
 

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ท่ี  2054 / ๒๕๖4 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุมจังหวัด เพ่ือดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา          
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปการศึกษา ๒๕๖4 

 
 การดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ไดดำเนินการ
ตั้งแตปการศึกษา 2506 เปนตนมา เพ่ือสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ท่ีทรงใหความสำคัญกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษา โดยทรงมีประสงคที่จะ
พระราชทานรางวัลใหแกนักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความมานะพยายามเลาเรียนจนไดผลดี  
รวมทั้งสถานศึกษาที่จัดการศกึษาดีจนนักเรียนไดรับผลการเรียนดีเปนสวนรวม 

เพื่อใหการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินการไปดวยความเรียบรอย อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยรางวัล
พระราชทานแกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕62 หมวด ๓ ขอ ๑๖ และขอ ๑๗ จึงแตงตั้ง
บุคคลตอไปนี้ เปนคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปการศึกษา ๒๕๖4 ในระดับกลุมจังหวัด ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการของศูนยประสานงานการคดัเลือก ระดับกลุมจังหวัดที่ ๑ ประกอบดวย 
1. นางลำพึง           ศรีมีชัย ผูเชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           ประธาน 
2. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 รองประธาน 
3. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ในกลุมจังหวัดที่ 1  

(นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ยกเวนผูอำนวยการ    
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1) และผูอำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษานนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ  
และสมุทรสาคร สมุทรสงคราม  

กรรมการ 

4. นางสาวณัฏฐิกา    ลิ้มเฉลิม รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 
ประถมศกึษานครปฐม เขต 1 

กรรมการ 

5. นายสมศักดิ์        วงศจำปา ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นางพรรณภา       พูลบัว ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
7. นางพรรณ ี         ดุจดา ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
8. นางสาวธรรณกมล   แกวบอ ผูอำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม กรรมการ 

       9. ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ กรรมการ 

     10. นายฉัตรชัย        หวังมีจงมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

 
/11. นางสาว... 

 

 

- สําเนา - 
-สําเนา-



 ๒

     11. นางสาวสุกฤตภัทร   ใจรื่น ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจดัการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1 

กรรมการและ     
  เลขานุการ 

    12. นางสาวกุลวิภา    ชีพรับสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1 

     กรรมการและ   
ผูชวยเลขานุการ 

 

๒. คณะกรรมการอำนวยการของศูนยประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุมจังหวัดที่ ๒ ประกอบดวย  
1. นางวรรณา        ชองดารากุล ผูทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ประธาน 
2. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  รองประธาน 
3. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ในกลุมจังหวัดที่ ๒ 

(สตูล ปตตานี นราธิวาส และยะลา ยกเวนผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสตูล) และผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา 
นราธิวาส ปตตานี และสงขลา สตูล 

กรรมการ 

4. นายอภิปราย     โสภายิ่ง รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา
ประถมศกึษาสตูล 

กรรมการ 

5. นายกอเฉ็ม       หมีนเหม ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
6. นางวรรณดี       สุธาพาณิชย ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
7. นายสุรยิา         หมาดทิ้ง      รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

รักษาการในตำแหนงศึกษาธิการจังหวัดสตูล    
กรรมการ 

8. นายพนม         อินทันแกว รองผูอำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน 
จังหวัดปตตานี รักษาการในตำแหนง 
ผูอำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน 
จังหวัดสตูล   

กรรมการ 

       9. นางชุติมา        เดชดี ผูอำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองสตูล กรรมการ 
     10. ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ กรรมการ 

     11. นางเพ็ญนภา    แกวเขียว รองผูอำนวยการสำนกัทดสอบทางการศกึษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

     12. นางปรีดา         มานะกลา ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจดัการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

กรรมการและ 
  เลขานุการ 

    13. นางสาวสารุณ ี   อิสายะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

     กรรมการและ        
 ผูชวยเลขานุการ 

 
 

 
/3. คณะกรรมการ... 
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๓. คณะกรรมการอำนวยการของศูนยประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุมจังหวัดที่ ๓ ประกอบดวย 
1. นางลำใย            สนั่นรัมย ผูเชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           ประธาน 
2. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 รองประธาน 
3. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ในกลุมจังหวัดที่ ๓ 

(ชมุพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง ยกเวนผูอำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4) และผูอำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาสุราษฎรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง 
และสงขลา สตูล 

กรรมการ 

4. นายเสาวพจน      
 

รัตนบุรี รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 
ประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4  

กรรมการ 

5. นายประวรรณชัย   เต็งทอง ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายสุธน         เกิดมณี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
7. นายบุญเลิศ     วีระพรกานต ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. ศึกษาธิการจังหวัดนครศรธีรรมราช กรรมการ 
9. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาศาลา  กรรมการ 

     10. ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ กรรมการ 
    11. นางสาวจิตรปกรณ   บุญนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

สำนักทดสอบทางการศึกษา   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

     12. นางอรศร ี    
 

มากเกตุ ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 

กรรมการและ 
  เลขานุการ 

    13. นางสุรภี      พรหมสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                                       กรรมการและ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 4 
  ผูชวยเลขานุการ 

 
๔. คณะกรรมการอำนวยการของศูนยประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุมจังหวัดที่ ๔  ประกอบดวย 

1. นางสาวพรเพ็ญ    ทองสิมา ผูเชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           ประธาน 
2. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รองประธาน 
3. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ในกลุมจังหวัดที่ ๔ 

(ตรัง ระนอง กระบี่ ภูเก็ต และพังงา ยกเวนผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต) และผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา 
ภูเก็ต ระนอง  และตรัง กระบี่ 

กรรมการ 

4. นายกิจธิชัย      สารรัตน รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาภูเก็ต 

กรรมการ 

5. นายธรากร       เหล็กกลา ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
6. นายทวิา          ลิ่มสงวน               ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

/7. นางพิมพพร... 
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7. นางพิมพพร      ดาบเพชร ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
8. นายเพิ่มเกียรติ   เกษกุล ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริม 

การศกึษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต 
กรรมการ 

9. นางจงจิต         พุฒขาว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   
สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต                    

กรรมการ 

     10. ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ  กรรมการ 
     11. นางสุอารีย       ชื่นเจริญ ผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป  

สำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

    12. นางพัทธนันท     ตันติสิทธิพร ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการและ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต    เลขานุการ 

     13. นายชัยสิทธิ ์     วิจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    กรรมการและ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาภเูก็ต  ผูชวยเลขานุการ 

 

๕. คณะกรรมการอำนวยการของศูนยประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุมจังหวัดที่ ๕ ประกอบดวย 
1. นางสาวสิริมา     หมอนไหม ผูทรงคุณวุฒสิำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประธาน 
2. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุร ีเขต ๑ รองประธาน 
3. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ในกลุมจังหวัดที่ ๕ 

(ราชบุรี กาญจนบุร ีประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สุพรรณบุรี และสมุทรสงคราม  
ยกเวนผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑)  
และผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี กาญจนบุรี
ประจวบคีรขีันธ เพชรบุรี สุพรรณบุรี และสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

กรรมการ 

4. นางรงัษิยา        อมาตยคง รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

กรรมการ 

5. นายทรงสิทธิ์     ศลิปธารากุล ผูทรงคณุวุฒิ                  กรรมการ 
6. นางสาวดารารัตน  อุทัยพยัคฆ                        ผูทรงคณุวุฒิ        กรรมการ 
7. นางทิพยรัตน     ไชยลังกา        ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
8. นายศักดิ์ชัย       พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี กรรมการ 
9. บาทหลวงจำเนียร   จิตเสรีวงศ ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริม

การศกึษาเอกชนจังหวัดราชบุรี 
กรรมการ 

     10. ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ กรรมการ 
     11. นายจันทร    สกุลวงศไพบูลย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

สำนักทดสอบทางการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

    12. นางจันทนา        โฉมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและ 
   ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมสงเสริม 

การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุร ีเขต ๑ 

   เลขานุการ 

/13. นางสาว... 
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     13. นางสาวเบญจมาศ   หลงสมบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการและ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ราชบุรี เขต ๑ 
 ผูชวยเลขานุการ 

    14. นางสาวมนิษา       อรุณเนตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการและ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ราชบุรี เขต ๑ 
  ผูชวยเลขานุการ 

 

๖. คณะกรรมการอำนวยการของศูนยประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุมจังหวัดที่ ๖ ประกอบดวย 
1. นางนิจวดี     เจริญเกียรติบวร ผูทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประธาน 
2. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 รองประธาน 
3. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ในกลุมจังหวัดที่ ๖ 

(อางทอง พระนครศรีอยุธยา สิงหบุรี ลพบุรี ชัยนาท สระบุรี และอุทัยธานี 
ยกเวนผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1) 
และผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ลพบุร ี สิงหบุรี อางทอง และอุทัยธาน ีชัยนาท  

กรรมการ 

4. นายไกรสร      ชาติชนะ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

กรรมการ 
 

5. นายอุทัย        คำสีหา รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

กรรมการ 

6. นายไพโรจน         อักษรเสือ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

กรรมการ 

7. นายวุฒิภัทร    จูมโสดา ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

8. นายประสพชัย  ชาญธัญญกรณ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
9. นายจิณณาวัฒน   โคมบัว ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10. นายรณชัย       ทัดชอมวง ศึกษาธิการจังหวัดอุทยัธานี กรรมการ 
11. นายพลภัทร     โตสม รองปลัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี กรรมการ 
12. ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ กรรมการ 
13. นายวราวุธ       วดีวรวิทย นักวิชาการศกึษาชำนาญการพิเศษ  

สำนักทดสอบทางการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรรมการ 

     14. นางอัชรา        มณีรอด ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศกึษา กรรมการและ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

อุทัยธานี เขต 1 
  เลขานุการ 

     15. นางสนุทร ี      นวกุล นักวิชาการศกึษาชำนาญการ                                              กรรมการและ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

อุทัยธานี เขต 1 
 ผูชวยเลขานุการ 
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๗. คณะกรรมการอำนวยการของศูนยประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุมจังหวัดที่ ๗ ประกอบดวย  
1. นางสาวลิลิน        ทรงผาสุก ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
 ประธาน 

2. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ รองประธาน 
3. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ในกลุมจังหวัดที่ ๗ 

(พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร เพชรบูรณ สุโขทัย และอุตรดิตถ  
ยกเวนผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑)  
และผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ 
เพชรบูรณ กำแพงเพชร พิจิตร และนครสวรรค 

กรรมการ 

4. นายวสันต          ศรีประดู รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑                                                          

กรรมการ 

5. นายพรประเสริฐ   ประจันตะเสน ผูทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ 
6. นายวิม             เกาเทียน ผูทรงคณุวุฒิ                                      กรรมการ 
7. นายอนันต         แกวแจง             ผูทรงคณุวุฒิ   กรรมการ 
8. นายอัคนี             ศุขโรจน         ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริม 

การศกึษาเอกชนจังหวัดพิษณุโลก 
กรรมการ 

       9. นายไพรัตน       นอยหมอ ผูอำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก กรรมการ 
     10. ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ กรรมการ 
     11. นางสาวบังอร     กมลวัฒนา        ผูอำนวยการกลุมพัฒนาเครื่องมือและบริการ 

การทดสอบ สำนักทดสอบทางการศกึษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรรมการ 

     12. นายอนิรุธ         โกศินานนท นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหนาที่ 
ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

กรรมการและ 
    เลขานุการ 

   สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา 

พิษณุโลก เขต ๑                                   
 

13. นางสมพร         พุกเฉย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต ๑                                  

     กรรมการและ    
 ผูชวยเลขานุการ 

 
๘. คณะกรรมการอำนวยการของศูนยประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุมจังหวัดที่ ๘ ประกอบดวย 

1. นางสุวารี         เคยีงประพันธ ผูเชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       ประธาน 
2. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม รองประธาน 
3. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ในกลุมจังหวัดที่ ๘ 

(เชียงราย ลำปาง เชียงใหม นาน พะเยา แพร แมฮองสอน และลำพูน)  
และผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน แพร นาน  
พะเยา เชียงราย แมฮองสอน (ยกเวนผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษาเชียงใหม) 

กรรมการ 

4. นายปริศนา       วรรณารักษ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม  

กรรมการ 

/5. นายเจดีย... 
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5. นายเจดีย          เดชพันธ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
6. นายรัตนภูมิ       โนส ุ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
7. นางสนิทรา        พรมมล ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
8. นางยุพิน           บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม กรรมการ 
9. นางวรรณศรี      ปญญาประชุม ผูอำนวยการสำนักการศึกษา   

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
กรรมการ 

10. นางพรรณ ี        สหเสวียนต นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม กรรมการ 
11. นางทิพวรรณ      เตียงธวัช ผูอำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 
 

     12. ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ กรรมการ 
     13. นางณัฐา             เพชรธน ู รองผูอำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                              
กรรมการ 

     14. นางสุภาพร         โชติวรพิพัฒน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

   กรรมการและ 
     เลขานุการ 

     15. นางสาววราภรณ   อนุวรรัตน ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 

    กรรมการและ 
 ผูชวยเลขานุการ 

 

๙. คณะกรรมการอำนวยการของศูนยประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุมจังหวัดที่ ๙ ประกอบดวย 
1. นายภูธร    จันทะหงษ ปุณยจรัสธำรง ผูอำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
 ประธาน 

2. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 รองประธาน 
3. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ในกลุมจังหวัดท่ี ๙ 

(บึงกาฬ หนองคาย ขอนแกน หนองบัวลำภู สกลนคร อุดรธานี และเลย  
ยกเวนผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1)  
และผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน อุดรธานี สกลนคร  
หนองคาย บึงกาฬ และเลย หนองบัวลำภู 

กรรมการ 

4. นายศุภกร          วิแสง รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา
ประถมศกึษาหนองบัวลำภู เขต 1 

กรรมการ 

5. นายมงคล                      สุปญญา   ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
6. นายปรีชา           หีบแกว                ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายสุภัชรกานต   แกวสิงห        ผูทรงคุณวุฒิ  
8. นายชาญชัย         สิงหสุข              ผูอำนวยการกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลำภู 
กรรมการ 

9. นางภูเงิน            บุตรเคน               ประธานกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู  

กรรมการ 
 

 
 
 

/10.ประธาน... 
 



 ๘

     10. ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ กรรมการ 
     11. นายประสิทธิ์        ทำกันหา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

สำนักทดสอบทางการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                

กรรมการ 

     12. นางณฏัฐภรณ       กงวงษ          ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศกึษา กรรมการและ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลำภู เขต 1 
เลขานุการ 

       13. นางกาญจนา        พวงพันธุ        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลำภู เขต 1 
 ผูชวยเลขานุการ 

     14. นายวรวงษ          สระคูพันธ         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ            กรรมการและ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลำภู เขต 1 
 ผูชวยเลขานุการ 

     15. นางสาววัลยา      ไชยเบา          นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลำภู เขต 1                                               
ผูชวยเลขานุการ 

 
๑๐. คณะกรรมการอำนวยการของศูนยประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุมจังหวัดท่ี ๑๐ ประกอบดวย 

1. นายธัญญา         เรอืงแกว        ผูทรงคุณวุฒสิำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประธาน 

2. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 รองประธาน 
3. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ในกลุมจังหวัดท่ี ๑๐ 

(กาฬสินธุ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร และรอยเอ็ด
ยกเวนผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
และผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ นครพนม 
มหาสารคาม มุกดาหาร รอยเอ็ด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ ยโสธร 

กรรมการ 

4. วาที่รอยตรีปญจมาสน   รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 

  มาศนพคุณรตัน ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3  
5. นายเกียรติศักดิ์      สีแสง ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6. นายปญญา           สาระกุมาร ผูทรงคณุวุฒิ  กรรมการ 
7. นางวิมลมาลย       รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม กรรมการ 
8. ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ กรรมการ 
9. นายศิวกร            รัตติโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

สำนักทดสอบทางการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                              

กรรมการ 

 
 
 

/10.นางสาวรุงฤทัย... 
 

 



 ๙

     10. นางสาวรุงฤทัย      บุญมาศ ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต 3 

 กรรมการและ     
     เลขานุการ 
 

     11. นายณัฐพล           คุมวงศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                         กรรมการและ 
   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

มหาสารคาม เขต 3 
  ผูชวยเลขานุการ 

 
๑๑. คณะกรรมการอำนวยการของศูนยประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุมจังหวัดท่ี ๑๑ ประกอบดวย 

1. นายชวลิต           โพธิ์นคร ผูทรงคณุวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน       ประธาน 
2. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รองประธาน 
3. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ในกลุมจังหวัดที่ ๑๑ 

(สุรินทร นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และศรีสะเกษ และผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรีัมย ยกเวนผูอำนวยการสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาศรีสะเกษ ยโสธร)  

กรรมการ 

4. นายชิราวุฒิ         สองสี รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

กรรมการ 

5. นายประโยชน      เจริญยุทธ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นางอินทุอร       คันศร หัวหนาฝายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน 

ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
องคการบรหิารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 

7. นางอภิรนันท      พลศักดิ์  รักษาการในตำแหนงนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

กรรมการ 
 

8. นางปุณยวีร        มุมไธสง ผูอำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กรรมการ 
9. ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ กรรมการ 

10. นายชนาธิป        ทุยแป รองผูอำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                              

กรรมการ 

     11. นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการและ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 

ศรีสะเกษ ยโสธร 
เลขานุการ 

     12. นางสาววิมลทิพย  กมลวัฒนานนท   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและ 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 

ศรีสะเกษ ยโสธร 
 ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 

/12. คณะกรรมการ... 
 

 
 



 ๑๐

๑๒. คณะกรรมการอำนวยการของศูนยประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุมจังหวัดที่ ๑๒ ประกอบดวย                                                                      
1. นางอรนุช         ม่ังมีสุขศิริ ผูเชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     ประธาน 
2. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  รองประธาน 
3. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ในกลุมจังหวัดที่ ๑๒  

(ตราด ระยอง สระแกว ชลบุรี  จันทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก และปราจีนบุรี  
ยกเวนผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด) และผูอำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาฉะเชิงเทรา ปราจีนบุร ีนครนายก  สระแกว   
จันทบุร ีตราด  และชลบุร ีระยอง 

กรรมการ 

4. นางอินทิรา        บุญวาที รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาตราด 

กรรมการ 
 

5. นายชะเอม         ชวลิตชัยชาญ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นางอัชญา          ศรีนาราง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
กรรมการ 

7.  ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดตราด กรรมการ 
8. ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ กรรมการ 

9. นางณัฐพร           พรกุณา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
สำนักทดสอบทางการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                              

กรรมการ 

     10. นางสมใจ            วัฒฐานะ ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการและ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เลขานุการ 

     11. นางพรปวีณ         เรืองโรจน นกัวิชาการศึกษาชำนาญการ  กรรมการและ 
       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด  ผูชวยเลขานุการ 

 

๑๓. คณะกรรมการอำนวยการของศูนยประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุมจังหวัดที่ ๑๓ ประกอบดวย 
1. นายไพฑูรย          จารุสาร ผูอำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปฏิบัติหนาที่ 

ผูอำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       

 ประธาน 

2. ผูอำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                             รองประธาน 
3. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และเขต ๒  
กรรมการ 

4. นางสาวไพรวัลย     พิทักษสาลี          ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นางพรพรรณ     

 
 มนตรีพิศุทธิ์ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสงเสริมมาตรฐานการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน                                                             
กรรมการ 

6. นางสาวนฤมล       กังวาลไกล หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก  
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

กรรมการ 

7. ผูแทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
8. นางภัทริยาวรรณ    พันธุนอย ผูอำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                             
กรรมการ 

 /9.ประธาน... 
 



 ๑๑

       9. ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ กรรมการ 
     10. นางสาวมธุรส    ประภาจันทร ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สำนักทดสอบทางการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                              

 กรรมการและ 
    เลขานุการ 

     11. นายฉัตรชัย           หวังมีจงมี นกัวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
สำนักทดสอบทางการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                              

   กรรมการและ    
ผูชวยเลขานุการ 

     12. นายประสิทธิ์         ทำกันหา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
สำนักทดสอบทางการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                              

   กรรมการและ    
ผูชวยเลขานุการ 

     13. นางสาวอนงนาฏ     อินกองงาม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
สำนักทดสอบทางการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                              

   กรรมการและ   
ผูชวยเลขานุการ 
 

 

ใหคณะกรรมการอำนวยการของศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัดที่ 1 – 13 ทำหนาที่ ดังนี้ 
๑. วางแผนการประเมิน แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมินการคัดเลือก 

ในระดับกลุมจังหวัด  
๒. ดำเนินการแกปญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใหเรียบรอย  
3. เสนอผลการคัดเลือกในระดับกลุมจังหวัดไปยังคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน  

และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปการศึกษา ๒๕๖4  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. ดำเนินงานอื ่น ๆ ตามที ่เห็นสมควร เพื่อใหการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  
ในระดับกลุมจังหวัด เปนไปดวยความเรียบรอย 

 ทั้งนี ้  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป             

 สั่ง   ณ   วันที่   16  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

                                                       
 
 
 

ราง/พิมพ/ยลดา 
/ทาน 

ประสิทธิ์     ราง/พิมพ 
                ตรวจทาน 


