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ประกาศสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแห6งประเทศไทย 

เร่ือง แต6งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ6สามัญ  

ประจำปK ๒๕๖๒ 

สมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแห6งประเทศไทย 

.................................................. 

ด$วยสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแห:งประเทศไทยได$กำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ                                                                                            

เร่ือง “ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทย หลังสู$ภัย COVID - 19”และประชุมใหญ:สามัญประจำปW ๒๕๖๒                  

ณ ห$องประชุมไดมอนด\ฮอล\ล ช้ัน ๕ โรงแรมเอเชีย แอร\พอร\ท ศูนย\การค$าเซียร\ รังสิต จังหวัดปทุมธานี                   

ระหว:างวันท่ี ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  เพ่ือให$คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในโรงเรียนท่ีต้ังสาขาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ได$เข$าใจบทบาทหน$าท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร:วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย และถอดรหัสการจัดการศึกษาไทย หลัง

สถานการณ\ COVID - 19 และเพ่ือการประสานงานระหว:างกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับสมาคม

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแห:งประเทศไทยได$อย:างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการพัฒนา

การศึกษาต:อไป ดังน้ัน  เพ่ือให$การดำเนินการเปkนไปด$วยความเรียบร$อย  จึงขอแต:งต้ังคณะกรรมการ

ดำเนินการดังต:อไปน้ี 

 ๑. คณะท่ีปรึกษา 

  ๑.๑   ดร.บรรจง  พงศ\ศาสตร\  ท่ีปรึกษาพิเศษ   นายกกิตติมศักด์ิ  

  ๑.๒ นายณรงค\ รักเดช ท่ีปรึกษา 

  ๑.๓ นายมังกร กุลวานิช ท่ีปรึกษา 

  ๑.๔   นายวินัย รอดจ:าย ท่ีปรึกษา 

  ๑.๕   นายสุรเทพ       ต๊ันประเสริฐ      ท่ีปรึกษา 

  ๑.๖   นายวิรัช          บุญนำ ท่ีปรึกษา 

  ๑.๗ ดร.นิวัตร นาคะเวช ท่ีปรึกษา 

  ๑.๘ ดร.เกษม สดงาม ท่ีปรึกษา 

  ๑.๙ ดร.สุทธิ ภิบาลแทน ท่ีปรึกษา 

  ๑.๑๐ นายอดิเรก รัตนธัญญา ท่ีปรึกษา 

  ๑.๑๑ นายปรีชา สนแจ$ง ท่ีปรึกษา 

  ๑.๑๒ นายมงคลธร บัวประทุม ท่ีปรึกษา 

  ๑.๑๓  ดร.อานนท\ สุขภาคกิจ ท่ีปรึกษา 



๒  

  ๑.๑๔ ดร.วีระพงศ\ เดชบุญ ท่ีปรึกษา 

  ๑.๑๕ นายนพพร พิพิธจันทร\ ท่ีปรึกษา 

  ๑.๑๖ ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ท่ีปรึกษา 

  ๑.๑๗ นายกิตติ บุญเชิด ท่ีปรึกษา 

  ๑.๑๘ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ\ ท่ีปรึกษา 

  ๑.๑๙ ดร.งามพิศ ลวากร ท่ีปรึกษา 

  ๑.๒๐ ดร.วิชัย แสงศรี ท่ีปรึกษา 

  ๑.๒๑ ดร.ชนาธิป สำเริง ท่ีปรึกษา 

  ๑.๒๒  นายรังษี ยังพะกูล ท่ีปรึกษา 

  ๑.๒๓  ดร.จำนงค\ แจ:มจันทรวงษ\ ท่ีปรึกษา 

  ๑.๒๔ ดร.เชิดศักด์ิ ศุภโสภณ ท่ีปรึกษา 

  ๑.๒๕ ดร.สุมนา ธิกุลวงษ\ ท่ีปรึกษา 

  ๑.๒๖ นายอำนวย พุทธมี ท่ีปรึกษา 

  ๑.๒๗ นายพิศณุ ศรีพล ท่ีปรึกษา 

  ๑.๒๘ นายสาโรช บุตรเนียน ท่ีปรึกษา 

  ๑.๒๙ นายสงกรานต\    จันทร\น$อย ท่ีปรึกษา 

  ๑.๓๐ นายประเสริฐ ผุดผ:อง ท่ีปรึกษา 

  ๑.๓๑ นายปรีชา ชาญณรงค\ ท่ีปรึกษา 

  ๑.๓๒ นายสุรชาติ สุธรรมมา ท่ีปรึกษา 

  ๑.๓๓ ดร.สุรชาติ เครือศรี ท่ีปรึกษา 

  ๒. คณะกรรมการโรงเรียนประธานสาขา 

  ๒.๑  นายสมศักด์ิ       ณ  ถลาง        ผู$อำนวยการโรงเรียนอำมาตย\พานิชนุกูล จังหวัดกระบ่ี 

  ๒.๒  นางสุมนา         ธิกุลวงษ\ ผู$อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย      จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  ๒.๓  นายณรินทร\   ชำนาญดู ผู$อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห\  จังหวัดกาญจนบุรี 

  ๒.๔ นายสงกรานต\   พันธ\โนราช ผู$อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ\พิทยาสรรพ\ จังหวัดกาฬสินธุ\ 

  ๒.๕ นายสุทธิพงษ\     ธรรมสอน ผู$อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร 

  ๒.๖  นายยุทธศาสตร\ กงเพชร ผู$อำนวยการโรงเรียนขอนแก:นวิทยายน จังหวัดขอนแก:น 

  ๒.๗  ว:าท่ีร$อยตรี สุชาติ สงวนทรัพย\ ผู$อำนวยการโรงเรียนท:าใหม:  จังหวัดจันทบุรี 

     “พูลสวัสด์ิราษฎร\นุกูล”  

  ๒.๘    นายศักด์ิเดช   จุมณี ผู$อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ๒.๙    นางสาวรุ:งทิพย\  พรหมศิริ ผู$อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี 

  ๒.๑๐  นายวิเชียร      แก:นไร: ผู$อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท 

  ๒.๑๑  นายศราวุธ     สิงหาราโท ผู$อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 



๓  

  ๒.๑๒  นายเกรียงไกร   แก$วมีศรี ผู$อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร 

  ๒.๑๓  นายคเณศ       พงศ\สุวรรณ ผู$อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

  ๒.๑๔  นายฐิตติณัฐ      ศักด์ิธนานนท\ ผู$อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม: 

  ๒.๑๕  นางยุพา         พรเศรษฐ\ ผู$อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 

  ๒.๑๖  นายพิริยะ      เอกปtยะกุล ผู$อำนวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 

  ๒.๑๗  นายภูชนภัส    พุ:มไม$ ผู$อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก 

  ๒.๑๘  นายพงษ\มิตร    สิทธินอก ผู$อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  จังหวัดนครนายก 

  ๒.๑๙  นายสามารถ  รอดสำราญ ผู$อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

  ๒.๒๐   นายประหยัด    วังวร ผู$อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  จังหวัดนครพนม 

  ๒.๒๑  นายวิลาศ      ดวงเงิน  ผู$อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา 

  ๒.๒๒  นายสุภาพ       เต็มรัตน\  ผู$อำนวยการโรงเรียนปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒.๒๓  นายพันศักด์ิ     ศรีทอง ผู$อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค\  จังหวัดนครสวรรค\ 

  ๒.๒๔  นายไพฑูรย\ จารุสาร ผู$อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   จังหวัดนนทบุรี 

     หอวัง  นนทบุรี  

  ๒.๒๕  นายนิกร          เซ$งเถียร ผู$อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

  ๒.๒๖  นายสนอง        ก$อนสมบัติ ผู$อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน:าน จังหวัดน:าน 

  ๒.๒๗  นายสุรสิทธ์ิ สิทธิอมร ผู$อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

  ๒.๒๘  ว:าท่ี พ.ต.สุพจน\ ธนานุกูล ผู$อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย\พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย\ 

  ๒.๒๙  นายเอกพรต     สมุทธานนท\ ผู$อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

  ๒.๓๐  นายสุชาติ        หูทิพย\ ผู$อำนวยการโรงเรียนทับสะแกวิทยา  จังหวัดประจวบคีรีขันธ\ 

  ๒.๓๑  นายสุรศักด์ิ    ศรณรินทร\  ผู$อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี 

  ๒.๓๒  นายจุมพล      ทองใหม: ผู$อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดปwตตานี 

     จังหวัดปwตตานี   

  ๒.๓๓  นายสุชีพ         บุญวงษ\ ผู$อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๒.๓๔  นายพิเชษฐ\  สมฤทธ์ิ ผู$อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 

  ๒.๓๕  นายพรศักด์ิ      จินดาพล ผู$อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา 

  ๒.๓๖  นายมณี       เรืองแก$ว ผู$อำนวยการโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

  ๒.๓๗  นายบุญธรรม อ:อนจันทร\ ผู$อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร 

  ๒.๓๘  นายสรปรัชญ\ ไวกสิกรณ\ ผู$อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก 

  ๒.๓๙  นายอรุณ    สรรพคุณ ผู$อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ\ จังหวัดเพชรบุรี 

     จังหวัดเพชรบุรี  

  ๒.๔๐  นายวิเศษ        ปtxนพิทักษ\ ผู$อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ\ 

  ๒.๔๑  นายเลิศชาย  รัตนะ ผู$อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร: จังหวัดแพร: 



๔  

  ๒.๔๒  นายปwญญา  หัตถิ ผู$อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

  ๒.๔๓  นายนิพนธ\      ยศดา ผู$อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม 

  ๒.๔๔  นายเลียง    ผางพันธ\ ผู$อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

  ๒.๔๕  นายอัครวัฒน\  อรัญภูมิ ผู$อำนวยการโรงเรียนห$องสอนศึกษา  จังหวัดแม:ฮ:องสอน 

     ในพระอุปถัมภ\ฯ  

  ๒.๔๖  นายชัชพล   รวมธรรม ผู$อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร 

  ๒.๔๗  นางสาวเสาวนิตย* ทวีสันทนีนุกูล  ผู$อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง  จังหวัดยะลา 

     จังหวัดยะลา  

  ๒.๔๘  นายชอบ      ธาระมนต\  ผู$อำนวยการโรงเรียนร$อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร$อยเอ็ด 

  ๒.๔๙  นายณัฏฐวัฒน\ คลายทุกข\ ผู$อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง 

  ๒.๕๐  นายภิรมย\      ล้ีกุล ผู$อำนวยการโรงเรียนวังจันทร\วิทยา   จังหวัดระยอง 

  ๒.๕๑  นายนิวัตร      วงศ\วิลัย ผู$อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี 

     ราชบุรี   

  ๒.๕๒  นายธรรมวิทย\   ธรรมพิธี ผู$อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

  ๒.๕๓  นายพูลศักด์ิ     จิตสว:าง ผู$อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย\วิทยาลัย จังหวัดลำปาง 

  ๒.๕๔  นายมานัส      นพคุณ ผู$อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

  ๒.๕๕  นายวิชัย          ปุรัน ผู$อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย 

  ๒.๕๖  นายพงษ\อนันต\ ธรรมศิริ ผู$อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ 

  ๒.๕๗  นายพนมพันธ\     ไชยเพชร ผู$อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ\วิทยา จังหวัดสกลนคร 

  ๒.๕๘  นายวัฒนา        ถนอมศักด์ิ ผู$อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา 

     จังหวัดสงขลา  

  ๒.๕๙  นายอรุณ           โต{ะหวันหลง ผู$อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 

  ๒.๖๐  นายไพรัตน\      ก$อนทองคำ ผู$อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

  ๒.๖๑  นายสมเกียรติ   ร้ัวม่ัน ผู$อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร  จังหวัดสมุทรสงคราม 

     จังหวัดสมุทรสงคราม       

  ๒.๖๒  นายประพจน\     แย$มทิม ผู$อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร 

  ๒.๖๓  นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู$อำนวยการโรงเรียนสระแก$ว จังหวัดสระแก$ว 

  ๒.๖๔  นายทวน      เท่ียงเจริญ ผู$อำนวยการโรงเรียนหนองแค“สรกิจพิทยา”จังหวัดสระบุรี 

  ๒.๖๕  นายปราโมทย\ เจริญสลุง ผู$อำนวยการโรงเรียนสิงห\บุรี จังหวัดสิงห\บุรี 

  ๒.๖๖  นายสมพร  สุขอร:าม ผู$อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 

  ๒.๖๗  นายราชันย\      ทิพเนตร ผู$อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ๒.๖๘  นายสมยศ     กระจ:างแจ$ง ผู$อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร\ธานี จังหวัดสุราษฎร\ธานี 

  ๒.๖๙  นายอนุชา      หลิมศิริวงษ\ ผู$อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร\ 
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  ๒.๗๐  นายธวัช         บรรเลงรมย\ ผู$อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 

  ๒.๗๑  นายบุญมา      ภูเงิน ผู$อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู 

  ๒.๗๒  นายบันลือ       พลมาลา ผู5อำนวยการโรงเรียนอ:างทองป=ทมโรจน?วิทยาคม จังหวัดอ:างทอง 

  ๒.๗๓  ว:าท่ีร$อยโท วิเศษ แก$วมีศรี ผู$อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

  ๒.๗๔  นายสาส\นลิขิตชัย  พลไธสง ผู$อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ\พิทยา จังหวัดอุดรธานี 

  ๒.๗๕  นายบัญชร จันทร\ดา ผู$อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ\ จังหวัดอุตรดิตถ\ 

  ๒.๗๖  นายอดิศักด์ิ      อินทรช่ืน ผู$อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ\ จังหวัดอุทัยธานี 

  ๒.๗๗  นายนพรัตน\  ทองแสง ผู$อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 

  มีหนTาท่ี ๑. ประสานงานในกิจกรรมท่ีจัดข้ึนของสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแห:งประเทศไทย 

         และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนต:าง ๆ ในสังกัดจังหวัด 

     ๒. แต:งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด:นเข$ารับโล:ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการและ 

         เลขานุการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดีเด:น 

     ๓. ให$ความร:วมมือและสนับสนุนงานของสมาคมเพ่ือพัฒนาให$เกิดความเจริญก$าวหน$าเพ่ือ 

         ประโยชน\กับสถาบันการศึกษาและเยาวชน 

 ๓. คณะกรรมการฝWายอำนวยการ 

  ๓.๑   นายปรีชา จิตรสิงห\ นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 

     ข้ันพ้ืนฐานแห:งประเทศไทย 

  ๓.๒ นายเสน:ห\ ขาวโต อุปนายกสมาคม ฯ  รองประธานกรรมการ 

  ๓.๓   นายสุรศักด์ิ ศรีสว:างรัตน\ อุปนายกสมาคม ฯ รองประธานกรรมการ 

  ๓.๔   นายเฉลิมชัย   จันทรมิตรี อุปนายกสมาคม ฯ รองประธานกรรมการ 

  ๓.๕   นายสหชัย สาสวน อุปนายกสมาคม ฯ รองประธานกรรมการ 

  ๓.๖   นายไพรัช แจ$งเจริญ เหรัญญิก กรรมการ 

  ๓.๗   นางสุจินตรา  ผริตะโกมล รองเหรัญญิก กรรมการ 

  ๓.๘   นางสุมนรัตน\  อัศตรกุล ปฏิคม กรรมการ 

  ๓.๙   นายประสงค\  สุบรรณพงษ\ ปฏิคม กรรมการ 

  ๓.๑๐ นายสุรศักด์ิ การุญ นายทะเบียน กรรมการ 

  ๓.๑๑ นายวรพันธ\  แก$วอุดม นายทะเบียน กรรมการ 

  ๓.๑๒ นางชไมพร  ประเทืองบูลย\ ส่ือสารองค\กร/ประชาสัมพันธ\ กรรมการ 

  ๓.๑๓ นายไพฑูรย\  จารุสาร ส่ือสารองค\กร/ประชาสัมพันธ\ กรรมการ 

  ๓.๑๔ ว3าท่ีร6อยตรี สุทธิศักด์ิ กีชวรรณ*  ส่ือสารองค\กร/ประชาสัมพันธ\ กรรมการ 

  ๓.๑๕ นางวรรณดี  นาคสุขปาน วิชาการ กรรมการ 

  ๓.๑๖ นายขจิตพันธ\ สุวรรณสิริภักด์ิ วิชาการ กรรมการ 

  ๓.๑๗ นางชเนตตี  วัจนะรัตน\ วิชาการ กรรมการ 
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  ๓.๑๘ นายยศรินทร\  ตลับนาค กฎหมาย กรรมการ 

  ๓.๑๙ นายอัมพร  อิสสรารักษ\ กฎหมาย กรรมการ 

  ๓.๒๐ นายกรวิทย\   เลิศศิริโชติ กิจกรรมสัมพันธ\ กรรมการ 

  ๓.๒๑ นายอารีย\  วีระเจริญ กิจกรรมสัมพันธ\ กรรมการ 

  ๓.๒๒ นายประวัติ สุทธิประภา รองเลขาธิการ                              กรรมการ 

  ๓.๒๓ นายวิสิทธ์ิ ใจเถิง เลขาธิการ                                   กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๒๔ นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม วิชาการ กรรมการและผู$ช:วยเลขานุการ 

  ๓.๒๕ นางสุมนา ธิกุลวงษ\ ท่ีปรึกษา                                    กรรมการและผู$ช:วยเลขานุการ 

  ๓.๒๖ นางสมพิศ ทองเปล:งรัศมี   รองเลขาธิการ                              กรรมการและผู$ช:วยเลขานุการ 

   หนTาท่ี  ๑. ให$ข$อเสนอแนะ อำนวยความสะดวก ให$คำปรึกษา คำแนะนำข$อมูลท่ีเปkนประโยชน\  

                 ต:อคณะกรรมการฝ�ายต:าง ๆ ในการดำเนินงานให$ดำเนินไปอย:างเรียบร$อย 

             ๒. ประสานงานดำเนินการจัดประชุมสัมมนาในแต:ละฝ�ายให$ดำเนินไปด$วยความเรียบร$อย  

                 สำเร็จลุล:วงตามวัตถุประสงค\ 

 ๔. คณะกรรมการดำเนินงาน 

  ๔.๑ ฝWายเลขานุการและรับลงทะเบียน 

    ๔.๑.๑   นายวิสิทธ์ิ  ใจเถิง  เลขาธิการ            ประธานกรรมการ 

    ๔.๑.๒   นายประวัติ    สุทธิประภา รองเลขาธิการ             รองประธานกรรมการ            

    ๔.๑.๓   นางสุมนา  ธิกุลวงษ\  ท่ีปรึกษา                   รองประธานกรรมการ 

    ๔.๑.๔    นางสาวพจนี แก$วสมจิต  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๑.๕   นางสาวจีราภรณ\ จันทร\เต็ม ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๑.๖    นางสาวอรชุมา   ยงพัฒนจิตร  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๑.๗   นางสาวรวิญาณี สีห\ราญ  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๑.๘   นางสาวสุภาพร เจริญ  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๑.๙   นางกานดา   ชนะศุภนนท\ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๑.๑๐  นางสาวศิรินภา คุ$มจ่ัน  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๑.๑๑  นางสาวเสาวลักษณ\ คงอินทร\   ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๑.๑๒  นางสาวกัลยาณัฐ ไกรโชค       เจ$าหน$าท่ีโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๑.๑๓ นางสมพิศ     ทองเปล:งรัศมี รองเลขาธิการสมาคมฯ กรรมการและเลขานุการ 

  ๔.๒.๑๔ นางณัฐพัชร\ ศิริเสถียร     รองผู$อำนวยการโรงเรียน              กรรมการและผู$ช:วยเลขานุการ 

       ฤทธิยะวรรณาลัย 

    ๔.๑.๑๕ นางสาววงเดือน วาเรืองศรี ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการและผู$ช:วยเลขานุการ 

       หนTาท่ี   ๑.  ออกหนังสือเชิญประชุม/เชิญรับโล: 

    ๒.  ประสานงานในการจัดประชุมสัมมนาให$เปkนไปด$วยความเรียบร$อย 
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      ๓.  รับลงทะเบียนการประชุมสัมมนาก:อนล:วงหน$าและออกใบเสร็จผู$เข$าร:วมประชุม 

     ๔.  จัดเตรียมเอกสารรายงานการประชุมบรรจุใส:กระเป�า เตรียมป�ายช่ือ แฟ�มลงทะเบียน  

      รับลงทะเบียนและแจกเอกสารของท่ีระลึกในวันประชุมสัมมนา 

     ๕.  จัดทำคำกล:าวรายงาน  คำกล:าวเปtดงาน   

    ๖.  บันทึกและสรุปรายงานการประชุมสามัญประจำปW ๒๕๖๒ 

    ๗.  ดำเนินการเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

 ๔.๒ ฝWายโล6รางวัลดีเด6น  

   ๔.๒.๑   นางสุมนา ธิกุลวงษ\      ท่ีปรึกษา ประธานกรรมการ 

   ๔.๒.๒   นายไพรัช แจ$งเจริญ     เหรัญญิกสมาคม ฯ รองประธานกรรมการ 

       ๔.๒.๓   นางสาววงเดือน วาเรืองศรี ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

  ๔.๒.๔   นางสาวรวิญาณี สีห\ราญ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

  ๔.๒.๕   นางสาวสุภาพร  เจริญ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

  ๔.๒.๖   นางสาวจิราภรณ\  จันทร\เต็ม   ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๒.๗   นางกานดา   ชนะศุภนนท\ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๒.๘   นางสาวเสาวลักษณ\  คงอินทร\   ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๒.๙   นางสาวจินตนา ทัพวัน  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๒.๑๐ นางสาวจริยา  นาทมพล ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๒.๑๑ นางสาวสุนิษา  ธนพฤษณานันท\ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๒.๑๒ นางสาววิภากร  พันธ\สระน$อย ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๒.๑๓ นางสาวนฤมล   ปาลี  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๒.๑๔ นางสาวภศภัค  ชุมพล  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๒.๑๕ นายชยวีร\     กุ:นใจ  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๒.๑๖ นางปwทมา    จิตรปรีดา เจ$าหน$าท่ีโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๒.๑๗ นางสาวนันทิยา   ภูมิไทยสงค\ เจ$าหน$าท่ีโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๒.๑๘ นางสาวสุพรรณี  ชะเอมเทศ  เจ$าหน$าท่ีโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

    ๔.๒.๑๙ นางสาวนริศรา   นิลพันธ\  เจ$าหน$าท่ีโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ 

  ๔.๒.๒๐  นางสาวกัลยาณัฐ ไกรโชค    เจ$าหน$าท่ีโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการ  

  ๔.๒.๒๑ นางณัฐพัชร\  ศิริเสถียร    รองผู$อำนวยการโรงเรียน              กรรมการและเลขานุการ 

       ฤทธิยะวรรณาลัย 

  ๔.๒.๒๒ นางสาวอรชุมา   ยงพัฒนจิตร  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการและผู6ช3วยเลขานุการ 

    ๔.๒.๒๓ นางสาวศิรินภา คุ$มจ่ัน  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการและผู6ช3วยเลขานุการ 

         หนTาท่ี  ๑. จัดทำโล:และเกียรติบัตรให$แก:ผู$ได$รับโล: 

     ๒. จัดทำผังท่ีน่ังและท่ีน่ังสำหรับผู$รับโล:ประเภทต:าง ๆ และจัดผู$ได$รับโล:เข$าท่ีน่ังตามลำดับ 
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     ๓. เตรียมใบลงทะเบียนและรับลงทะเบียนผู$รับโล: 

     ๔. จัดเตรียมรายช่ือผู$รับโล:ให$ฝ�ายพิธีกรและจัดเตรียมโล:สำหรับมอบ 

     ๕. ประสานกับฝ�ายลงทะเบียนผู$รับโล:เพ่ือลำดับผู$รับโล:ตามรายช่ือท่ีมาจริง 

     ๖. ดำเนินการในข้ันตอนการมอบโล:โดยประสานกับฝ�ายพิธีกร กรณีมีพระภิกษุสงฆ\รับโล: 

         ด$วยให$จัดลำดับก:อน 

     ๗. มอบโล:ตัวจริงให$แก:ผู$รับโล:หลังพิธีการโดยจัดระบบให$เรียบร$อย 

     ๘. จัดส:งโล:ให$ผู$ท่ีลงทะเบียนภายหลัง กรณีไม:ได$มารับในวันประชุม 

     ๙. ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

 ๔.๓ ฝWายจัดหาของท่ีระลึก 

  ๔.๓.๑   นายเฉลิมชัย จันทรมิตรี อุปนายกสมาคม ฯ ประธานกรรมการ 

  ๔.๓.๒   นายสหชัย สาสวน อุปนายกสมาคม ฯ รองประธานกรรมการ 

     ๔.๓.๓  นายวิสิทธ์ิ  ใจเถิง  เลขาธิการ            กรรมการ 

      ๔.๓.๔   นางวรรณดี        นาคสุขปาน   วิชาการ กรรมการ 

  ๔.๓.๕   นายไพรัช แจ$งเจริญ เหรัญญิกสมาคม ฯ กรรมการและเลขานุการ 

    ๔.๓.๖   นางสุจินตรา    ผริตะโกมล  รองเหรัญญิกสมาคม ฯ กรรมการและผู6ช3วยเลขานุการ 

                  หนTาท่ี   ๑. จัดเตรียมของท่ีระลึกสำหรับประธานในพิธี คณะวิทยากรและของท่ีระลึกสำหรับแจกผู$เข$าร:วม 

          ประชุม ได$แก: กระเป�าและหน$ากากผ$า 

        ๒. มอบของท่ีระลึกให$แก:ประธานและคณะวิทยากร 

      ๓. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

  ๔.๔  ฝWายปฏิคม  

  ๔.๔.๑  นางสุมนรัตน\  อัศตรกุล ปฏิคมสมาคม ฯ ประธานกรรมการ 

  ๔.๔.๒ นายประสงค\  สุบรรณพงษ\ ปฎิคมสมาคม ฯ รองประธานกรรมการ 

  ๔.๔.๓ นางสาวจินตนา    ศรีสารคาม วิชาการสมาคม ฯ  กรรมการ 

  ๔.๔.๔ นายขจิตพันธ\    สุวรรณสิริภักด์ิ วิชาการสมาคม ฯ   กรรมการ 

  ๔.๔.๕   นางชเนตตี  วัจนะรัตน\ วิชาการสมาคม ฯ กรรมการ 

  ๔.๔.๖   นายยศรินทร\ ตลับนาค กฎหมายสมาคม ฯ กรรมการ 

  ๔.๔.๗   นายอัมพร     อิสสรารักษ\   กฎหมายสมาคม ฯ กรรมการ  

      ๔.๔.๘   ว3าท่ีร6อยตรี สุทธิศักด์ิ กีชวรรณ*    ส่ือสารองค\กร/ประชาสัมพันธ\ กรรมการ 

     ๔.๔.๙   นายพงษ\มิตร      สิทธินอก ผู$อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 

        นครนายกวิทยาคม  

  ๔.๔.๑๐ นายสุชีพ           บุญวงษ\ ผู6อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการ 

    ๔.๔.๑๑ นางสาวรุ:งทิพย\   พรหมศิริ  ผู6อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง กรรมการ 

  ๔.๔.๑๒ นางณัฐพัชร\ ศิริเสถียร     รองผู$อำนวยการโรงเรียน              กรรมการ 



๙  

       ฤทธิยะวรรณาลัย 

 

  ๔.๔.๑๓ นายพรชัย ธนปารมีกุล รองผู$อำนวยการโรงเรียน              กรรมการ 

        สามเสนวิทยาลัย 

  ๔.๔.๑๔ คณะกรรมการบริหารสมาคมทุกท:าน กรรมการ  

  ๔.๔.๑๕ นางวรรณดี นาคสุขปาน วิชาการสมาคมฯ กรรมการและเลขานุการ  

           หนTาท่ี  ๑. ดูแลให$การต$อนรับผู$มีเกียรติท่ีเข$าร:วมประชุมและคณะวิทยากร เตรียมดอกไม$ ติดดอกไม$ 

         ประธาน นายกสมาคม และผู$มีเกียรติท่ีเข$าร:วม ประชุมสัมมนาตามความเหมาะสม 

       ๒. ประสานในการจัดเตรียมอุปกรณ\ อาหารว:าง เคร่ืองด่ืม เพ่ือรับรองประธานและผู$มีเกียรติ 

            ท่ีมาต$อนรับประธาน และประสานท่ีพัก ห$องรับรอง ยานพาหนะ ตำรวจทางหลวงนำขบวน 

      ๓. ประสานในการรับรองเคร่ืองด่ืม อาหารว:าง คณะวิทยากร 

      ๔. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

 ๔.๕ ฝWายพิธีการ พิธีกร และประชาสัมพันธ[ 

  ๔.๕.๑  นายกรวิทย\  เลิศศิริโชติ กิจกรรมสัมพันธ\สมาคม ฯ ประธานกรรมการ 

  ๔.๕.๒  นายสุรศักด์ิ การุญ งานทะเบียนสมาคม ฯ รองประธานกรรมการ 

  ๔.๕.๓   นายวิสิทธ์ิ ใจเถิง เลขาธิการ                               กรรมการ 

  ๔.๕.๔   นายไพฑูรย\ จารุสาร ส่ือสารองค\กร/ประชาสัมพันธ\ กรรมการ 

  ๔.๕.๕  ว:าท่ีร$อยตรี สุทธิศักด์ิ กีชวรรณ\  ส่ือสารองค\กร/ประชาสัมพันธ\ กรรมการ 

    ๔.๕.๖ นายสามารถ   รอดสำราญ ผู#อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการ 

    ๔.๕.๗ นายเอกพรต  สมุทธานนท\ ผู$อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล กรรมการ 

    ๔.๕.๘   นายวุฒิชัย   จำปาหวาย   ผู$อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย$อน กรรมการ 

             (คงพันธุ\อุปถัมภ\)  

    ๔.๕.๙  นางสาวคุรุรัตน\  วรวณิชชา ผู6อำนวยการโรงเรียนบางชวดอนุสรณ* กรรมการ 

    ๔.๕.๑๐ นายปtยะวุฒิ  ศรีชนะ  ผู5อำนวยการโรงเรียนบ5านเหม5าหนองเรือ กรรมการ 

    ๔.๕.๑๑ นางปฐมาวดี  ศรีชนะ  ผู5อำนวยการโรงเรียนบ5านหนองมะแซว กรรมการ 

  ๔.๕.๑๒ นางชไมพร      ประเทืองบูลย\   สื่อสารองค>กร/ประชาสัมพันธ>สมาคมฯ กรรมการและเลขานุการ 

             หนTาท่ี ๑. ดูแลความเรียบร$อยเวทีร:วมกับฝ�ายสถานท่ี 

    ๒. กำหนดบุคลากรช:วยอำนวยความสะดวกบนเวที เพ่ือให$พิธีการเปkนไปตามกำหนดการ 

       อย:างเรียบร$อย 

    ๓. ดำเนินการด$านพิธีการ และประสานดำเนินการมอบรับโล:บุคคลดีเด:นบนเวที จัดบุคคลรับ 

        มอบโล:บนเวที ให$ดำเนินไปด$วยความเรียบร$อย 

    ๔. ดำเนินการด$านพิธีการให$เปkนไปตามกำหนดการและประชาสัมพันธ\เร่ืองต:าง ๆ ให$ผู$เข$าร:วม 

        ประชุมและผู$มีเกียรติทราบ 



๑๐  

            ๕. ประสานงานในการจัดทำป�ายประชาสัมพันธ\และป�ายต$อนรับ ประชาสัมพันธ\แนะนำข้ันตอน 

       ในการลงทะเบียนการรับโล:และการรับของท่ีระลึก 

    ๖. จัดการแสดงในพิธีเปtดตามความเหมาะสม 

    ๗. ดำเนินรายการในการประชุมใหญ:สามัญประจำปW ๒๕๖๒ 

    ๘. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

  ๔.๖  ฝWายสถานท่ี 

  ๔.๖.๑ นายเฉลิมชัย จันทรมิตรี อุปนายกสมาคม ฯ                 ประธานกรรมการ 

  ๔.๖.๒   นายสหชัย สาสวน อุปนายกสมาคม ฯ   รองประธานกรรมการ 

  

  ๔.๖.๓ นายทวน  เท่ียงเจริญ    ผู$อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 

        หนองแค "สรกิจพิทยา  

  ๔.๖.๔  นายไพรัช แจ$งเจริญ     เหรัญญิกสมาคม ฯ  กรรมการ 

      ๔.๖.๕  นายอำนาจ   อัปษร  ผู6อำนวยการโรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม กรรมการ 

     ๔.๖.๖  นายปtยราช   สืบเช้ือวงศ\ ผู$อำนวยการโรงเรียนวัดโปรยฝน กรรมการ 

    ๔.๖.๗  นายอธิปย\   อู:แก$ว  ผู$อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรือง กรรมการ 

  ๔.๖.๘  นายพรชัย ธนปารมีกุล รองผู$อำนวยการโรงเรียน             กรรมการและเลขานุการ 

        สามเสนวิทยาลัย 

     หนTาท่ี ๑. จัดเตรียมตกแต:งสถานท่ี จัดผังท่ีน่ัง ให$กับผู$เข$าร:วมประชุมและผู$มีเกียรติท่ีเข$าร:วม 

             ประชุมสัมมนา 

    ๒. จัดเตรียมห$องรับรอง ห$องรับประทานอาหาร สำหรับวิทยากร และผู$เข$าร:วมประชุมสัมมนา 

    ๓. ประสานกับฝ�ายพิธีการ พิธีกร และประชาสัมพันธ\ การดำเนินกิจกรรมในห$องประชุม 

         ๔. ประสานจัดเตรียมสถานท่ีในการลงทะเบียนเข$าร:วมประชุมและรับโล:ตัวจริงให$ 

             สะดวกและเหมาะสม 

      ๕. ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย   

    ๔.๗  ฝWายโสตทัศนศึกษา 

  ๔.๗.๑  นายไพฑูรย\ จารุสาร ส่ือสารองค\กร/ประชาสัมพันธ\ ประธานกรรมการ  

  ๔.๗.๒  ว:าท่ีร$อยตรี สุทธิศักด์ิ กีชวรรณ\  ส่ือสารองค\กร/ประชาสัมพันธ\ รองประธานกรรมการ 

  ๔.๗.๓  นายชโลทร เอ่ียมโวทาน ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรรมการ 

       หอวัง  นนทบุรี 

  ๔.๗.๔  นายสุภาพ          พฤกษ\สุวรรณ ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรรมการ 

       หอวัง  นนทบุรี 

  ๔.๗.๕ นางสาวสุรีพร  โพธ์ิทอง ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรรมการ 

        หอวัง  นนทบุรี 



๑๑  

  ๔.๗.๖ นายอนิวรรต จันทร\เทพ ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรรมการ 

       หอวัง  นนทบุรี 

  ๔.๗.๗ นางสาวพุทธิกันย*   ประคัลภ*พงศ* ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรรมการและเลขานุการ 

       หอวัง  นนทบุรี 

     ๔.๗.๘  นายภาคภูมิ ทรัพย\อร:าม ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรรมการและผู$ช:วยเลขานุการ 

       หอวัง  นนทบุรี 

                หนTาท่ี ๑. ประสานดูแลความเรียบร$อยของอุปกรณ\ในห$องประชุมร:วมกับเจ$าหน$าท่ีประจำ  

                   ของโรงแรมให$สามารถใช$ในกิจกรรมต:าง ๆ ของสมาคมฯ ได$ตามกำหนด  

         ๒. จัดวีดีทัศน\ในการนำเสนอกิจกรรมหรือประวัติความเปkนมาของสมาคมตามความเหมาะสม 

         ๓. ประสานดูแลในการใช$อุปกรณ\ การนำเสนอของวิทยากรให$เปkนไปด$วยความเรียบร$อย 

      ๔. บันทึกภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ตลอดกิจกรรมของสมาคมฯ ตามความเหมาะสม  

             แสดงป�ายจอภาพเปtดงานประชุมสัมมนา 

       ๕. ถ:ายทอดสดการประชุมสัมมนา 

       ๖. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

 ๔.๘  ฝWายวิทยุส่ือสารและยานพาหนะ 

    ๔.๘.๑  นายสหชัย           สาสวน อุปนายกสมาคม ฯ  ประธานกรรมการ 

  ๔.๘.๒ นายกรวิทย\  เลิศศิริโชติ กิจกรรมสัมพันธ\สมาคม ฯ รองประธานกรรมการ 

    ๔.๘.๓  นายประวัติ    สุทธิประภา รองเลขาธิการ             กรรมการ    

  ๔.๘.๔   นายไพฑูรย\ จารุสาร ส่ือสารองค\กร/ประชาสัมพันธ\ กรรมการ 

          ๔.๘.๕ นางสาวจินตนา    ศรีสารคาม วิชาการสมาคม ฯ  กรรมการ 

    ๔.๘.๖   นายผจญ โพธิราช ผู5อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร?สมโภช กรรมการและเลขานุการ 

        หนTาท่ี   ๑.  จัดเจ$าหน$าท่ีวิทยุส่ือสารประจำโรงแรมเพ่ือประสานกับทางโรงแรม เก่ียวกับยานพาหนะ 

        รับ-ส:งประธาน วิทยากร และคณะกรรมการและตามท่ีได$รับมอบหมาย 

      ๒.  ดูแลใช$ยานพาหนะรับส:งเอกสารและอุปกรณ\ในการประชุมสัมมนา 

       ๓.  จัดรถรับ-ส:งประธานในพิธี ผู$มีเกียรติ วิทยากร  

      ๔.  เตรียมความพร$อมในกรณีฉุกเฉินหรือใช$ยานพาหนะเร:งด:วน 

      ๕.  ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

         ๔.๙  ฝWายวิชาการและประเมินผล 

    ๔.๙.๑ นายสุรศักด์ิ ศรีสว:างรัตน\ อุปนายกสมาคม ฯ   ประธานกรรมการ  

    ๔.๙.๒ นางวรรณดี นาคสุขปาน วิชาการสมาคม ฯ  รองประธานกรรมการ 

    ๔.๙.๓    นางชเนตตี  วัจนะรัตน\ วิชาการสมาคม ฯ  กรรมการ 

    ๔.๙.๔ นายไพรัตน\      ก$อนทองคำ ผู$อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ กรรมการ 

    ๔.๙.๕    นายขจิตพันธ\    สุวรรณสิริภักด์ิ วิชาการสมาคม ฯ  กรรมการ 



๑๒  

    ๔.๙.๖   นายศักด์ิเดช    จุมณี ผู6อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 

       เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ  

    ๔.๙.๗   นายภิรมย\       ล้ีกุล ผู6อำนวยการโรงเรียนวังจันทร\วิทยา กรรมการ 

    ๔.๙.๘   นางสาวจินตนา    ศรีสารคาม วิชาการสมาคม ฯ   กรรมการและเลขานุการ 

           หนTาท่ี    ๑. จัดทำเอกสารประกอบข$อมูลในหนังสือการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

         ๒. จัดเตรียมแบบประเมินผล แจกแบบประเมินผล และสรุปรายงานผลการประเมิน 

         ๓. บันทึกข$อมูลการบรรยายทางวิชาการเพ่ือสรุปเผยแพร:เปkนเอกสารทางวิชาการ 

         ๔. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

       ๔.๑๐ ฝWายเหรัญญิกสมาคม 

      ๔.๑๐.๑    นายไพรัช    แจ$งเจริญ  เหรัญญิกสมาคม ฯ ประธานกรรมการ 

     ๔.๑๐.๒    นายอำนาจ   อัปสร  ผู6อำนวยการโรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม รองประธานกรรมการ 

    ๔.๑๐.๓    นายปtยราช   สืบเช้ือวงศ\ ผู$อำนวยการโรงเรียนวัดโปรยฝน กรรมการ 

    ๔.๑๐.๔    นายอารี   เสาร\บดีรักษ\ ผู$อำนวยการโรงเรียนวัดทศทิศ กรรมการ 

     ๔.๑๐.๕    นางบุษบา   นาคพุทธ ผู6อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมราษฎร* กรรมการ 

     ๔.๑๐.๖    นายอธิปย\   อู:แก$ว  ผู$อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรือง กรรมการ 

     ๔.๑๐.๗    นายอนุสิทธ์ิ  ศรีอนันต\ ผู6อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหน6าไม6 กรรมการ 

     ๔.๑๐.๘    นางยุพาพร   แจ$งไพร  ครูโรงเรียนอยู:ประชานุเคราะห\ กรรมการ 

     ๔.๑๐.๙    นายธนภัทร  ดวงสวัสด์ิ ครูโรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม กรรมการ 

     ๔.๑๐.๑๐  นางสาวกุศาวดี บุญนำ  ครูโรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม กรรมการ 

     ๔.๑๐.๑๑  นางสาวปวรวรรณ ม่ันใจ  ครูโรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม กรรมการ 

    ๔.๑๐.๑๓  นางสาววัชราภรณ\ สายวงศ\  ครูโรงเรียนสบปราบ กรรมการ 

     ๔.๑๐.๑๔  นางสาวชัชมาศ สุดจำ  ครูโรงเรียนวังเหนือ กรรมการ 

    ๔.๑๐.๑๕  นางสุจินตรา    ผริตะโกมล รองเหรัญญิกสมาคม ฯ กรรมการและเลขานุการ 

   ๔.๑๐.๑๖   นางมาลี   สุภิรัตน\  ผู$อำนวยการโรงเรียนวัดดอนใหญ: กรรมการและผู$ช:วยเลขานุการ 

 หนTาท่ี    ๑. บริหารการเงินด$านรายรับ-รายจ:าย เก่ียวกับการจัดประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ: 

                 สามัญประจำปW และเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ:าย 

      ๒. จัดเตรียมของท่ีระลึกและค:าตอบแทนสำหรับวิทยากร 

       ๓. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

      ๔.๑๑ ฝWายทะเบียนสมาชิก 

 ๔.๑๑.๑  นายวรพันธ\ แก$วอุดม  นายทะเบียนสมาคม ฯ  ประธานกรรมการ 

 ๔.๑๑.๒  นายสุรศักด์ิ  การุญ นายทะเบียนสมาคม ฯ  รองประธานกรรมการ 

 ๔.๑๑.๓  นางสาวก่ิงเดือน เรียนรู$ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการ 

 ๔.๑๑.๔  นางสาวอังคณา จิตบุญ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการ  



๑๓  

 ๔.๑๑.๕  นางสาวศิรินภา อ:อนชาติ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการ 

 ๔.๑๑.๖  นางสาวสุวิมล สุดสวาท ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการ   

 ๔.๑๑.๗  นายณัฐพล บัวอุไร ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กรรมการและเลขานุการ 

 หนTาท่ี    ๑. วางแผน ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารบริหารสมาคม  

      ๒. รับสมัครสมาชิก และตรวจสอบข$อมูลสมาชิก  ออกใบเสร็จให$แก:สมาชิก 

      ๓. จัดทำข$อมูลรายช่ือสมาชิกเพ่ือลงในหนังสือสมาคม 

       ๔. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 

     ๔.๑๒ ฝWายจัดทำหนังสือและหารายไดTสนับสนุนการจัดทำหนังสือ 

   ๔.๑๒.๑   นายปรีชา จิตรสิงห\ นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษา ท่ีปรึกษา 

          ข้ันพ้ืนฐานแห:งประเทศไทย 

   ๔.๑๒.๒   นายสุรศักด์ิ ศรีสว:างรัตน\ อุปนายกสมาคม ฯ   ท่ีปรึกษา 

   ๔.๑๒.๓   นายสหชัย สาสวน อุปนายกสมาคม ฯ   ท่ีปรึกษา 

   ๔.๑๒.๔   นางวรรณดี  นาคสุขปาน วิชาการสมาคม ฯ  ท่ีปรึกษา 

   ๔.๑๒.๕   นายไพฑูรย\       จารุสาร       ส่ือสารองค\กร/ประชาสัมพันธ\ ประธานกรรมการ 

   ๔.๑๒.๖   ว:าท่ีร$อยตรี สุทธิศักด์ิ กีชวรรณ\  ส่ือสารองค\กร/ประชาสัมพันธ\ รองประธานกรรมการ 

   ๔.๑๒.๗   นายไพรัช แจ$งเจริญ เหรัญญิกสมาคม ฯ   กรรมการ 

   ๔.๑๒.๘   นางสุจินตรา  ผริตะโกมล รองเหรัญญิกสมาคม ฯ กรรมการ 

   ๔.๑๒.๙   นายยศรินทร\  ตลับนาค กฎหมายสมาคม ฯ  กรรมการ 

   ๔.๑๒.๑๐ นายชโลทร เอ่ียมโวทาน      ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรรมการ 

         หอวัง นนทบุรี 

   ๔.๑๒.๑๑ นางชไมพร เทศวานิช ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรรมการ 

         หอวัง นนทบุรี 

      ๔.๑๒.๑๒ นายนัฐวุฒิ ยอยโพธ์ิสัย ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรรมการ 

         หอวัง นนทบุรี 

   ๔.๑๒.๑๓ นางสาวสุรีพร โพธ์ิทอง ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรรมการ 

          หอวัง นนทบุรี 

   ๔.๑๒.๑๔ นายสุภาพ        พฤกษ\สุวรรณ  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรรมการ 

         หอวัง นนทบุรี 

 

   ๔.๑๒.๑๕ นางสาวพุทธิกันย\ ประคัลภพงศ\  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรรมการและเลขานุการ 

         หอวัง นนทบุรี 

   หนTาท่ี   ๑.  จัดทำหนังสือการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ:สามัญประจำปW ๒๕๖๒ 

               ๒. จัดหารายได$สนับสนุนการทำหนังสือการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ: 



๑๔  

           สามัญ ประจำปW ๒๕๖๒ 

              ๓.  สรุปจำนวนเงินและรายช่ือเพ่ือจัดทำโล:มอบให$ผู$ให$การสนับสนุนในวันประชุมวิชาการ 

         ๔. ออกใบเสร็จและจัดส:งให$แก:ผู$สนับสนุน 

          ๕. ปฏิบัติหน$าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 
 

  ท้ังน้ีให$ ผู$ ท่ี รับแต:งต้ัง ปฏิบัติหน$าท่ีตามท่ีได$ รับมอบหมาย ด$วยความต้ังใจ มุ:งม่ัน เพ่ือให$                            

การดำเนินงานเปkนไปด$วยความเรียบร$อย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หากมีปwญหาอุปสรรคในการ

ดำเนินงานให$แจ$งฝ�ายอำนวยการเพ่ือหาแนวทางในการแก$ไขต:อไป  
 

                     ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

           
 

 

 

 

 

 
 

                            (นายปรีชา     จิตรสิงห\) 

     นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแห:งประเทศไทย 

 


