
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ค าสั่งศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑  (สพป.สมุทรปราการ เขต 2) 
ที ่ 3 / ๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ ๑ เพ่ือด าเนินการคัดเลือกนักเรียน         
       และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3   

--------------------------- 
 เพ่ือให้การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยรางวัลพระราชทาน
แก่นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖2  หมวด ๓  ข้อ ๑๖  และ ข้อ ๑๗  จึงแต่งตั้งบุคคล
ดังต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการประเมินระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ ๑  เพ่ือด าเนินการคัดเลือกนักเรียน  
และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  ดังนี้   
 คณะที่ ๑ คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วย 

๑. นายปัญจพล  แสงค าไพ   ผู้อ านวยการ สพป.สมุทรสาคร            ประธานกรรมการ         
2. นายประวัติ  มูสิกะเจริญ     ผู้ทรงคุณวุฒิ  สพป.สมุทรสาคร       กรรมการ 
3. นางสาวไอลดา  คล้ายส าริด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 

สพป. ปทุมธานี เขต ๒  
4. นางสาวิตรี  เหลืองสุรีย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สมุทรสาคร      กรรมการ 

 5. นางสาวกัลยา  คงบัน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
               สพป.สมุทรสาคร   

คณะที่ ๒  คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็กและ 
ขนาดกลาง  ประกอบด้วย 

๑. นายวรรณชัย  บุสนาม  ผู้อ านวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2     ประธานกรรมการ 
2. นายดิเรก  รื่นเริง  ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒        กรรมการ  

          3. นางสาวคณาพร  คมสัน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ         กรรมการ 
สพป.สมุทรปราการ เขต 1  

4. นายปัญญา  คลังมนตรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม. เขต 6         กรรมการ  
5. นางปฐมาภรณ์  พุฒพลายงาม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 

                                               สพป.สมุทรปราการ เขต ๒   
คณะที่ ๓  คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ขนาดใหญ ่

ประกอบด้วย 
 ๑. นายธนะชน  ทัศนะเกตุ รองผู้อ านวยการ สพป.นครปฐม เขต ๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายปรีชา  สายค้ า   ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นครปฐม เขต 2     กรรมการ  
 ๓. นางพรรณี  ดุจดา  ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นครปฐม เขต ๑      กรรมการ   
 
         /๔. นางพัตรา... 
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 ๔. นางพัตรา  เมฆประยูร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
     สพป.นครปฐม เขต ๑       
 ๕. นางสาววีรวรรณ  เจริญสุข นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต ๒  

คณะที่ 4  คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง  ประกอบด้วย 

๑. นายสุรศักดิ์  ค านู    รองผู้อ านวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานกรรมการ        
 ๒. นางสาวพาสนา  ชลบุรพันธ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  สพป.สมุทรปราการ เขต 1        กรรมการ 
 3. นางจรีธร  แหวนทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ  สพป.สมุทรปราการ เขต 2        กรรมการ 

4. นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม              

 5. นางจุรีพร  วัฒนอมาตย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
               สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

คณะที่ 5  คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขนาดใหญ ่
ประกอบด้วย 

๑. นางสาวหฤทัย  บุญประดับ รองผู้อ านวยการ สพป.นนทบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการ 
 ๒. แพทย์หญิงพรรษชล  บุญคง    ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นนทบุรี เขต ๑       กรรมการ 
 ๓. นายมานะ  ชื่นค้า          ผู้ทรงคุณวุฒิ  สพป.นครปฐม เขต ๑      กรรมการ 
 ๔. นายวิฑูรย์  ชั่งโต        ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.สมุทรปราการ เขต 2      กรรมการ 
 5. นางจารุ   ฐิติสุริยารักษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 

สพป.นนทบุรี เขต ๑ 
คณะที่ 6  คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา  ระดับก่อนประถมศึกษา  ขนาดเล็ก   

ประกอบด้วย 
๑. นางอรวรรณ  แสงสุวรรณ์ ผู้อ านวยการ  สพป.นนทบุรี เขต ๒          ประธานกรรมการ    

 ๒. นายชัยยศ  ประไพพงษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ  สพป.นนทบุรี เขต ๒      กรรมการ  
 ๓. นางวาสนา  นควรณ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นนทบุรี เขต 2      กรรมการ  

4. นายนริศ  ทวีสุข  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     กรรมการ 
     สพป.สมุทรสาคร        

5. นายยอดยิ่ง  ทองรอด  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ        กรรมการ 
สพป.สมุทรปราการ เขต 1                                                  

6. นายมณีวัฒน์  ชัยประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ         กรรมการ 
สพป.สมุทรปราการ เขต ๑    

 ๗. นางสาวิตรี  พันธ์พานิช     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
           สพป.นนทบุรี เขต ๒ 
 
 

/คณะที่ 7... 
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 คณะที่ 7  คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ขนาดเล็ก      
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  ประกอบด้วย 

๑. นางจันทร์เพ็ญ  เพ็ชรอ่วม   รองผู้อ านวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ประธานกรรมการ    
 ๒. นายบุญเลิศ  ยิ้มแย้ม  ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.ปทุมธานี เขต ๑      กรรมการ 
        ๓. นายอนนท์  ศรีพิพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นครปฐม เขต ๒      กรรมการ   

4. นางสาวยุวดี  วิวัฒนปฐพี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      กรรมการ   
     สพป.ปทุมธานี เขต 1  
 5. นางสาวบุญสุพร  เพ็งทา      ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ        กรรมการ 

สพป.นครปฐม เขต ๒ 
 6. นางสาวเกริน  ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 

สพป.นครปฐม เขต 2                   
๗. นางช่อลดา  ทองผิว  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 

                         สพป.ปทุมธานี เขต ๑ 
 คณะที่ 8  คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดเล็ก   
ประกอบด้วย 

๑. นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ านวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๒      ประธานกรรมการ 
๒. นางจารุรัตน์  เข็มลาย     ผู้ทรงคุณวุฒิ  สพป.ปทุมธานี เขต ๒   กรรมการ 

 3. นายสุรพล  สุวรรณแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ  สพม. เขต 4    กรรมการ 
4. นางเกศรินทร  จิตรสิงห์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ      กรรมการ 

     ประเมินผล สพป.ปทุมธานี เขต 2 
5. นางกอบแก้ว  สังข์ทอง        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต ๔  กรรมการ  
6. นางสาวสุภาภรณ์  สิ้นภัย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม. 3     กรรมการ 
7. นางประภาพรรณ  วุฒิเอก นักวิชาการศึกษาช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต ๒    
 คณะที่ 9  คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ ่  
ประกอบด้วย 

๑. นางอนุนาถ  ชื่นจิตร์  รองผู้อ านวยการ สพป.นครปฐม เขต ๑ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพรรณภา  พูลบัว  ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นครปฐม เขต ๑      กรรมการ 

3. นายประทีป  เยี่ยมสวัสดิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  สพป.สมุทรสาคร       กรรมการ 
4. นางนภสกร  ผ่องอ าไพ    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล สพป.นนทบุรี เขต ๒                                                                   

 5. นางสาวสุนทรี  หิมารัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม. 9            กรรมการ  
6. นางสาวสาวิตรี  จุ้ยทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นนทบุรี เขต 1 กรรมการ   

 7. นางสาวสุกฤตภัทร  ใจรื่น ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
                                             สพป.นครปฐม เขต ๑ 
   
         / ให้คณะกรรมการ... 
 



-๔- 
 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ท าหน้าที่ประเมินผลและคัดเลือกนักเรียน  และคัดเลือก
นักเรียน  และสถานศึกษา  เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา  เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  บังเกิดความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  และให้ส่งผลการประเมินฯ  พร้อมเอกสารประกอบให้ฝ่ายเลขานุการ  ศูนย์ประสานงานการ
ประเมินฯ  ระดับกลุ่มจังหวัด เพ่ือตรวจสอบและประชุมรับรองผลการประเมินต่อไป   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่   8  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

 

 

 
     (นางล าพึง  ศรีมีชัย) 
      ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
 


