเรียนจรัสศิลป์ กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
18. นำงอัฉริยำ คล้ำยคลึง
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร

14. คณะกรรมกำรฝ่ ำยบันทึกภำพ และจัดทำ Fanpage Facebook
มีหน้ ำที่ รวบรวมข้อมูลกำรแข่งขันสู่ระบบเว็บไซต์ของกำรจัดงำนตำมคณะกรรมกำรตัดสิน กำร
แข่งขันสรุปเป็ นทีเ่ รียบร้อย อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน
ถ่ำยภำพ VDO รวบรวมเป็ นชุดตัง้ แต่เริม่ จนสิน้ สุดงำนแล้วส่งประธำนจัดงำน
คณะกรรมกำรประกอบด้วย
1. นำยณรงค์ โภชนจันทร์ ผูจ้ ดั กำรโรงเรียนภรำดำนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวศิรประภำ โภชนจันทร์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนภรำดำนุสรณ์ รองประธำน
กรรมกำร
3. นำงวัชรำ อภัยชำ
ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
4. นำยจำรนต์ อุ่นกมล
ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
5. นำงสำวศศิทร ฉำยำรัตน์ ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
กรรมกำร
6. นำงรินทร์ลภัส โชติมงคลสิทธ์ ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
7. นำงสำวนำรำ คำสอน
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
8. นำยสุภำพ เชียงรอด
ครูโรงเรียนเจริญวิทยำ
กรรมกำร
9. นำงดลกนก โภชนจันทร์ ครูโรงเรียนภรำดำนุสรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
15. คณะกรรมกำรจัดทำของทีร่ ะลึกและจำหน่ำย
มีหน้ ำที่ จัดทำและจำหน่ำยบัตร ส.ค.ส. และจัดทำบัตรต่ำงๆของครู และนักเรียน จัดทำเสือ้ โปโลและ
เสือ้ กรรมกำรจัดงำน
15.1 จัดทำและจำหน่ำยบัตร ส.ค.ส. และจัดทำบัตรต่ำงๆของครู และนักเรียน
1. นำยเทิดศักดิ ์ ผิวเกลี้ยง
และทีมงำนนำยกสมำคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่
2. นำงสำวสิรกิ ำนต์ เปี่ ยมสุข ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่
3. นำงพัชรินทร์ กันทะเสน ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนอนุพงศ์พชั รินทร์ จังหวัดแพร่
4. นำงสุกำนดำ สุวรรณพงศ์
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง จังหวัดแพร่
15.2 กำรจัดทำและจำหน่ำยเสือ้ โปโล ภำคเหนือ
1. นำงศิวำรมย์ ศิรภิ ำพ
ประธำนคณะกรรมกำรและประสำนงำน
และส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดนครสวรรค์
2.นำงบุญยืน เจริญลำภ
ประธำนคณะกรรมกำรและประสำนงำน
และส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์

เอกสารหมายเลข 1
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15.3 กำรจัดทำโล่และเหรียญรำงวัล
1. นำยสุธี พิพธิ วัฒนำพันธ์
2.นำงวัลลำ สันติภำดำ

นำยกสมำคมผูบ้ ริหำรโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
นำยกสมำคมผูป้ ระกอบวิชำชีพผูบ้ ริหำร
สถำนศึกษำเอกชนจังหวัดพิษณุโลก

16.คณะกรรมกำรประสำนงำนกองเลขำนุกำร/เอกสำรๆหนังสือเชิญ
มีหน้ ำที่ ประสำนงำนให้ฝ่ำยต่ำงๆให้ดำเนินงำนไปด้วยควำมเรียบร้อย ออกหนังสือเชิญแขกผูม้ เี กียรติ
หน่วยงำนต่ำงๆ
1. นำงสุนันทินี อ่อนแพง
ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มกำรศึกษำเอกชน
ประธำนกรรมกำร
2. นำงบุญยืน เจริญลำภ
ประธำนคณะกรรมกำรและประสำนงำน รองประธำนกรรมกำร
และส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์
3. นำงสำวศิรประภำ โภชนจันทร์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนภรำดำนุสรณ์
รองประธำนกรรมกำร
4. นำงจิตตรำภรณ์ เอีย่ มสกุล ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเซนแมรีอ่ ุตรดิตถ์
กรรมกำร
5. นำยพนม เชำวนปรีชำ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเปี่ ยมวิทยำคำร
กรรมกำร
6. บำทหลวงประเสริฐ สุทธิ
ผูร้ บั ใบอนุญำตโรงเรียนเซนแมรีอ่ ุตรดิตถ์ กรรมกำร
7. นำยอนุชำติ ศรีลำ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน กรรมกำร
8. นำยอดิศกั ดิ ์ ศรีลำ
ครูโรงเรียนอนุบำลคริสเตียน
กรรมกำร
9. นำงสำวรัตนำ สนิทน้อย
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนไตรศำสตร์วเิ ทศศึกษำ กรรมกำร
10. นำงสำวหทัยทิพย์ สกุลปัน ผูล้ งนำมแทนผูร้ บั ใบอนุญำตโรงเรียนสหคริสเตียน กรรมกำร
11. นำงสำวทิพย์วภิ ำ สีหลักษณ์ ผูจ้ ดั กำรโรงเรียนหวัวเฉียว
กรรมกำร
12. นำงสำวพรทิพย์ แสงโรจน์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเซนต์แมรีอ่ ุตรดิตถ์ กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สั ่ง ณ วันที่
มกรำคม พ.ศ. 2564

(นำยอรรถพล ตรึกตรอง)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
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กลุ่ม
1. ปฐมวัย

2. วิทยาศาสตร์
( 2 รายการ 6 การแข่งขัน)
3. ภาษาต่างประเทศ
(6 รายการ 34 การแข่งขัน)

4. ภาษาไทย
(4 รายการ12 การแข่งขัน)

5. คณิตศาสตร์
(3 รายการ 11 การแข่งขัน)
6. ทัศนศิลป์
(1 รายการ 4 การแข่งขัน)

7. หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน

สถำนที่จดั กำรแข่งขันทักษะวิชำกำร ระดับกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน
วันการศึกษาเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
*******************************
ที่
รำยกำรแข่งขัน
สถำนที่
พิธีเปิ ดงำน
อำคำรหอประชุมใหญ่
1.
2.
3.
4.
5.
8.
9.

การปั้นดินน้ำมัน
การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ
การแข่งขันกายบริหาร
การเล่านิทานประกอบท่าทาง
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์

15. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(lmpromptu Speech)
16. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
17. การแข่งขัน(Spelling Bee)
18. ตอบปัญหาอาเซียน
19. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
20. Multi Skills Competiton
21. คัดลายมือสื่อภาษาไทย
22. วรรณกรรมพิจารย์
23 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ
24. เรียงร้อยถ้อยความ
25. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
26. การแข่งขันคิดเลขเร็ว/จินตคณิต
27. ศิลป์สร้างสรรค์
28.
29.
30.
31.

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ภาพตัดปะ
ปะติมากรรม
หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน

คณะครุศาสตร์ (รร.สาธิต)

อาคารภูมิราชภัฏ

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาคารภูมิราชภัฏ
คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

