คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
ที่ 9/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยำศำสตร์โอลิมปิกระหว่ำงประเทศ
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครั้งที่ ๑6 (16th IJSO) และไปแข่งขันวิทยำศำสตร์โลกและอวกำศโอลิมปิกระหว่ำงประเทศ
ครั้งที่ ๑3 (13th IESO)
..........................................................
ด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำรและมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ศึกษำ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ
เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำกชุมำรี
เป็นองค์ประธำนมูลนิธิ ฯ ร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครนั กเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยำศำสตร์โอลิมปิกระหว่ำ ง
ประเทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครั้งที่ ๑6 (16th IJSO) และไปแข่งขันวิทยำศำสตร์โลกและอวกำศโอลิมปิกระหว่ำง
ประเทศครั้งที่ ๑3 (13th IESO) โดยให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ดำเนินกำรสอบคัดเลือกนักเรียน
ทุกสั งกัด ในพื้ นที่ รับผิ ดชอบ ในวั นเสำร์ ที่ 26 มกรำคม 2562 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ศูน ย์ส อบโรงเรีย น
พระนำรำยณ์ จังหวัดลพบุรี และศูนย์สอบโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม จังหวัดอ่ำงทอง เพื่อให้กำรดำเนินงำนสอบ
คัดเลือกนักเรียนทุกสังกัดในพื้นที่รับผิดชอบดังกล่ำวเป็นไปตำมไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
สอบคัดเลือก ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
4.1 นำยธวัช แซ่ฮ่ำ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
ประธำนกรรมกำร
4.2 นำยชูเกียรติ บุญรอด รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 รองประธำนกรรมกำร
4.3 นำงเบญจวรรณ โทธินำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระนำรำยณ์
กรรมกำร
4.4 นำยบันลือ พลมำลำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
กรรมกำร
4.5 นำงฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
4.6 นำงรุ่งนภำ กลับทอง
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษำ แนะนำ กำกับ ดูแลและติดตำม กำรดำเนินงำนตำมสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
มีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
2. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
2.1 นำยชูเกียรติ บุญรอด
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ประธำนกรรมกำร
2.2 นำงฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
2.3 นำงกมลชนก ศรีภักดี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร

-2–
2.4 นำงริญดำ สุวรรณอ่อน นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กรรมกำร
2.5 นำยวินัย ขำศรี
ช่ำงไฟฟ้ำ 4
กรรมกำร
2.6 นำงรุ่งนภำ กลับทอง
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.7 นำงฐิติรัตน์ ถำวรณำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.8 นำงสำวชนิกำนต์ บุญเรือง นักจิตวิทยำ สพม.เขต 5
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ วำงแผนกำรดำเนินกำรจัดสอบคัดเลือกนักเรียนให้ดำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย
3. คณะกรรมการดาเนินการสอบศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย
3.1 นำยธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
ประธำนอำนวยกำรสอบ
3.2 นำยชูเกียรติ บุญรอด รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 รองประธำนอำนวยกำรสอบ

3.3 นำงเบญจวรรณ โมธินำ
3.4 นำงนภำรัตน์ เชื่องสุวรรณ
3.5 นำงฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระนำรำยณ์

รองประธำนอำนวยกำรสอบ

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระนำรำยณ์

กรรมกำรกลำง

ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

กรรมกำรกลำง

3.6 นำงบุณยนุช ธรรมสะอำด
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
3.7 นำงสำวนุชรี ด้วงสี
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
3.8 นำงฐิติรัตน์ ถำวรณำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
3.9 นำยวรชิต วุฒิประภำ
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.10 นำงสำวรติยำ สิงโต
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.11 นำงสำวรุ่งนภำ นิ่มตลุง
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.12 นำงสำวกัลย์สุดำ ฤทธิรณยุทธ
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.13 นำงสำวสุภำพร พรหมอ่อน
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.14 นำงสำววนิดำ ปำนโต
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.15 นำงสำวอำภำภรณ์ นำคทองดี
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.16 นำงสำวนนทรี ปั่นทิม
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.17 นำงจำริญำ นิลสนธิ
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.18 นำงจำลองลักษณ์ โชติพรม
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.19 นำงสำววรรณี บุญชู
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.20 นำงสำวยุพยงค์ กลิ่นประเสริฐ
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.21 นำงสำวสุนิสำ สุขทวี
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.22 นำงชนัญชิตำ แก้วอำภำ
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.23 นำงสำวสุมลมำศ ปั้นงำ
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.24 นำยสุเรรัตน์ พุ่มพวง
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.25 นำงทิศนำ เหมือนวงศ์
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.26 นำงรุ่งทิพย์ วัฒนำ
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.27 นำงสำวพิมพ์พรรณ อุทิศธรรมศักดิ์ ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.28 นำงบุญมำก ด้วงทองสุข
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
3.29 นำงสำวน้ำทิพย์ แก้วจำลอง
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์

กรรมกำรกลำง

กรรมกำรกลำง
กรรมกำรกลำง
กรรมกำรกลำง
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
กรรมกำรคุมสอบ
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3.30 นำยวิศรุต สว่ำงศรี
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
กรรมกำรคุมสอบ
3.31 นำงสำวปิยะดำ บุญประเสริฐ
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
กรรมกำรคุมสอบ
3.32 นำงสุขสวัสดิ์ บุญยโรจน์
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
กรรมกำรคุมสอบ
3.33 นำงสำวศิริมณี ธรรมกุล
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
กรรมกำรคุมสอบ
3.34 นำงสำววิภำพร พลพืช
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
กรรมกำรคุมสอบ
3.35 นำงศิโรรัตน์ หรั่งแร่
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
กรรมกำรคุมสอบ
3.36 นำงสุชำวดี โสพรม
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
กรรมกำรคุมสอบ
3.37 นำยณัฐชำ ปั้นลำยนำค
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
กรรมกำรคุมสอบ
3.38 นำงอิชยำ วำสิกดิลก
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
กรรมกำรคุมสอบ
3.39 นำงหทัยรัก อังกำบศรี
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
กรรมกำรคุมสอบ
3.41 นำงกนกศิลป์ สืบสุข
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
กรรมกำรคุมสอบ
3.42 นำยครรชิต แก้วนำค
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
กรรมกำรคุมสอบ
3.43 นำงสำววิรัชยำ กัณหำ
ครูโรงเรียนพระนำรำยณ์
กรรมกำรประจำห้องโสต
3.44 นำยวิมล แก้วพรม
นักกำรภำรโรงโรงเรียนพระนำรำยณ์
กรรมกำรจัดห้องสอบ
3.45 นำยเกตุ ทองสด
นักกำรภำรโรงโรงเรียนพระนำรำยณ์
กรรมกำรจัดห้องสอบ
3.46 นำยนิพัธ ศรีแจ่มใส
นักกำรภำรโรงโรงเรียนพระนำรำยณ์
กรรมกำรจัดห้องสอบ
มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถำนที่สอบให้เรียบร้อยก่อนวันสอบ ติดประกำศสถำนที่สอบให้ชัดเจน ติดเลขที่สอบหน้ำห้องสอบ
นำซองข้อ สอบแต่ล ะวิชำไปส่ง ที่ห้อ งสอบ ตรวจนั บควำมถูก ต้องของกระดำษคำตอบ รวบรวมซองกระดำษค ำตอบ
(กระดำษค ำตอบ ลำยมื อ ชื่ อ ผู้ เ ข้ ำ สอบ สรุ ป รำยงำนผู้ เ ข้ำ สอบ) ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมกำรกลำง คณะกรรมกำรคุ ม สอบ
และกรรมกำรประจ ำห้องโสต ประชุมรับ ฟังแนวทำงกำรดำเนินกำรสอบ ในวัน เสำร์ ที่ 26 มกรำคม 2562 เวลำ
07.30 - 08.15 น. ณ ห้อง 611 โรงเรียนพระนำรำยณ์
4. คณะกรรมการดาเนินการสอบศูนย์สอบจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย
4.1 นำยธวัช แซ่ฮ่ำ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
ประธำนอำนวยกำรสอบ
4.2 นำยบันลือ พลมำลำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
รองประธำนอำนวยกำรสอบ
4.3 นำงริญดำ สุวรรณอ่อน
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กรรมกำรกลำง
4.4 นำงสำวชนิกำนต์ บุญเรือง นักจิตวิทยำ สพม.เขต 5
กรรมกำรกลำง
4.5 นำงสำวศรีสำอำง นิธินพวรรณ ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
กรรมกำรกลำง
4.6 นำยปรีชำ คุณโทถม
ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
กรรมกำรคุมสอบ
4.7 นำงสำวปัทมำ ทัพพันธุ์
ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
กรรมกำรคุมสอบ
4.8 นำยนุกูลกิจ เนตร์ส่งศรี
ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
กรรมกำรคุมสอบ
4.9 นำงสำวพิมพ์ภรณ์ พวงชื่น
ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
กรรมกำรคุมสอบ
4.10 นำงสำวปรวรรณ คำรวะวิชัย ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
กรรมกำรคุมสอบ
4.11 นำงวรรณิษำ ฤทธิ์สุทธิ์
ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
กรรมกำรคุมสอบ
4.12 นำงสำววำรุณี เมธวิริยศักดิ์
ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
กรรมกำรคุมสอบ
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4.13 นำงสำวเจนจิรำ ชัชวำลย์
ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
กรรมกำรคุมสอบ
4.14 นำยเอกพจน์ คำลือ
ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
กรรมกำรคุมสอบ
4.15 นำงสำวศรำวดี ริ้วเหลือง
ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
กรรมกำรคุมสอบ
4.16 นำงสำวธำรำทิพย์ ยำงมั่น
ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
กรรมกำรคุมสอบ
4.22 นำงสำวณัฐธิดำ ภู่หงษ์
ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
กรรมกำรคุมสอบ
4.23 นำยธีรวัฒน์ กล่ำทอง
ครูโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
กรรมกำรประจำห้องโสต
4.23 นำงสำวจำลอง อธิลำภ
แม่บ้ำนโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
กรรมกำรจัดห้องสอบ
4.24 นำงสำวเจนจิรำ ทศพร
แม่บ้ำนโรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
กรรมกำรจัดห้องสอบ
หน้ำที่ จัดเตรียมสถำนที่สอบให้เรียบร้อยก่อนวันสอบ ติดประกำศสถำนที่สอบให้ชัดเจน ติดเลขที่สอบหน้ำห้องสอบ
นำซองข้อ สอบแต่ล ะวิชำไปส่ง ที่ห้อ งสอบ ตรวจนั บควำมถูก ต้องของกระดำษคำตอบ รวบรวมซองกระดำษค ำตอบ
(กระดำษค ำตอบ ลำยมื อ ชื่ อ ผู้ เ ข้ ำ สอบ สรุ ป รำยงำนผู้ เ ข้ำ สอบ) ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมกำรกลำง คณะกรรมกำรคุ ม สอบ
และกรรมกำรประจ ำห้ องโสต ประชุ มรั บฟั งแนวทำงกำรด ำเนิน กำรสอบ ในวั นเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562 เวลำ
07.30 - 08.15 น. ณ ห้อง 831 อำคำร 8 โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม
5. คณะกรรมการจัดทาสาเนาข้อสอบ ประกอบด้วย
5.1 นำงฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
5.2 นำยกฤษณะ เพิงสงเครำะห์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กรรมกำร
5.3 นำยศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
กรรมกำร
5.4 นำงริญดำ สุวรรณอ่อน
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กรรมกำร
5.5 นำงสำวนุชรี ด้วงสี
นักจัดกำรทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
5.6 นำงบุณยนุช ธรรมสอำด
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
5.7 นำงฐิติรัตน์ ถำวรณำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำร
5.8 นำงสำวชนิกำนต์ บุญเรือง
นักจิตวิทยำ สพม.เขต 5
กรรมกำร
5.9 นำงรุ่งนภำ กลับทอง
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. ดำเนินกำรจัดทำข้อสอบตำมจำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
2. ดำเนินกำรจัดส่งข้อสอบให้คณะกรรมกำรจัดเก็บรักษำข้อสอบ
6. คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ ประกอบด้วย
6.1 นำยชูเกียรติ บุญรอด รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
ประธำนกรรมกำร
6.2 นำงฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
6.3 นำยกฤษณะ เพิงสงเครำะห์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
กรรมกำร
6.4 นำงริญดำ สุวรรณอ่อน
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กรรมกำร
6.5 นำงรุ่งนภำ กลับทอง
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6.6 นำงฐิติรัตน์ ถำวรณำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ 1. เก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ ดูแลให้อยู่สภาพเรียบร้อย ปลอดภัย เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
สูญหาย หรือถูกเปิดเผยก่อนดาเนินการสอบ โดยให้ดาเนินการตามระเบียบการเก็บรักษาเอกสารลับ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด
2. จัดส่งกระดำษคำตอบให้มูลนิธิ สอวน. ภำยในกำหนด

-5ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมคำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ปฏิบัติหน้ำที่
ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อรำชกำรต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562

(นำยธวัช แซ่ฮ่ำ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5

คำสั่งสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศกษำมัธยมศกษำ เขต ๕
ที่ ๙๙/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรคัดเลือกนักเรียนทุนกำรศกษำเฉลิมรำชกุมำรี
ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๓) ปีกำรศกษำ ๒๕๖๒
---------------------------------------------------------------------ด้วยคณะรัฐมนตรีมมี ติ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบกระทรวงศึกษาธิการ
ดาเนินการ โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อเป็นการฉลองพระชนมายุของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นทีห่ ่างไกล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอัตราการศึกษาต่อต่า
ได้รับการสนับสนุนการศึกษาให้สามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลับไปเป็นกาลังสาคัญ
ของท้องถิ่นชุมชนของตนเอง ซึ่งจะยังประโยชน์แก่อนาคตและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรโควตาให้จานวน ๔ ทุน เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ ดังนี้
คณะกรรมการพิจารณา ประกอบด้วย
๑. นายธวัช แซ่ฮ่า
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ประธานกรรมการ
๒. นายชูเกียรติ บุญรอด
รองผู้อานวยการสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
รองประธานกรรมการ
๓. นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อานวยการโรงเรียนสิงห์บรุ ี
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ จังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้แทน
กรรมการ
๔. นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
ผู้อานวยการโรงเรียนพิบลู วิทยาลัย
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ จังหวัดลพบุรี หรือผู้แทน
กรรมการ
๕. นายรณชัย นิ่มกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ”
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ จังหวัดอ่างทอง หรือผู้แทน
กรรมการ
๖. นายวิเชียร แก่นไร่
ผู้อานวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ จังหวัดชัยนาท หรือผู้แทน
กรรมการ
๗. นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๘. นางริญดา สุวรรณอ่อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

-๒มีหน้าที่
๑. พิจารณาคัดเลือกทุนตามเกณฑ์การคัดเลือกทุนฯ
๒. ให้ดาเนินการคัดเลือกทุนฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และผลการคัดเลือก
ของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑. นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการ
๒. นางริญดา สุวรรณอ่อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
๓. นางรุ่งนภา กลับทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่
๑. ตรวจสอบข้อมูล และจัดทารายละเอียดนักเรียนตามเอกสารหลักฐานของนักเรียนที่ขอรับทุน
๒. นาเสนอข้อมูล เพือ่ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกทุนให้คณะกรรมการพิจารณา
๓. นาเสนอผลการคัดเลือกนักเรียนทุน พร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบเพื่อส่งให้สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ให้ความเห็นชอบ
๔. ส่งผลการคัดเลือกให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. ติดตามผลการเรียน และพฤติกรรมของผู้ที่ได้รับทุนอย่างต่อเนื่อง เพือ่ รายงานต้นสังกัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยธวัช แซ่ฮ่ำ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกษำมัธยมศกษำ เขต 5
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คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕
ที่ 92/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะคณะทำงำนจัดทำแผนพัฒนำระยะสั้น ระยะกลำง และจัดทำกิจกรรม/โครงกำรในกำรจัด
ทำคำของบประมำณแลกเป้ำ ปี 2562 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
--------------------------ตามที่ประชุมสัมมนาผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2562 ได้มีนโยบายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการจัดทําแผน
แผนพัฒนาระยะสั้น (2 เดือน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2562) แผนพัฒนาระยะกลาง (4 เดือน เดือนมิถุนายน –
เดือนกันยายน 2562) และผลผลิต (1 ปีการศึกษา มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563) และดําเนินการจัดทําคําขอ
งบประมาณแลกเป้า งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสรร นั้น
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและตรงกับ
วัตถุประสงค์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาระยะสั้น ระยะ
กลาง และจัดทํากิจกรรม/โครงการในการจัดทําคําของบประมาณแลกเป้า ปี 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ดังนี้
1. นายธวัช แซ่ฮ่ํา
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ประธานคณะทํางาน
2. นายชูเกียรติ บุญรอด
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 รองประธานคณะทํางาน
3. นางนันทพร มั่นทัพ
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
4. นางอรุณี กลับดี
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะทํางาน
5. นางพิสมัย สีแตง
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
6. นางสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
คณะทํางาน
7. นางสุรางค์ นกสี
รักษาการผู้อํานวยการกลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คณะทํางาน
8. นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงส์
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
9. นางสาวญาณิศา แสงสว่าง ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะทํางาน
10. นายศรันย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน
11. นางชิวาภรณ์ รัตนศีล
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
12. นางหัทยา เข็มเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
13. นางสาวสุนทรี จันทร์สําราญ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
14. นางสาวสุพิชญา พันธุ์ฉนวน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
15. นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
คณะทํางาน
16. นางจตุพร บรรจงแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
คณะทํางาน
17. นายธงชัย ศรีทา
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
คณะทํางาน
18. นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียน ศึกษานิเทศก์
คณะทํางาน
19. นางกมลชนก ศรีภักดี
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
/ 20. นางบุญยนุช....

- 2 20. นางบุณยนุช ธรรมสะอาด
21. นางกัลยา สุทธิสุข
22. นางวัญชุรี ธูปบูชากร
23. นางพรรณทิพา ตรีธนะ ศรีหานาม
24. นางปาณิสรา ตุลพันธ์
25. นางสาวกิตญดา ศิริมาตย์
26. นางริญดา สุวรรณอ่อน
27. นางรุ่งนภา กลับทอง
28. นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์
29. นางสาวธีราพร เกตุสําราญ
30. นางสาวอุสา กลับหอม
31. นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม

นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
นิติกรชํานาญการ
คณะทํางาน
นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ
คณะทํางาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทํางาน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทํางานและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

มีมีหน้ำที่ วิเคราะห์สงั เคราะห์ และจัดทํา โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอของบประมาณแลกเป้า และ
จัดทําแผนพัฒนาระยะสั้น ระยะกลาง ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ให้สอดรับกับนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอให้ผู้ได้รบั การแต่งตั้ง ปฏิบัตหิ น้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และขับเคลือ่ น
สู่ความสําเร็จตามนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษาตามเป้าหมายที่วางไว้
สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายธวัช แซ่ฮ่ํา)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕
ที่ 79/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนพิจำรณำปรับลดงบประมำณโครงกำรแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
--------------------------ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทาง ทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้จัดตั้งงบประมาณ ในการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่ และพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด จานวน 5,897,630 บาท นั้น
เนื่องจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ตั้งกรอบวงเงินในการดาเนินงานตาม
กิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562 ไว้ จานวน 5,000,000 บาท ซึ่งงบประมาณในแผนปฏิบัติการ
ที่ดาเนินการจัดทาโครงการ จานวน 5,897,630 บาท เกินกรอบวงเงินที่ตั้งไว้ จานวน 897,630 บาท และในขณะนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการ จานวน 3 ครั้ง รวม 4,000,000 บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน งบด าเนิ น งานตามนโยบาย ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ กิ จกรรมในโครงการในแผนปฏิ บั ติ การฯ จานวน
2 รายการ จานวนเงิน 70,000 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 4,070,000 บาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จึงแต่งตั้งคณะทางานพิจารณาปรับลดงบประมาณ
ในกิจกรรม/โครงการ จากแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และทบทวนแผนการดาเนินงานและ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ และงบประมาณที่งบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ เพื่อให้กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และเหมาะสมกับเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย
1. นายธวัช แซ่ฮ่า
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ประธานคณะทางาน
2. นายชูเกียรติ บุญรอด
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 รองประธานคณะทางาน
3. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด 4 จังหวัด
คณะทางาน
4. นางนันทพร มั่นทัพ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คณะทางาน
5. นางอรุณี กลับดี
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะทางาน
6. นางพิสมัย สีแตง
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
คณะทางาน
7. นางสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
คณะทางาน
8. นางสุรางค์ นกสี
รักษาการผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คณะทางาน
9. นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงส์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คณะทางาน
10. นางสาวญาณิศา แสงสว่าง ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะทางาน
11. นายศรันย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทางาน
/ 12. นางวัญชุร.ี ..
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12. นางวัญชุรี ธูปบูชากร
13. นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์
14. นางสาวธีราพร เกตุสาราญ
15. นางสาวอุสา กลับหอม
16. นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม

-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่ วิเคราะห์และพิจารณาปรับลดงบประมาณจาก กิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และเหมาะสมกับเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และขับเคลื่อน
สู่ความสาเร็จตามนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษาตามเป้าหมายที่วางไว้
สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายธวัช แซ่ฮ่า)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

บันทึกขอความ
สวนราชการ
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
.
ที่__________________________วันที่ 1 เมษายน 2562
.
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
.
________________________________________________________________________________________
เรียน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

เรื่องเดิม ตามที่ สพฐ.ไดแจงแนวปฏิบตั ิในการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน
2562 ) ให สพท.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการระดับ สพท.เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน นั้น เพื่อใหการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ สพม.5 เปนไปดวยความเรียบรอย ตามหลักเกณฑที่กําหนด
เห็นควร แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท.(รายจังหวัด)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางแสงเดือน ชุมใจรักษ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

ที่ ศธ 04235 /

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
บริเวณโรงเรียนสิงหบุรี อ.เมืองสิงหบุรี สห. 16000
1 เมษายน 2562

เรื่อง

การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

เรียน คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
สิ่งที่สงมาดวย คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ที่ / 2562 สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

จํานวน 1 ฉบับ

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดแนวปฏิบัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู นั้น การนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ดังคําสั่งที่สงมาพรอมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอใหโรงเรียนแจงคณะกรรมการเขาประชุมโดยพรอมเพรียงตาม
วัน เวลาและสถานที่กําหนด
ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัช แซฮ่ํา)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

กลุมบริหารงานบุคคล
โทร. 036-510648-9
โทรสาร 036-510692

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ที่ 55 / 2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเลื่อนการเงินเดือนขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา (จังหวัดสิงหบุรี)
...............................................................
ด ว ยสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 5 จะดํ า เนิ น การพิ จ ารณาเลื่ อนเงิ น เดื อ น
ขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึ กษา ในสัง กัด ครั้ งที่ 1 (1 เมษายน 2562) เพื่อให การดํา เนิน การเป นไป
ดวยความเรียบรอย เปนไปตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่ อ พิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ระดั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
(จังหวัดสิงหบุรี) ประกอบดวย
1.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ประธานกรรมการ
2.นายชูเกียรติ บุญรอด
รองผอ.สพม.5
รองประธานกรรมการ
3.นายวัชพงษ แพรหลาย
ผูอํานวยการโรงเรียนหัวไผวิทยาคม
กรรมการ
4.นายวิชาญ การะเกตุ
ผูอํานวยการโรงเรียนสิงหพาหุ”ประสานมิตรอุถัมภ” กรรมการ
5.นางนัฐวรรณ ศรีทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนคายบางระจันวิทยาคม
กรรมการ
6.นายรชต ปานสมบูรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนทาชางวิทยาคาร
กรรมการ
7.นายสมศักย แยมนุน
ผูอํานวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา
กรรมการ
8.นายสิงหชัย แพรเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
กรรมการ
9.นางเครือวัลย ดิษพงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
กรรมการ
10.นายวิศรุต แทประสาทสิทธิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา
กรรมการ
11.นายวิทยา สีหบุตรอินทร
ผูอํานวยการโรงเรียนอินทรบุรี
กรรมการ
12.นายปราโมทย เจริญสลุง
ผูอํานวยการโรงเรียนสิงหบุรี
กรรมการ
13.นางวัฒนา รมสายหยุด
ครู โรงเรียนหัวไผวิทยาค
กรรมการ
14.นายบุญชู อนุสนธิ์
ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา
กรรมการ
15.นางอรุณี
กลับดี
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการและ เลขานุการ
16.นางแสงเดือน ชุมใจรักษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ผูชวยเลขานุการ
ให คณะกรรมการที่ ไ ดรั บแต งตั้ ง ทํ า หน า ที่พิ จ ารณาเลื่อนเงิ น เดื อนข า ราชการ รายงานผลการ
พิจารณา และเสนอความเห็นตอผูบงั คับบัญชาตามลําดับเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายธวัช แซฮ่ํา)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ที่ 56 / 2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเลื่อนการเงินเดือนขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา (จังหวัดชัยนาท)
...............................................................
ด ว ยสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 5 จะดํ า เนิ น การพิ จ ารณาเลื่ อนเงิ น เดื อ น
ขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึ กษา ในสัง กัด ครั้ งที่ 1 (1 เมษายน 2562) เพื่อให การดํา เนิน การเป นไป
ดวยความเรียบรอย เปนไปตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่ อ พิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ระดั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
(จังหวัดชัยนาท) ประกอบดวย
1.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ประธานกรรมการ
2.นายชูเกียรติ บุญรอด
รองผอ.สพม.5
รองประธานกรรมการ
3.นายวิเชียร แกนไร
ผูอํานวยการการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
กรรมการ
4.นายอนุสรณ สิมะสิทธิกุล
ผูอํานวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลยชนูปถัมภ
กรรมการ
5.นายบําเหน็จ ทิมคลาย
ผูอํานวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม
กรรมการ
6.นายเกษม เกตุดี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสิงห
กรรมการ
7.น.ส.สุวารีศิริ ภูเปยมสินธุ
ผูอํานวยการโรงเรียนหวยกรดวิทยา
กรรมการ
8.นายเผด็จ สุพันธนา
ผูอํานวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค
กรรมการ
9.นายสมชาย บุษงค
ผูอํานวยการโรงเรียนสรรพยวิทยา
กรรมการ
10.นายภูมิภัทร ลอยเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
กรรมการ
11.น.ส.สายชล บุตรเสนห
ผูอํานวยการโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม
กรรมการ
12.นายชูชาติ พารีสอน
ผูอํานวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม
กรรมการ
13.นายวิเศษ คําวิเศษ
ผูอํานวยการโรงเรียนหันคาราษฎรรังสฤษ ดิ์
กรรมการ
14.นายเมธี วัฒนสิงห
ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา
กรรมการ
15.นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห
กรรมการ
16.นางวรนุช อยูเลห
ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
กรรมการ
17.นางชุลกี ร ปนแกว
ครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค
กรรมการ
18.นางอรุณี
กลับดี
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการและ เลขานุการ
19.นางแสงเดือน ชุมใจรักษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง ทําหนาที่พิจารณาในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ รายงานผลการ
พิจารณาและเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายธวัช แซฮ่ํา)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ที่ 57 / 2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเลื่อนการเงินเดือนขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา (จังหวัดลพบุรี)
...............................................................
ด ว ยสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 5 จะดํ า เนิ น การพิ จ ารณาเลื่ อนเงิ น เดื อ น
ขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึ กษา ในสัง กัด ครั้ งที่ 1 (1 เมษายน 2562) เพื่อให การดํา เนิน การเป นไป
ดวยความเรียบรอย เปนไปตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่ อ พิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ระดั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
(จังหวัดลพบุรี) ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ บุญรอด
รองผอ.สพม.5
รองประธานกรรมการ
3.นางฐิติพัชร ดิษรัก
ผูอํานวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
กรรมการ
4.นายวีระวัฒน วัฒนา
ผูอํานวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา
กรรมการ
5.นายสิปปนนท คงอิ่ม
ผูอํานวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา
กรรมการ
6.นางพรทิพย ทานะมัย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานขอยวิทยา
กรรมการ
7.นายสํารวย วัฒนวงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนโคกสําโรงวิทยา
กรรมการ
8.นายสมิง กุลธี
ผูอํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการ
9.นายวีระวัฒน ระนาท
ผูอํานวยการโรงเรียนทาวุงวิทยาคาร
กรรมการ
10.นายสมบูรณ สุขเกษม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม
กรรมการ
11.นายวรเทพ หอมจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหมี่วิทยา
กรรมการ
12.นางปราณี ฉ่ําพึ่ง
ผูอํานวยการโรงเรียนปยะบุตร
กรรมการ
13.นายนิพัทธิ์ ออนมี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชีวิทยา
กรรมการ
14.นายดุลชิตร มงคล
ผูอํานวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
กรรมการ
15.นางณัฎฐินี หอมจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
กรรมการ
16.นางกาญจนา บุญคง
ผูอํานวยการโรงเรียนพัฒนานิคม
กรรมการ
17.นางอารีย คนซื่อ
ผูอํานวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา
กรรมการ
18.นายประทวน กําจัดภัย
ผูอํานวยการโรงเรียนขุนรามวิทยา
กรรมการ
19.นายพิศิษฐ มิ่งศักดิ์ศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนสระโบสถวิทยาคาร
กรรมการ
20.นายชูชาติ จันทบาล
ผูอํานวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา
กรรมการ
21.นายนรงค โสภา
ผูอํานวยการโรงเรียนยางรากวิทยา
กรรมการ
22.นางชูศรี คํากัน
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองมวงวิทยา
กรรมการ
23.นายธรรมวิทย ธรรมพิธี
ผูอํานวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
กรรมการ
24.นายสุวรรณ บุญคง
ผูอํานวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
กรรมการ
25.นางรัตติยา ทะนุ
ครู โรงเรียนลําสนธิวิทยา
กรรมการ
26.นายสุนทร จิตตสวาง
ครู โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม
กรรมการ

- 227.นายวัชรินร กองทอง
28.นายฐานันดร รมวาป
30.นางอรุณี
กลับดี
31.นางแสงเดือน ชุมใจรักษ

ครู โรงเรียนโคกสําโรงวิทยา
ครู โรงเรียนพระนารายณ
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง ทําหนาที่พิจารณาในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ รายงานผลการ
พิจารณาและเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายธวัช แซฮ่ํา)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ที่ 58 / 2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเลื่อนการเงินเดือนขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา (จังหวัดอางทอง)
...............................................................
ด ว ยสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 5 จะดํ า เนิ น การพิ จ ารณาเลื่ อนเงิ น เดื อ น
ขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึ กษา ในสัง กัด ครั้ งที่ 1 (1 เมษายน 2562) เพื่อให การดํา เนิน การเป นไป
ดวยความเรียบรอย เปนไปตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่ อ พิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ระดั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
(จังหวัดอางทอง) ประกอบดวย
1.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ประธานกรรมการ
2.นายชูเกียรติ บุญรอด
รองผอ.สพม.5
รองประธานกรรมการ
3.นายมงคล บกสกุล
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีอางทอง
กรรมการ
4.นางมยุรีย แพรหลาย
ผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ อางทอง
กรรมการ
5.นายเติมศักดิ์ อวนแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนราชสถิตวิทยา
กรรมการ
6.นายสุเทพ สังขวิเศษ
ผูอํานวยการโรงเรียนปาโมกขวิทยาภูมิ
กรรมการ
7.นายบรรจบ เฉลยมรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
กรรมการ
8.น.ส.อาภาพร วรรณสุนธยา
ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
กรรมการ
9.นายวิชาญ กิ่งกาน
ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
กรรมการ
10.นายรณชัย นิ่มกุล
ผูอํานวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการ
11.นายพงคไท คีรีวงศวัฒนา
ผูอํานวยการโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
กรรมการ
12.นายศักดา ใจตรง
ผูอํานวยการโรงเรียนไผวงวิทยา
กรรมการ
13.นายยุทธศิลป แยมเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนสามโกวิทยาคม
กรรมการ
14.นายประสิทธิ์ รักงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
กรรมการ
15.นายดํารง ทองคําชู
ผูอํานวยการโรงเรียนริ้วหวาวิทยาคม
กรรมการ
16.นายบันลือ พลมาลา
ผูอํานวยการโรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม
กรรมการ
17.นางถาวร สุภาพจน
ครู โรงเรียนปาโมกขวิทยาภูมิ
กรรมการ
18.นางชญานิษฐ นิลพฤกษ
ครู โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
กรรมการ
17.นางอรุณี
กลับดี
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการและ เลขานุการ
18.นางแสงเดือน ชุมใจรักษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง ทําหนาที่พิจารณาในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ รายงานผลการ
พิจารณาและเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายธวัช แซฮ่ํา)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

