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ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      ท่ี         / ๒๕๖๐ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก 

คร้ังที่  ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (การศึกษาพิเศษ) 
.................................................... 

  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนดจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับ
ภำคกลำงและภำคตะวันออกครั้งท่ี ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ระหว่ำงวันท่ี ๔ – ๖ มกรำคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด
นครนำยก – ปรำจีนบุรี  โดยส ำนักงำนบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมส ำหรับนักเรียน
พิกำรท่ีศึกษำอยู่ในโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร  เพื่อสืบสำนพระรำชปณิธำนพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี ๖ ท่ีมุ่งหวังให้เยำวชนไทยหันมำเอำใจใส่ในกำรเรียนวิชำชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีควำม
เป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชำชีพท่ีตนเองถนัด อันจะเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรประกอบอำชีพในอนำคต และเป็นเวที
ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมรู้  ควำมสำมำรถซึ่งนับเป็นผลส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำ  และเผยแพร่ผลงำนกำร
จัดกำรศึกษำสู่สำยตำสำธำรณะชน  โดยกำรจัดงำนได้เปล่ียนรูปแบบวิธีกำรจัดกำรแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและบริบทกำรจัดกำรศึกษำท่ีเปล่ียนไปทุกปี  เพื่อให้กำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะของนักเรียน
โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร ณ โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำคกลำง
และภำคตะวันออกครั้งท่ี ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ในส่วนควำมรับผิดชอบของส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพบรรลุตำมวัตถุประสงค์จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำค
กลำงและภำคตะวันออกครั้งท่ี ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ (กำรศึกษำพิเศษ) ดังนี้ 

๑. ที่ปรึกษา  

๑. นำยบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
๒. นำยณรงค์  แผ้วพลสง รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
๓. นำยอ ำนำจ  วิชยำนุวัติ ศึกษำธิกำรภำค 3 
๔. นำยต้ัง  อสิพงษ์ ศึกษำธิกำรจังหวัดนครนำยก 
๕. นำยพงษ์พิศำล  ชินส ำรำญ ศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี 
๖. นำงสุดำ  สุขอ่ ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
๗. นำงล ำพึง  ศรีมีชัย ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรศึกษำส ำหรับผู้ด้อยโอกำส 
๘. นำยธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๗ 
๙. นำยสถำพร  วิสำมำรถ  ประธำนกลุ่มสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ กลุ่ม ๑ 
๑๐. นำยนะรงษ์  ชำวเพ็ชร ประธำนกลุ่มสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ กลุ่ม ๒ 
๑๑. นำงสรวีย์  ดอกกุหลำบ ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 

เขตกำรศึกษำ ๑๒  
๑๒. นำยวรทัศน์  รุ่งเรือง ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 

เขตกำรศึกษำ ๖ 
๑๓. นำงกัญยำ  เคหำรมย์ ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 

เขตกำรศึกษำ ๕ 
 



๑๔. นำยเจริญ  แจ่มใส ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
เขตกำรศึกษำ ๑ 

๑๕. นำยวีระ  กิ่งแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรบุรีปัญญำนุกูล 
๑๖.นำงสำววัลภำ ประสำนสิน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชลบุรี 
๑๗. นำงเงำแข  เดือดขุนทด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนกุูล 
๑๘. นำงอำภัสรำ ตังคกุลวิวิช ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษมหำจักรีสิรินธร  ประจ ำจังหวัดนครนำยก 
๑๙. นำงสุภำพร  พำภักดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี 
๒๐. นำงสำวฐำปณีย์  โลพันดุง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดจันทบุรี 

 

มีหน้าที่ ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะ และสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคกลำง
และภำคตะวันออก 

๒. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการและด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

1. นำยนะรงษ์  ชำวเพ็ชร ประธำนกลุ่มสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษกลุ่ม 2  

    ประธำนกรรมกำร 

2. นำยสถำพร  วิสำมำรถ ประธำนกลุ่มสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษ กลุ่ม 1  

รองประธำนกรรมกำร 

3. นำยสุจินต์  สว่ำงศรี   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล รองประธำนกรรมกำร 
๔. นำยวีระ  กิ่งแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรบุรีปัญญำนุกูล รองประธำนกรรมกำร 
๕. นำยด ำรงสิทธิ์  เบ้ำศิลป์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 33      

จังหวัดลพบุรี     
รองประธำนกรรมกำร 

๖. นำงสมพร  หวำนเสร็จ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษส่วนกลำง รองประธำนกรรมกำร 
๗. นำยเจริญ  แจ่มใส ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ  

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ 1 
รองประธำนกรรมกำร 

๘. นำงกัญยำ เคหำรมย์  ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๕ 

รองประธำนกรรมกำร 

๙. นำยวรทัศน์  รุ่งเรือง ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๖ 

รองประธำนกรรมกำร 

๑๐. นำงสรวีย์  ดอกกุหลำบ ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๑๒  

รองประธำนกรรมกำร 

๑๑. นำงเงำแข  เดือดขุนทด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนกุูล      กรรมกำร 
๑๒. นำยอรุณ  ชุมทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนระยองปญัญำนุกูล กรรมกำร 
๑๓. นำงสำววัลภำ  ประสำนสิน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชลบุรี กรรมกำร 
๑๔. นำยประเวศ  ทั่งจันทร์แดง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำปำนเลิศ จังหวัดลพบุรี กรรมกำร 
๑๕. นำยสมนึก  เหลืองอ่อน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวฐิติมำ  กล่ันบุศย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี กรรมกำร 
๑๗. นำยศุภชำติ  ค ำวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนนทบุรี กรรมกำร 
๑๘. นำงสำวปนัดดำ  วงศ์จันตำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมรำชูปถัมภ์ กรรมกำร 
๑๙.นำงภัทริยำวรรณ  พันธุ์น้อย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศึกษำพิเศษชัยนำท/ศูนย์ฯ ชัยนำท กรรมกำร 
๒๐. นำยนันทวัฒน์  กำฬจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๕ จังหวัดกำญจนบุรี กรรมกำร 
๒๑.นำยสมเกียรติ  สุทธิเจริญพำนิชย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนำท กรรมกำร 
๒๒. นำงสุภำพร  พำภักดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี กรรมกำร 



๒๓. นำยวันชัย  พิมพำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๙ จังหวัดตรำด กรรมกำร 
๒๔. นำยณรงค์  ศิริเมือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหำรำชรมณียเขต กรรมกำร 
๒๕. นำยเกริกเกียรติ  อินเกตุ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฟ้ำใสวิทยำ กรรมกำร 
๒๖. นำยอมร  เผ่ำเมือง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑  กรรมกำร 
๒๗. นำยสุวิทย์  อินต๊ะวิกุล ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๕ กรรมกำร 
๒๘. นำยชัยพร   พันธุ์น้อย ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๖ กรรมกำร 
๒๙. นำยชนะ  สุ่มมำตย์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำร 
๓๐. นำยเกรียงไกร เกียรติวงค์กมล ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง กรรมกำร 
๓๑. นำยสรำยุทธ  ภูคัสมำส ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสระบุรี กรรมกำร 
๓๒. นำงสำวอรณิชชำ  สังข์มณี ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๓๓. นำงสำวทักษิณำ  ช่วยบ ำรุง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรรมกำร 
๓๔. นำงสำวอมรรัตน์  วงศ์สำรภี ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสระแก้ว กรรมกำร 
๓๕. นำยมำนะ  ภูมิธิ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดระยอง กรรมกำร 
๓๖. นำงสำวฐำปณีย์  โลพันดุง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดจันทบุรี กรรมกำร 
๓๗. นำยธวัช  ขุริมนต์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดตรำด กรรมกำร 
๓๘. นำยวิรัตน์ชัย  ยงวณิชย์  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดนนทบุรี กรรมกำร 
๓๙. นำงสำวอุดมลักษณ์  หมีสมุทร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปทุมธำนี กรรมกำร 
๔๐. นำงสำวชนัญภรณ์  จันทะวัน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร กรรมกำร 
๔๑. นำงสำวพนำรัตน์  วสุวัฒนศร ี ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสมุทรสงครำม กรรมกำร 
๔๒.  นำงสำวอรวรรณ  เจือจำน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี กรรมกำร 
๔๓. นำยวีระ  แก้วกัลยำ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดเพชรบุรี กรรมกำร 
๔๔. นำงสำววัฒนำภรณ์  วงศ์ประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำร 
๔๕. นำงปำนแก้ว  ปิ่นพยงค์ รองผู้อ ำนวยกำร รก.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ กรรมกำร 
๔๖.นำยนนทวัฒน์ ตรีนันทวัน ครู รก.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำเทพรัตน์ฯ กรรมกำร 
๔๗. นำยวิทยำ  ประวะโข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิบูลประชำสรรค์  กรรมกำร 
๔๘. นำยเชำวลิต รนขำว รองผู้อ ำนวยกำร รก.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์บำงกรวย กรรมกำร 
๔๙. นำยธีรชัย ใสยจิตต์ รองผู้อ ำนวยกำร รก.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๗ 

จังหวัดเพชรบุรี 
กรรมกำร 

๕๐. นำงสำวศิริพร  เพชรเจริญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำญจนำภิเษกสมโภช ในพระรำชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเทพรัตน์รำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี 

กรรมกำร 

๕๑. นำยสนอง  จวนสำง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธรรมิกวิทยำ กรรมกำร  
๕๒. นำงพเยำว์  บังผล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประชำบดี กรรมกำร 
๕๓. นำงสมบูรณ์  อำศิรพจน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปัญญำวุฒิกร กรรมกำร 
๕๔. นำงสำวรัตนำ  อรรคนิตย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอนคนตำบอดกรุงเทพ กรรมกำร 
๕๕. นำยวิชัย  สำนคล่อง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอนคนตำบอดลพบุรี กรรมกำร 
๕๖. นำยชิด  สุขหนู ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอนคนตำบอดพระมหำไถ่ พัทยำ กรรมกำร 
๕๗. นำงอุรุดำ  สุดมี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์ กรรมกำร 
๕๘. นำงอำภัสรำ ตังคกุลวิวิช ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษมหำจักรีสิรินธร   

ประจ ำจังหวัดนครนำยก 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๕๙.นำงจันทร์จิรำ อนัตตำ วิภำตนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
ประจ ำจังหวัดจันทบุรี 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๖๐. นำงวรวรรณ  สมศรี ครูโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 

1. ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน 
2. จัดท ำโจทย์ ข้อค ำถำม รำยละเอียดส ำหรับกำรแข่งขันทักษะต่ำง ๆ ของนักเรียนพิกำรทุกประเภท 
3. เป็นท่ีปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำให้กำรจัดเตรียมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภำคกลำงและภำค

ตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีกำรศึกษำ 2560 กำรศึกษำพิเศษ 
4. อ ำนวยควำมสะดวกและแก้ไขปัญหำในกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภำคกลำงและภำค

ตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีกำรศึกษำ 2560 กำรศึกษำพิเศษ 
5. วำงแผนกิจกรรม ล ำดับข้ันตอนพิธีกำรของทุกฝ่ำย ก ำกับดูแลกำรจัดกิจกรรม พร้อมท้ังตัดสินและแก้ไข

ปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
6. ประสำนงำนกับหน่วยงำน องค์กรต่ำง ๆ เพื่อรับทรำบข้อมูล รำยละเอียดของแต่ละกิจกรรมและ

ประสำนงำนให้ด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ 
7. ด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเฉพำะกิจตำมควำมจ ำเป็น หรืออ ำนวยควำม

สะดวก ควำมเหมำะสมของกิจกรรมในฝ่ำยต่ำง ๆ 
8. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีกำรศึกษำ 2560 กำรศึกษำพิเศษ 
9. ช้ีขำดกำรแข่งขันรำยกำรในกรณีท่ีกรรมกำรกลำงไม่สำมำรถช้ีขำดกำรแข่งขันได้ และเมื่อกรรมกำร

ตัดสินแล้วถือว่ำส้ินสุด 

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

1. นำยวีระ กิ่งแก้ว ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนเพชรบุรีปัญญำนุกูล ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวรัชนี จันทร์ทับทอง ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญำนุกูล กรรมกำร 
3. นำยอภิเดช พำนเงิน ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญำนุกูล กรรมกำร 
๔. นำยนิวัติ มวยทองดี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล กรรมกำร 
5. นำงรจนำ  รอดเจริญ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล กรรมกำร 
๖. นำงอุทัยวรรณ  ศรีตะปัญญะ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๗. นำงสำวปำลิดำ  สำธรณ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๘. นำยมำนพ  เทพบุตร ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๙. นำงสำวจรินยำ  ณ จัตุรัส ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดจันทบุรี กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวจริยำ  บุตรทอง ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวแพทรีญำ  เศษทรัพย์ ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
๑๒. นำยอิทธิพล  แน่นอุดร ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวเสำวลักษณ์  บ ำรุงกิจ ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
1๔. นำงสำวทักษิณำ  ช่วยบ ำรุง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัด

ฉะเชิงเทรำ 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1๕. นำงไพศรี  อินทร์ทิพย ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1๖. นำงสำวประภำวรรณ  พุมมำ ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธรประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 



มีหน้าที่ 

1. จัดท ำแผนงำน ขั้นตอน และปฏิทินปฏิบัติงำน 
2. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมกำร คณะท ำงำน 
3. ประสำนงำนกับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หน่วยงำนต่ำง ๆ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ประสำนงำนกำรปฏิบัติงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ และสรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมในภำพรวม 
5. งำนธุรกำรท่ัวไป 
6. ฝึกซ้อมกำรแสดงร่วมกับสถำนศึกษำอื่น ๆ 
7. จัดกำรแสดงในพิธีเปิด เวทีกลำง ณ โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี 
8. จัดพิธีกรประจ ำวัน รวมทั้งประสำนงำนต้อนรบัผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติในส่วนของส ำนักบริหำรงำน 

กำรศึกษำพิเศษ 
       9. จัดท ำเกียรติบัตรและรำงวัลให้กับนักแสดง 

4. คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน 

1. นำยธวัช  ขุริมนต์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดตรำด ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสุธำรัตน์ หมื่นสิทธิแพร่ ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล กรรมกำร 
3. นำงณัฐกุล กำบตุ้ม ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล กรรมกำร 
4. นำงสำวณัฐนิช ขวัญเทศ ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล กรรมกำร 
5. นำยอดุลย์ ทองทวี ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล กรรมกำร 
6.นำงสำวกุสุมำ แสงประดิษฐ์ ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญำนุกูล กรรมกำร 
7. นำยชัชวำลย์  ต้ังสกุล ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญำนุกูล  กรรมกำร 
8. นำยอ ำพล  เหลืองอ่อน ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม กรรมกำร 
9. นำยรัฐเขต  จำมรวรรณ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนนทบุรี กรรมกำร 
10.นำยอนุวรรตน์ ช่ำงหล่อ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
11. นำงสำวธัญย์วรัช  ศิลปะวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญำนุกูล   กรรมกำร 
12. นำงสำวดวงรัตน์  ยำแสง ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมกำร 
1๓. นำยวรวุต สุวรรณไชยรบ ครู โรงเรียนศึกษำพิเศษชลบุรี กรรมกำร 
1๔. นำงสำวภัทรวรรณ สวนนันท์ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 12 จังหวัดชลบุรี กรรมกำร 
1๕. นำยวีรภัทร ขุริมนต์ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดตรำด กรรมกำร 
1๖. นำงสำวพิมพ์ชนก ออมทรัพย์ทวี ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดตรำด กรรมกำร 
1๗. ว่ำท่ี ร.ต.วำริน สมัญญำ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดตรำด กรรมกำร 
1๘. นำงสำวดวงจิต สังข์ค ำ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษมหำจักรีสิรินธร   

ประจ ำจังหวัดนครนำยก 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๙. นำงสำวหทัยวรรณ คังคำยะ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษมหำจักรีสิรินธร   
ประจ ำจังหวัดนครนำยก 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2๐.นำงสำวประวีณำ พืชมงคลไชย ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษมหำจักรีสิรินธร   
ประจ ำจังหวัดนครนำยก 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 

1. ประสำนงำนกับผู้ดูแลระบบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อบันทึกข้อมูล และพิมพ์
เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 

2. ก ำหนดช่ือผู้ใช้ รหัสผ่ำน กำรเข้ำใช้งำนในระบบแก่ผู้ประสำนงำนของสถำนศึกษำท่ีร่วมรำยกำรแข่งขัน 



3. ก ำหนดปฏิทินกำรลงทะเบียน กำรตรวจสอบ กำรแก้ไขข้อมูลและพิมพ์เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ  
จำกระบบ 

4. บันทกึข้อมูลตำรำงกำรแข่งขันแต่ละกิจกรรมลงในโปรแกรม 
5. เปิดระบบให้สถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขันลงทะเบียนนักเรียน และครูผู้ควบคุม 
6. ตรวจสอบข้อมูลกำรลงทะเบียนนักเรียน และครูผู้ควบคุม 
7. บันทึกข้อมูลคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันลงในระบบโปรแกรม 
8. เปิดระบบให้สถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขันพิมพ์บัตรประจ ำตัวนักเรียนและครูผู้ควบคุม 

        9. พิมพ์เอกสำรประกอบกำรแข่งขันส่งต่อให้คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน 
  10. พิมพ์บัตรประจ ำตัวและเกียรติบัตรกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันส่งต่อให้คณะกรรมกำรฝ่ำย- 
รับลงทะเบียน 
  11. บันทึกข้อมูลผลกำรแข่งขันลงในระบบโปรแกรม 
  12. เปิดระบบให้สถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขันพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ควบคุม 
  13. ตรวจสอบผลกำรแข่งขันและส่งผลกำรแข่งขันที่เป็นตัวแทนระดับประเทศ 
  14. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อกลุ่มสถำนศึกษำสังกัด ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษกลุ่ม 2  
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

5.คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 

1. นำงสำวทักษิณำ  ช่วยบ ำรุง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวพรพนำ  ชมภูษำ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรรมกำร 
3. นำงสำวพัทภำ  สำรมะโม ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรรมกำร 
4. นำงสำวเมย์รี จงเพิ่มวัฒนะผล ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรรมกำร 
5. นำงสำวรุ่งตะวัน  สีม่วง ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรรมกำร 
6. นำงสำววิชสุดำ  มิ่งปรีชำ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดจันทบุรี กรรมกำร 
7. นำงสำวลลิตำ  วงทวี ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
8. นำงสำวจันทิรำ  พันธ์สิงห์ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
9. นำงสำวสุนันทำ  ร้อยพวง ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
10. นำยชัยธวัช สำทถำพร ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปทุมธำนี กรรมกำร 
๑1. นำงสำวดวงจิต  สังข์ค ำ ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
๑2.นำงสำวชุติกำญจน์ ดวงภูเมฆ ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
13.นำงสำวนภสวรรณ์  ฤทธิ์เดช ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑4.นำงสำวรวีวรรณ อัครวิบูลย์ชัย ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 

1. จัดท ำตำรำงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
2. ประสำนงำนอำคำรสถำนท่ีเพื่อจัดเตรียมสถำนท่ีแข่งขันตำมตำรำงกำรแข่งขัน 
3. ประสำนงำนฝ่ำยประมวลผลเพื่อบันทึกข้อมูลรำยละเอียดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร และก ำหนดระบบ

เวลำ เปิด-ปิด ระบบลงทะเบียนกำรแข่งขัน 
4. จัดเตรียมเอกสำรกำรลงทะเบียนเข้ำรว่มกำรแข่งขันและเอกสำรกำรขอเปล่ียนตัว ส ำหรับ

คณะกรรมกำร ครูผู้ควบคุม และนักเรียนในกำรแข่งขันและจัดท ำเอกสำรบันทึกคะแนนส ำหรับกรรมกำรตัดสิน 
5. รับลงทะเบียนกำรแข่งขันและด ำเนินกำรเปล่ียนตัวนักเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน กรณีท่ีมีกำรแจ้ง

เปล่ียนตัว 



6. จัดรวบรวมเอกสำรกำรลงทะเบียนท้ังหมดให้ตณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลผลเพื่อสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนท้ังหมด 

6. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

1.นำยนะรงษ์  ชำวเพ็ชร ประธำนกลุ่มสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษกลุ่ม 2  

ประธำนกรรมกำร 

2. นำยเกรียงไกร เกียรติวงค์กมล ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยสรำยุทธ  ภูคัสมำส ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสระบุรี รองประธำนกรรมกำร 
๔. นำยทยำกร  ธนโชติหิรัญ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรรมกำร 
๕. นำยชูเกียรติ สังขะพงษ์ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรรมกำร 
๖. นำยกันดิศ บรรหำรบุตร ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรรมกำร 
๗. นำยวชิร  มนต์คำถำ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๘.ว่ำท่ีร.ต.กิรภัคกฤษฎิ์  เขียวขจร ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๙. นำยธนพล  นกแก้ว ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
1๐. นำยอภิวัชร์  บัวเจริญ ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
1๑. นำยอิทธิพล  แน่นอุดร ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
1๒. นำยสุเมธ ประวัติกล้ำ ครู โรงเรียนโสตศึกษำปำนเลิศ จังหวัดลพบุรี กรรมกำร 
1๓. นำยวิทยำ คล้อยตำม ครู โรงเรียนโสตศึกษำปำนเลิศ จังหวัดลพบุรี กรรมกำร 
1๔. นำยไตรกฤษ วังคะฮำต ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล กรรมกำร 
1๕. นำยหัสดี ผำสุกตรี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล กรรมกำร 
1๖. นำยธิปกิตต์ิ  สุดใจช้ืน ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
1๗. นำยนิกร  บุญครุฑ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
1๘. นำยศรีวิชัย  จอกเงิน ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๑๙. นำงสำวเบญจำ รัตนอำภรณ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
2๐. นำงสำววรำพร  ท่ำหิน ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
2๑. นำงสำวสมทรัพย์  แซ่เล้ำ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๒๒. นำงสำวสุกำญดำ  วรพุฒ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
23. นำยจินดำ  กิมกูล ครู โรงเรียนปรำจิณรำษฎรอ ำรุง กรรมกำร 
24. นำยจอนสัน สมศรี ครู โรงเรียน เทศบำล 4 อุดมวิทย์สมใจ กรรมกำร 
25. นำยประเวศ  ท่ังจันทร์แดง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำปำนเลิศ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒6. นำยอนุวรรตน์  ช่ำงหล่อ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒7. นำยจรูญ  วิเศษโวหำร ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 

1. ส ำรวจข้อมูลกิจกรรมกำรแข่งขันทุกประเภท ทุกรำยกำร 
2. วำงแผนผังกำรใช้สถำนท่ี จัดเต๊นท์ จัดสถำนท่ีแข่งขัน จัดเวทีกำรแสดงและโสตทัศนูปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. จัดสถำนท่ีตำมรูปแบบรำยกำรท่ีก ำหนดไว้ตำมผัง จัดผู้ประสำนดูแลควำมเรียบร้อย และแก้ไขปัญหำ

เกี่ยวกับสถำนท่ี ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทุกจุดท่ีมีกำรแข่งขัน และกำรใช้งำน 
4. จัดป้ำยบอกทำงไปสถำนท่ีแข่งขัน 

 

 



7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1. นำงสรวีย์  ดอกกุหลำบ ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๑๒  

ประธำนกรรมกำร 

2. นำยธนพล  นกแก้ว ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
3. นำงสำวประวีณำ  พืชงคลไชย ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
4. นำงสำวบุญยิ่ง  กันหำวัน ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
5. นำงมนัญญำ  เบ็ญจธรรม ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
6. นำงสำวขวัญกมล  เทียมทอง ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
7. นำงสำวสุพัตรำ ยำวิชัย ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
8. นำงสำวกรวิกำร์  ซื่อตรง ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดจันทบุรี กรรมกำร 
9. นำงสำวธีมำพร  ขุริมนต์ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดตรำด กรรมกำร 
๑๐. นำยนิกร  บุญครุฑ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
1๑.นำงสำวอรณิชชำ  สังข์มณี   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒. นำงไพศรี  อินทร์ทิพย ์    ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1๓. นำงพรศรี  อุชี ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒ 

จังหวัดชลบุรี 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 

1. วำงแผนก ำกับรูปแบบ วิธีกำรประชำสัมพันธ์ ก่อนและหลังกำรด ำเนินงำน 
2. ประสำนงำนขอควำมร่วมมือ กับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรก ำหนดกำรประชำสัมพันธ์ ท้ังงำนประสำนงำนกับ

ส่ือมวลชน หน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อประชำสัมพันธ์กำรเคล่ือนไหวของกำรจัดงำน 
3. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ ด้วยรูปแบบวิธีกำรต่ำง ๆ 
4. จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์ทำงวิทยุ ส่ือกระจำยเสียง เว็บไซต์ และแผ่นพับ 
5. จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ กำรจัดกิจกรรม ป้ำยบอกเส้นทำงกำรเดินทำง 
6. จัดเตรียมเอกสำรกำรจัดกิจกรรม มอบให้กับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้ำร่วมงำน 
7. จัดใหม้ีเจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ ประจ ำห้องประชำสัมพันธ์และจุดกำรแข่งขันต่ำง ๆ ตลอดกำรจัดงำน 
8. ขอควำมร่วมมือและสนับสนุนจำกหน่วยงำนองค์กรต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ 
9. จัดทีมประชำสัมพันธ์ในกำรให้ค ำแนะน ำอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำมำเย่ียมชมงำน 
10. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

8. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ 

1. นำงเงำแข  เดือดขุนทด ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสุวรรณำ ชุมภูแก้ว รองผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล กรรมกำร 
3. นำงสำวเสำวภำ ตรีสกุลวงษ์ รองผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล กรรมกำร 
4. นำงส ำอำง รัตนเจริญ รองผู้อ ำนวยกำร ศูนย์กำรศึกษำพิเศษส่วนกลำง กรรมกำร 
๕. นำงสำวพิชฌำพัชร์ ธีระปรีชำ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๖. นำงสำวจินตนำ สุริยพงค์ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรรมกำร 
๗. นำงสำวรัชฎำภรณ์  ภูแสนศรี ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรรมกำร 
๘. นำยเอกชัย  ประสิทธิ์ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรรมกำร 
๙. นำงสำวบุญยิ่ง  กันหำวัน ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวชุติกำญจน์  ดวงภูเมฆ ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 



๑๑. ว่ำท่ี ร.ต.หญิงนลิตำ  ปำนแม้น ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสระแก้ว กรรมกำร 
๑2. นำงสำวสุวรรณำ  ดวงจันทร์ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสระแก้ว กรรมกำร 
13. นำงพัชรีวรรณ พรมกุล ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล กรรมกำร 
14. นำงพรนภำ  ธนโชติหิรัญ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล กรรมกำร 
15. นำงปรำณี ประค ำนอก ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล กรรมกำร 
16. นำงสำววิริยำ ชิดดี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล กรรมกำร 
17. นำงสำววัชรี แสงกุล ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล กรรมกำร 
18.นำงสำวสุกัญญำ แสนแก้ว ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล กรรมกำร 
19. นำงวยุรี กำรกระสัง ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล กรรมกำร 
๒0. นำงสำววนิดำ ตรงตระกูลเจริญ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล กรรมกำร 
๒1. นำงกรองทอง  บุญครุฑ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีน กรรมกำร 
๒2. นำงสำวศศิธร  วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๒3.นำงสำวอมรรัตน์  วงศ์สำรภี ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสระแก้ว กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒4. นำงสำวศิริวรรณ กิตติทองวิรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  

ประจ ำจังหวัดตรำด 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 

1. วำงแผนงำนและก ำหนดภำระงำนปฏิคมและกำรต้อนรับ พร้อมมอบหมำยหน้ำท่ีให้แก่ผู้รับผิดชอบ 
2. ประสำนฝ่ำยเลขำนุกำร ต้อนรับประธำน แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้ำร่วมงำนพิธีเปิด 
3. ประสำนงำนกับฝ่ำยเลขำนุกำร เพื่อด ำเนินงำนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประธำน และคณะผู้ติดตำม

ในกำรเดินเย่ียมชมนิทรรศกำร และกิจกรรมต่ำง ๆ บริเวณสถำนท่ีจัดงำน 
4. ประสำนงำนฝ่ำยเลขำนุกำร ฝ่ำยสถำนท่ี และพิธีกำร เพื่อกำรด ำเนินงำนจัดมอบเกียรติบัตรของท่ีระลึก 

ฯลฯ แก่ผู้ให้กำรสนับสนุนและบุคคลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. จัดหำของท่ีระลึกส ำหรับประธำนในพิธีเปิด ช่อดอกไม้ติดเส้ือ และของช ำร่วยไว้ส ำหรับแขกผู้มีเกียรติ

ในพิธีเปิด 
6. ด ำเนินงำนต้อนรับ กำรเล้ียงต้อนรับ และอ ำนวยควำมสะดวก 
7. จัดเครื่องด่ืม - อำหำรว่ำง และให้บริกำรในพิธีเปิด 
8. ก ำกับ ดูแล ติดตำมตรวจสอบควำมเรียบร้อยพร้อมแก้ไขปัญหำให้บริกำรร่วมกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในพิธีเปิด 
9. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

9. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

1. นำยวรทัศน์ รุ่งเรือง ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๖ 

ประธำนกรรมกำร 

2. นำยสรำยุทธ ภูคัสมำส ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสระบุรี รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยณรงค์เดช พูนนำค ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวงัทะลุ จังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๔. นำงสำวชลธิชำ ศรีสมรส ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๕. นำยปรัชญำ  จริงวำจำ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๖. นำงสำวอรจิรำ  มหำรัตน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๗. นำยอิทธิพล แน่นอุดร ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
๘. นำยยุทธพล  ทำระวัฒน ์ ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
9. นำยธนรัชต์  พลำนุสนธ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10. นำยอนุวรรตน์ ช่ำงหล่อ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



มีหน้าที่ 

1. ประชุมคณะท ำงำน เพื่อก ำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องผู้ประสำนงำนกำรแสดง กำรแข่งขันแต่ละเวที บันทึก
ภำพนิ่ง และภำพเคล่ือนไหว 

2. ด ำเนินกำรจัดหำเครื่องขยำยเสียง ระบบแสงสีเสียงบนเวทีให้พร้อมใช้งำน 
3. ด ำเนินกำรประชุมประมวลผลกำรปฏิบัติงำนแต่ละวันของกำรแข่งขัน 
4. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

10. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. นำงอำภัสรำ   ตังคกุลวิวิช ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวฐำปณีย์  โลพันดุง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดจันทบุรี รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงกัญยำ  เคหำรมย์ ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษ

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๕ 
รองประธำนกรรมกำร 

๔. นำงเอมอร  ดำอำษำ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นำงสำวทิพภำวีร์  โพธิ์ทอง ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
๖.ว่ำท่ีร.ต.หญิงกำญจนำภรณ์ สังข์เพชร ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
๗. นำงปัทมำ  ยะหนัก ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๘. นำงบังอร  จ ำปำทอง ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๙. นำงสำวน้ ำทิพย์  แสงหิรัญ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดจันทบุรี กรรมกำร 
๑๐.นำงพัชชำนันท์ หอรุ่งเรืองชัย ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 12 จังหวัดชลบุรี กรรมกำร 
1๑.นำงจันทร์จิรำ อนัตตำ วิภำตนำวิน รองผู้อ ำนวยกำร ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ     

ประจ ำจังหวัดจันทบุรี 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๒. นำงธนิดำ  มีศรี ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 

1. วำงแผนกำรบริหำรเงิน บัญชี พัสดุ และสิทธิประโยชน ์
2. รวบรวมกรอบงำนและงบประมำณจำกฝ่ำยงำนต่ำง ๆ 
3. ก ำหนดแบบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับงบประมำณ 
4. ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 
5. จัดท ำเอกสำร หลักฐำนกำรเงินและด ำเนินกำรเบิกจ่ำย 
6. ก ำกับ ติดตำม บริหำร และสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
7. รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

11. คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล 

1. นำงสำวฐำปณีย์  โลพันดุง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดจันทบุรี ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวปวีณำ  พิเชษฐ์สินธุ์ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสระบุรี รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวธิดำวรรณ  กงวงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๔. นำยศรีวิชัย  จอกเงิน ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๕. นำงสำวขวัญกมล  เทียมทอง ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๖. นำงสำวปุณยธร  กลัดทอง ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๗. นำงสำวเสำวลักษณ์  บ ำรุงกิจ ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
๘.นำงสำวรวีวรรณ อัครวิบูลย์ชัย ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
   



๙. นำงสำวธีมำพร  ขุริมนต์ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดตรำด กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวศิรญำ  เหลืองอ่อน ครู โรงเรียนศึกษำพิเศษชลบุรี กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวรัชนก  กลีบแก้ว ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดจันทบุรี กรรมกำร 
๑๒. นำงสำววลัยพรรณ  ผิวศิริ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดจันทบุรี กรรมกำร 
๑๓. นำงสำววรรธนี  สรรพคุณ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1๔. นำยมำนพ  เทพบุตร ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 

1. จัดท ำรำยละเอียดและจัดเตรียมยำ และเวชภัณฑ์ 
2. ติดต่อ ประสำนกับสำธำรณสุขจังหวัดปรำจีนบุรี 
3. จัดเตรียมห้องพยำบำล วัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมในกำรใช้งำน 
4. ก ำจัดยุง ประสำนกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 
5. ให้บริกำรดูแล ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นผู้ร่วมงำนตลอดกิจกรรม 
6. จัดเตรียมรถ รับ - ส่ง ผู้ป่วยไปโรงพยำบำลตลอดกิจกรรม 
7. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

12. คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก 

1. นำงสำวอรณิชชำ  สังข์มณี ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี ประธำนกรรมกำร 
2. นำงมนัญญำ  เบ็ญจธรรม ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
3. นำยมำนพ  เทพบุตร ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๔. นำยกิตติ  บุญเรือง ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๕. นำงสำวชลธิชำ ศรีสมรส ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๖. นำยนภพันธ์  เมืองโคตร ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๗. นำงสำวหทัยวรรณ  คังคำยะ ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
๘. นำยเอกรัฐ  อินทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๙. นำงสำววรำพร  ท่ำหิน ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวปรำรถนำ  แซ่ฮุ้น ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวอรวรรณ  ปัตตำนี ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวสุจินดำ  อินทร์ปัญญำ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๑๓. นำงกรองทอง  บุญครุฑ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๔. นำงสำวณิชกมล  คนสันสี ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 

1. จัดท ำทะเบียนท่ีพักภำยในจังหวัดปรำจีนบุรี และนครนำยก เพื่อเป็นข้อมูลให้สถำนศึกษำในสังกัด 
2. จัดเตรียมสถำนท่ีพัก และอ ำนวยควำมสะดวกให้กับสถำนศึกษำในสังกัดท่ีเข้ำพัก ณ จังหวัดปรำจีนบุรี 

ตำมควำมเหมำะสม 
3. ส ำรวจข้อมูลนักเรียน ครูผู้ควบคุมท่ีจะเข้ำพัก แยก ชำย - หญิง 
4. ประมวลข้อมูลเพื่อจัดท่ีพักให้เหมำะสม 
5. รำยงำนผลกำรจัดท่ีพักต่อโรงเรียน 
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 



13. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

1. นำงสำวอรณิชชำ  สังข์มณี ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวฐำปณีย์ โลพันดุง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดจันทบุรี รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวดวงพร  หวังอ้อมกลำง ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดจันทบุรี กรรมกำร 
4. นำงสำวศิรินันท์  พรหมสวัสด์ิ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดจันทบุรี กรรมกำร 
5. นำงสำวพัชรมัย  สีขำว ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
6. นำงสำวสุรัตติกำนต์ เพชรสว่ำง ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
7. นำงสำวสุจิตรตรำ โสโยธำ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
8. นำงสำวอรัญทิพย์ ชะตำงำม ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
9. นำงอรวรรณ  ปัตตำนี ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
10. นำงสำวสะกำย  ท่ีพัก ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
11. นำงสำววรนุช กันทรวิชัยวัฒน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
12. นำงสำวชุติกำญจน์ ดวงภูเมฆ ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
13. นำงสำวบุญยิ่ง กันหำวัน ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
14. นำงสำวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  

ประจ ำจังหวัดปทุมธำนี 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15. นำงศศิธร  วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 

1.จัดท ำข้อมูลจ ำนวนคนต่อจุดท่ีด ำเนินกำรแข่งขัน 
2.จัดเตรียมอำหำรกลำงวันและเครื่องด่ืมตลอดกำรแข่งขันตำมควำมเหมำะสม 

14.คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

1. นำยอรุณ ชุมทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนระยองปญัญำนุกูล ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยมำนะ  ภูมิธิ ผู้อ ำนวยกำร ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดระยอง รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยธิปกิตต์ิ  สุดใจช้ืน ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๔. นำยมำนพ  เทพบุตร ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๕. นำยวชิร  มนต์คำถำ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๖. นำยธนพล  นกแก้ว ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
๗. นำยอภิวัชร์  บัวเจริญ ครู ศูนย์ฯ มหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก กรรมกำร 
๘. นำยสำมำรถ  ไกรสุเนย์ เจ้ำหน้ำท่ี โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๙. นำยวีระยุทธ  ปัตตำนี เจ้ำหน้ำท่ี โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๑๐. นำยจตุพร  สันทัด เจ้ำหน้ำท่ี โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๑๑. นำยสรำยุทธ ภูคัสมำส ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดสระบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑2. นำงสำววรำภรณ์ อำรีชินรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนระยองปัญญำนุกูล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่ 

1. ประชุมวำงแผนกำรปฏิบัติงำนและจัดระบบกำรจรำจรภำยในโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี 
2. ตรวจตรำ ดูแลควำมปลอดภัยทุกจุด ตลอดกำรแข่งขัน 
3. ดูแล และจัดระบบกำรจอดรถของผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันและผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 



15. คณะกรรมการล่ามภาษามือ 

1. นำงสำววัลภำ ประสำนสิน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชลบุรี ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวปนัดดำ วงศ์จันตำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระรำชูปถัมภ์ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยวัชระ อินทนนท์ ครูโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชลบุรี กรรมกำร 
๔. นำงสำวสุนิสำ  แสงอนันต์ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม กรรมกำร 
๕. นำงสำวศุภวรรณ เฮงประสำทพร ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม กรรมกำร 
๖. นำงสำวชลหทัย  วิเศษสิงห์ ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม กรรมกำร 
๗. นำงสำวสุพัตรำ แซ่กิม ครูโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชลบุรี กรรมกำร 
๘. นำงสำวลลิตำ  วงทวี ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๙. นำงสำวกิตติกำ  สำสุจิตร ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวชนิดำ  ศรีเมือง ครู โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวพิมพำ  ขวัญเมือง ครู โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวดำวนภำ  ถำนผดุง ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญำนุกูล กรรมกำร 
๑๓.นำยนำวิน อนัตตำ วิภำตนำวิน ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดตรำด กรรมกำร 
๑๔. นำงเกษร  ใหม่ดี ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวชุติมำธร   นะมำเส ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๑ จังหวัดนครปฐม กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวมญช์รวินท์  ตำไธสง ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๖ จังหวัดลพบุรี กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวจีระพรรณ  โพนพุธ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษเขตกำรศึกษำ ๑๒ จังหวัดชลบุรี กรรมกำร 
๑๘. นำยพิทยำ  แห้วสุโน เจ้ำหน้ำท่ี ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดสระแก้ว กรรมกำร 
๑9. นำงสำวอุณำวรรณ  มั่นใจ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
20. นำงสำยใจ สังขพันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐเสถียร  

ในพระรำชูปถัมภ์ 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่ 
1. ประชุมวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
2. ปฏิบัติหน้ำท่ีล่ำมภำษำมือให้กับนักเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยินในพธิีเปิด - ปิด และร่วมเป็น

คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิส ำหรับกำรแข่งขันของนักเรียนบกพร่องทำงกำรได้ยินทุกกิจกรรมตลอดกำรแข่งขัน 

16.คณะกรรมการประเมินผล 

1.นำยนะรงษ์  ชำวเพ็ชร ประธำนกลุ่มสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำร 
ศึกษำพิเศษ กลุ่ม 2 

ประธำนกรรมกำร 

2.นำยเอกรัฐ อินทร์ทิพย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
3.นำงสำวจรินยำ ณ จัตุรัส ครูศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดจันทบุรี กรรมกำร 
4.นำยธปกิตต์ิ สุดใจช้ืน พนักงำนรำชกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี  กรรมกำร 
5.นำงไพศรี  อินทร์ทิพย ์ พนักงำนรำชกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
6.นำงสำวชนิดำ  ศรีเมือง พนักงำนรำชกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
7.นำงสำววรำพร  ท่ำหิน พนักงำนรำชกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
8.นำงสำวเบญจำ  รัตนอำภรณ์  พนักงำนรำชกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
9.นำยอ ำพล  เหลืองอ่อน พี่เล้ียงเด็กพิกำร โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี กรรมกำร 
10.นำงสำวฐำปณีย์  โลพันดุง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัด 

จันทบุรี 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 



11.นำงจันทร์จิรำ อนัตตำ วิภำตนำวิน
   

รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
ประจ ำจังหวัดจันทบุรี 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 

 จัดท ำแบบสอบถำมเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผล และด ำเนินกำรสรุปผลกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีกำรศึกษำ 2560 กำรศึกษำพิเศษ 

 ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีให้เต็มควำมสำมำรถ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด บังเกิดผลดี
แก่นักเรียนและสถำนศึกษำต่อไป 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี    เดือน               พ.ศ 
 


