
 
คําสั่งสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพษิณุโลก  เขต 1 

ที่   806 / 2552 
เร่ือง   แตงตัง้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. 

 
 อาศัยอํานาจตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยหลกัเกณฑและวธิีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
และกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ.2522 ขอ 11 และขอ 13 
เพ่ือใหการเลอืกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. เปนไปดวย 
ความเรียบรอย  จึงแตงตั้งคณะกรรมการ ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการประจําเขตเลือกตัง้ มีหนาที่ กําหนดสถานที่เลอืกตั้ง ติดประกาศรายชื่อ 
ผูมีสิทธิเขารับเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดําเนินการเลอืกตั้ง กํากับดูแลการเลือกตัง้ใหเปนไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม พิจารณาวินิจฉยัชี้ขาดขอพิพาทอันเกิดจากการดําเนินการเลือกตั้ง รวมผลการนับ
คะแนนภายในเขตเลือกตั้งและประกาศผลการนับคะแนน   ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับการเลือกตัง้ 
ตามความจําเปนและเหมาะสม  
  1) นายสมเกยีรติ  บุญรอด  ผอ.สพท.พล.1 ประธาน 
  2) นายสิทธชิยั กีรติคุณากร  รอง ผอ.สพท.พล.1 กรรมการ 
  3) นายชาล ี นาคเอี่ยม     รอง ผอ.สพท.พล.1 กรรมการ 
  4) นางธิดาพร พานิชพันธ    รอง ผอ.สพท.พล.1 เลขานุการ 
  5) นายคณิน  อุดมความสุข  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ผูชวยเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบตัิผูสมัคร มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบตัิของผูสมัคร 
ในสังกัดที่ประสงคจะเขารบัเลือกตั้งเปนกรรมการผูแทนแตละกลุม กอนนําเสนอผูอํานวยการสํานกังาน – 
เขตพ้ืนที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 1 รับรองบุคคล  
  1) นายชาล ี นาคเอี่ยม รอง ผอ.สพท.พล.1 ประธาน 
  2) นางกนกพร อูทองมาก นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
  3) นางสุดคนึง มณี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
  4) นางซอนกลิ่น สีสังข เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน กรรมการ 
  5) นายรัศมี มวงทอง       ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล         เลขานกุาร 

 
 
 
     / 3.คณะกรรมการจัดทํา... 
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 3. คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง มีหนาที่จัดทําเอกสารแนบทายรายชื่อ 
ผูมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในแตละกลุม  และดําเนินการแกไข
หรือเพ่ิมเติมรายชื่อผูมีสิทธเิลือกตั้งกอนวนัเลือกตั้งเม่ือไดรับคํารอง  สงใหคณะกรรมการประจําเขตเลือกตั้ง
ประกาศรายชือ่ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.ค.ศ.กําหนดตอไป 
  1) นายชาล ี นาคเอี่ยม      รอง ผอ.สพท.พล.1            ประธาน 
  2) นางกนกพร อูทองมาก นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
  3) นางสุดคนึง มณี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
  4) นางซอนกลิ่น สีสังข เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน กรรมการ 
  5) นายรัศมี มวงทอง       ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล         เลขานกุาร 
 4. คณะกรรมการจัดทําบัตรเลือกตัง้ ก.ค.ศ.  
  1) นางธิดาพร พานิชพันธ รอง ผอ.สพท.พล.1 ประธาน 
  2) นางสมภาพ แพงสุภา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กรรมการ 
  3) นางชูศร ี เรือนใจดี นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กรรมการ 
  4) นายคณิน อุดมความสุข  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ เลขานกุาร 

 5. คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง มีหนาที่ดําเนินการเลือกตั้ง กํากับดูแลการเลือกตั้ง 
ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  พิจารณาวินิจฉัยชีข้าดขอพิพาทอันเกดิจากการดําเนินการเลอืกตั้ง 
รวมผลการนบัคะแนนภายในหนวยเลือกตั้งและประกาศผลการนบัคะแนน ปฏิบตักิารอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการ
ประจําเขตเลอืกตั้งมอบหมาย 
  หนวยเลือกตั้งที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สําหรับการเลือกตั้ง 
กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษา และบคุลากรทางการศึกษาอืน่ สังกัด สพฐ.และการศึกษาพิเศษ 
  1) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
   (1) นายสมเกยีรต ิ บุญรอด ผอ.สพท.พล.1 ประธาน 
   (2) นายสิทธชิัย กีรติคุณากร รอง ผอ.สพท.พล.1 กรรมการ 
   (3) นายชาล ี นาคเอี่ยม รอง ผอ.สพท.พล.1 กรรมการ 
   (4) นางธิดาพร พานิชพันธ รอง ผอ.สพท.พล.1 เลขานุการ 
   (5) นายคณิน  อุดมความสุข นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ผูชวยเลขานุการ 
  2) คณะกรรมการรับรายงานตัว มีหนาที่ตรวจหลักฐานผูมีสิทธิเลือกตั้งและจายบตัรเลือกตั้ง 
   (1) นางสมภาพ แพงสุภา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ประธาน 
   (2) นางชูศร ี เรือนใจดี นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กรรมการ 
   (3) นางศิริพร ทรัพยปฐวีกลุ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กรรมการ 
   (4) นางพูนภิรมย โคกพระปรางค เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน กรรมการ 
 
       / 3) คณะกรรมการ... 
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  3) คณะกรรมการควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง
   (1) นางนันทวัน กุลสุนทร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ประธาน 
   (2) นางละออ พรหมมาศ เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน กรรมการ 
   (3) นางเรียมจิต สายทอง เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน กรรมการ 
   (4) นางนุสรา คลายแท เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน กรรมการ 
  4) คณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณของบัตรเลือกตั้ง กอนการขานคะแนน 
   (1) นางสุธารตัน จันทรเทศ  นกัวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ประธาน  
   (2) นายวิเชียร ประไพพิณ นกัวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  5) คณะกรรมการขานคะแนน
   (1) นายเกียรติศักดิ์  มุขแจง ศึกษานิเทศก ประธาน 
   (2) นายพินิจ บัวงามด ี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
  6) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาน
   (1) นายเมธ ี สวนเอก นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ ประธาน 
   (2) นายสุรพล บุญโสภา นักวิชาการศกึษาชํานาญการ กรรมการ 
  7) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาษ
   (1) นางปยมาศ แกวดิษฐ เจาพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ประธาน 
   (2) นางเกื้อกูล เรือนเด่ือ  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชาํนาญงาน กรรมการ 
  หนวยเลือกตั้งที่ 2 กลุมราชพฤกษ  ณ โรงเรียนอนบุาลพิษณุโลก  สําหรับการเลือกตั้ง 
กรรมการผูแทนขาราชการครูในกลุมราชพฤกษ 
  1) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ 2 กลุมราชพฤกษ 
   (1) นายสุรชัย นุมมีชัย รอง ผอ.สพท.พล.1  ประธาน 
   (2) นายไพรัช ไกรเกรียงศร ี ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวทิยา 8 กรรมการ 
   (3) นายประเสริฐ คงรอด ผอ.ร.ร.วัดสระโคล กรรมการ 
   (4) นายนิรันดร มากําเนิด ผอ.ร.ร.วัดโพธิญาณ กรรมการ 
   (5) นางพรรณทิวา เกิดชา รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลพษิณุโลก กรรมการ 
  2) คณะกรรมการรับรายงานตัว มีหนาที่ตรวจหลักฐานผูมีสิทธิเลือกตั้งและจายบตัรเลือกตั้ง 
   (1) นายสุวรรณ เพ็ชรบวั ผอ.ร.ร.วัดมหาวนาราม ประธาน 
   (2) นายโสภณ เขียวแตม รอง ผ.อ.ร.ร.วัดมหาวนาราม กรรมการ 
   (3) นางรัชนี มโนนุกูล ครู ร.ร.วัดมหาวนาราม กรรมการ 
   (4) นางสาวทวีรัสมิ ์ วิริยะสทุธ ิ ครู ร.ร.วัดมหาวนาราม กรรมการ 
 
       / 3) คณะกรรมการ... 
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  3) คณะกรรมการควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง
   (1) นางอนุชนันท ไทยกรรณ ผอ.ร.ร.วัดตาปะขาวหาย ประธาน 
   (2) นางชออน นิตสรอย ครู ร.ร.วัดตาปะขาวหาย กรรมการ 
   (3) นางสาวสมพิศ ชาบาง ครู ร.ร.วัดตาปะขาวหาย กรรมการ 
   (4) นางอิสราภรณ จอนพงษ ครู ร.ร.วัดตาปะขาวหาย กรรมการ 
  4) คณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณของบัตรเลือกตั้ง กอนการขานคะแนน 
   (1) นายศิรวิฒัน เนียมสวรรค ผอ.ร.ร.บานหัววังกราง ประธาน  
   (2) นายสมนกึ แยมมา ครู ร.ร.บานหัววังกราง กรรมการ 
  5) คณะกรรมการขานคะแนน
   (1) นายประจวบ เจริญภัทราวฒิุ ผอ.ร.ร.วัดไผคอม ประธาน 
   (2) นายนิพัฒน พวงพรอม รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลพษิณุโลก กรรมการ 
  6) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาน
   (1) นายสุพัฒน เกตุศรีศักดา ผอ.ร.ร.วัดแสงดาว ประธาน 
   (2) นางศิริลักษณ รอดแปน ครู ร.ร.วัดแสงดาว กรรมการ 
  7) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาษ
   (1) นายประสพ ทองอินทร ผอ.ร.ร.บานทองหลาง ประธาน 
   (2) ส.อ.อนุชาต ิ บุญผอง ครู ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก กรรมการ 
  หนวยเลือกตั้งที่ 3 กลุมจาการบุญ  ณ โรงเรียนจาการบุญ  สําหรับการเลือกตั้ง 
กรรมการผูแทนขาราชการครูในกลุมจาการบุญ 
  1) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ 3 กลุมจาการบุญ 
   (1) นายมณเฑียร มวงศรีศกัดิ์ รอง ผอ.สพท.พล.1  ประธาน 
   (2) นายสันตชิัย หนูเผือก ผอ.ร.ร.บานรองยุงขาว กรรมการ 
   (3) นายประทปี สารทไทย ผอ.ร.ร.บานน้ําดํา กรรมการ 
   (4) นายเทอดพงษ มีชาง ผอ.ร.ร.บานปากหวย กรรมการ 
   (5) นางมณฑา ศรีจันทรฉาย ผอ.ร.ร.บานเขาฟา กรรมการ 
  2) คณะกรรมการรับรายงานตัว มีหนาที่ตรวจหลักฐานผูมีสิทธิเลือกตั้งและจายบตัรเลือกตั้ง 
   (1) นางสุนทรยี ทองอินทร ครู คศ.3 ร.ร.บานรองยุงขาว ประธาน 
   (2) นางจันทนา ภูพงษ ครู คศ.2 ร.ร.บานรองยุงขาว กรรมการ 
   (3) นางยุพิน วงษเปง ครู คศ.2 ร.ร.บานรองยุงขาว กรรมการ 
   (4) นางสาวธนัยพร สินมา พนักงานราชการ ร.ร.บานรองยุงขาว กรรมการ 
 
       / 3) คณะกรรมการ... 
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  3) คณะกรรมการควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง
   (1) นายตระกลู ศิริวัฒน ครู คศ.2 ร.ร.บานรองยุงขาว ประธาน 
   (2) นายบุญเลศิ กลิ่นจําปาศร ี ครู คศ.2 ร.ร.บานรองยุงขาว กรรมการ 
   (3) นางสุดใจ คงถาวร ครู คศ.2 ร.ร.บานรองยุงขาว กรรมการ 
   (4) นางชูศร ี ชางทอง ครู คศ.2 ร.ร.บานรองยุงขาว กรรมการ 
  4) คณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณของบัตรเลือกตั้ง กอนการขานคะแนน 
   (1) นายสัมฤทธิ ์ กุลคง ผอ.ร.ร.บานหนองกวางลี ้ ประธาน  
   (2) นายเจริญชัย บัวทอง ผอ.ร.ร.บานหินลาด กรรมการ 
  5) คณะกรรมการขานคะแนน
   (1) นายกีรต ิ วงณิชยพงศ ครู คศ.2 ร.ร.บานรองยุงขาว ประธาน 
   (2) นางเบญจมาศ ศิลปศร ครู คศ.2 ร.ร.บานรองยุงขาว กรรมการ 
  6) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาน
   (1) นางรัตติการ ยาฉาย ครู คศ.2 ร.ร.บานรองยุงขาว ประธาน 
   (2) นางสาวชมัยภรณ ทองดี ครู คศ.1 ร.ร.บานรองยุงขาว กรรมการ 
  7) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาษ
   (1) นางบังอร วงศใจฟู ครู คศ.2 ร.ร.บานรองยุงขาว ประธาน 
   (2) นางสาววภิาดา ทองวัฒน ครูผูชวย ร.ร.บานรองยุงขาว กรรมการ 
  หนวยเลือกตั้งที่ 4 กลุมศรีวิสทุธ์ิ  ณ โรงเรียนวัดศรีวิสทุธาราม  สําหรับการเลือกตั้ง 
กรรมการผูแทนขาราชการครูในกลุมศรีวสิุทธิ ์
  1) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ 4 กลุมศรวีิสุทธิ์ 
   (1) นายสิทธชิัย กีรติคุณากร รอง ผอ.สพท.พล.1  ประธาน 
   (2) นางลัดดาวัลย ภูอํ่า ครู คศ.3 ร.ร.วัดศรวีิสุทธาราม กรรมการ 
   (3) นางละเอยีด พุมทอง ครู คศ.2 ร.ร.วัดศรวีิสุทธาราม กรรมการ 
   (4) นายสมพงษ เนียมเปย ครู คศ.3 ร.ร.วัดศรวีิสุทธาราม กรรมการ 
   (5) นางผองพรรณ จินตนา ครู คศ.3 ร.ร.วัดศรวีิสุทธาราม กรรมการ 
  2) คณะกรรมการรับรายงานตัว มีหนาที่ตรวจหลักฐานผูมีสิทธิเลือกตั้งและจายบตัรเลือกตั้ง 
   (1) นางปนอนงค บุญศิริรุงเรือง ครู คศ.3 ร.ร.วัดศรวีิสุทธาราม ประธาน 
   (2) นางชุติมา มวงเมือง ครู คศ.2 ร.ร.วัดกรมธรรม กรรมการ 
   (3) นางยุพิน ยิ้มคง ครู คศ.2 ร.ร.สะพานที่ 3 กรรมการ 
   (4) นางอารี ณ วิเชียร ครู คศ.2 ร.ร.วัดศรวีิสุทธาราม กรรมการ 
 
       / 3) คณะกรรมการ... 
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  3) คณะกรรมการควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง
   (1) นางนิภา งามสิทธิโชค ครู คศ.3 ร.ร.วัดเนินมะคึก ประธาน 
   (2) นางวรรณา มวงทอง ครู คศ.3 ร.ร.วัดศรวีิสุทธาราม กรรมการ 
   (3) นางสุรี เงินกลั่น ครู คศ.3 ร.ร.วัดศรวีิสุทธาราม กรรมการ 
   (4) นางกัลยาลักษณ ฤทธิเรืองเดช ครู คศ.3 ร.ร.วัดศรวีิสุทธาราม กรรมการ 
  4) คณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณของบัตรเลือกตั้ง กอนการขานคะแนน 
   (1) นางพะยอม พรหมแดน ครู คศ.3 ร.ร.วัดศรวีนาราม ประธาน  
   (2) นางเชาวณี โชคชัย ครู คศ.2 ร.ร.วัดศรวีิสุทธาราม กรรมการ 
  5) คณะกรรมการขานคะแนน
   (1) นายฉัตรา พุมมูล ครู คศ.2 ร.ร.วัดอรัญญิก ประธาน 
   (2) นายพูนศกัดิ์ มะลิขาว ครู คศ.3 ร.ร.วัดศรวีิสุทธาราม กรรมการ 
  6) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาน
   (1) นายบุญชอบ อินทโชต ิ ครู คศ.2 ร.ร.วัดศรวีิสุทธาราม ประธาน 
   (2) นายสนั่น ปายแดง ครู คศ.2 ร.ร.วัดบึงพระ กรรมการ 
  7) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาษ
   (1) นางสายสมร ดอนสุวรรณ ครู คศ.3 ร.ร.วัดสมอแข ฯ ประธาน 
   (2) นางดวงฤดี เหลาวานชิวฒันา ครู คศ.3 ร.ร.วัดศรีวสิุทธาราม กรรมการ 
  หนวยเลือกตั้งที่ 5 กลุมบานกราง  ณ โรงเรียนวดัยาง (มีมานะวิทยา)   
สําหรับการเลอืกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูในกลุมบานกราง 
  1) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ 5 กลุมบานกราง 
   (1) นายสุรัตน ศรีดาเดช รอง ผอ.สพท.พล.1  ประธาน 
   (2) นายเสถยีร บุตรโพธิ ์ ผอ.ร.ร.วัดยาง(มีมานะวิทยา) กรรมการ 
   (3) นายอํานวย เถื่อนชนะ ผอ.ร.ร.วัดแหลมโพธิ ์ กรรมการ 
   (4) นายสิทธชิัย อวนวิจิตร ผอ.ร.ร.วัดธรรมเกษตร กรรมการ 
   (5) นายกมล มนตรีววิัฒน ผอ.ร.ร.บานกราง(พระขาวชัยสิทธิ์) กรรมการ 
  2) คณะกรรมการรับรายงานตัว มีหนาที่ตรวจหลักฐานผูมีสิทธิเลือกตั้งและจายบตัรเลือกตั้ง 
   (1) นายสมชาย  ภัทรววิัฒนพงศ ผอ.ร.ร.ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ  ประธาน 
   (2) นายเกษม เรือนกอน รอง ผอ.ร.ร.วัดยาง(มีมานะวิทยา)  กรรมการ  
   (3) นายชัยทพิย  อดุลยรัตนพันธ รอง ผอ.ร.ร.บานกราง(พระขาวชัยสิทธิ์)  กรรมการ 
   (4) นายกรกช อินอิว ครู คศ.2 ร.ร.วัดยาง(มีมานะวิทยา) กรรมการ 
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  3) คณะกรรมการควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง
   (1) นายอุทัย ไทยกรรณ ผอ.ร.ร.วัดจอมทอง ประธาน 
   (2) นายวิรตัน อินเอ่ียม ครู คศ.2 ร.ร.วัดยาง(มีมานะวิทยา) กรรมการ 
   (3) นายจรูญ จันทขันธ ครู คศ.2 ร.ร.บานกราง(พระขาวชัยสิทธิ์) กรรมการ 
   (4) นางจุฑาสินี ทัฬหวรรตัน ครู คศ.2 ร.ร.วัดธรรมเกษตร กรรมการ 
  4) คณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณของบัตรเลือกตั้ง กอนการขานคะแนน 
   (1) นางนีรพรรณ โฉมสุข ครู คศ.2 ร.ร.วัดยาง(มีมานะวิทยา) ประธาน  
   (2) นางอารีย ทิมกล่ํา ครู คศ.2 ร.ร.วัดยาง(มีมานะวิทยา) กรรมการ 
  5) คณะกรรมการขานคะแนน
   (1) นายณรงค นาคนอย ครู คศ.2 ร.ร.ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ  ประธาน 
   (2) นายจรัญ นุมเนตร ครู คศ.2 ร.ร.วัดธรรมเกษตร กรรมการ 
  6) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาน
   (1) นายธวัชชยั ทาเกิด ครู คศ.2 ร.ร.ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ  ประธาน 
   (2) นายเรียบ จันทรเมือง ครู คศ.2 ร.ร.วัดจอมทอง กรรมการ 
  7) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาษ
   (1) นางมยุรี วิจิตรพงษา ครู คศ.3 ร.ร.วัดยาง(มีมานะวิทยา) ประธาน 
   (2) นางสุรียพร แสงสุวรรณ ครู คศ.2 ร.ร.บานกราง(พระขาวชัยสิทธิ์) กรรมการ 
  หนวยเลือกตั้งที่ 6 กลุมสองฝงนาน  ณ โรงเรียนวดัอินทรีย   
สําหรับการเลอืกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูในกลุมสองฝงนาน 
  1) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ 6 กลุมสองฝงนาน  
   (1) นายวสันต ศรีประดู รอง ผอ.สพท.พล.1  ประธาน 
   (2) นางวราภรณ อํ่าพูล ครู คศ.2 ร.ร.วัดปากพิงตะวันตก กรรมการ 
   (3) นางเจียมจิตร มานะกิจสุผล ครู คศ.2 ร.ร.วัดอินทรีย กรรมการ 
   (4) นายนเรศ ศรีสุโข ครู คศ.2 ร.ร.วัดบานใหม กรรมการ 
   (5) นางอุษา ศรีประเสริฐ ครู ร.ร.วัดปากพิงตะวันตก กรรมการ 
  2) คณะกรรมการรับรายงานตัว มีหนาที่ตรวจหลักฐานผูมีสิทธิเลือกตั้งและจายบตัรเลือกตั้ง 
   (1) นางวิมล งามสงวน ครู คศ.2 ร.ร.วัดไผหลงราษฎรเจริญ ประธาน 
   (2) นางกชพร ธนพบุญมี ครู คศ.2 ร.ร.บานหนองหญา กรรมการ  
   (3) นางสาวณฐัฐา สระน้ํา ครู คศ.2 ร.ร.วัดปากพิงตะวันตก กรรมการ 
   (4) นางอัฉริยา เอกวิลัย ครู ร.ร.วัดปากพิงตะวันตก กรรมการ 
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  3) คณะกรรมการควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง
   (1) นายนภดล พงษพานิช ครู คศ.2 ร.ร.วัดปากพิงตะวันตก ประธาน 
   (2) นายประสทิธิ ์ คําขันดี ครู คศ.2 ร.ร.วัดงิ้วงาม กรรมการ 
   (3) นางอารยา รัตนชาญชัย ครู คศ.2 ร.ร.วัดเสาหิน กรรมการ 
   (4) นายสุธน สิงหเดช ครู คศ.2 ร.ร.วัดปากพิงตะวันตก  กรรมการ 
  4) คณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณของบัตรเลือกตั้ง กอนการขานคะแนน 
   (1) นายสุธน สิงหเดช ครู คศ.2 ร.ร.วัดปากพิงตะวันตก  ประธาน  
   (2) นางพรรษพร เพ็งศิร ิ ครู คศ.2 ร.ร.วัดทาโรงตะวนัตก กรรมการ 
  5) คณะกรรมการขานคะแนน
   (1) นายสุวัฒน เปรมวิชยั ครู คศ.2 ร.ร.วัดบางทราย  ประธาน 
   (2) นางอนงคเยาว ภาษิต ครู คศ.2 ร.ร.วัดปากพิงตะวันตก กรรมการ 
  6) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาน
   (1) นายอํานาจ พูลสวสัดิ์ ครู คศ.2 ร.ร.วัดปากพิงตะวันตก  ประธาน 
   (2) นางพรรณงาม ปานเกิด ครู คศ.2 ร.ร.วัดปากพิงตะวันออก กรรมการ 
  7) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาษ
   (1) นางศศิมา สุริยะ ครู คศ.2 ร.ร.วัดปากพิงตะวันตก ประธาน 
   (2) นางสาวจฑุาทิพย มวงนอย ครู คศ.2 ร.ร.วัดทาโรงตะวนัออก กรรมการ 
  หนวยเลือกตั้งที่ 7 กลุมนเรศวร  ณ อาคารอเนกประสงคโรงเรียนวัดจันทรตะวันออก   
สําหรับการเลอืกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูในกลุมนเรศวร 
  1) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ 7 กลุมนเรศวร  
   (1) นายอโณทัย ไทยวรรณศร ี รอง ผอ.สพท.พล.1  ประธาน 
   (2) นางเบญจา พูลเกษร ครู คศ.4 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก กรรมการ 
   (3) นางสาวปนัดดา ผันประดิษฐ ครู คศ.2 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก กรรมการ 
   (4) นางชนิตา บุญฤทธิ ์ ครู คศ.3 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก กรรมการ 
   (5) นางนวรตัน ภาวะไพบูลย ครู คศ.3 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก กรรมการ 
  2) คณะกรรมการรับรายงานตัว มีหนาที่ตรวจหลักฐานผูมีสิทธิเลือกตั้งและจายบตัรเลือกตั้ง 
   (1) นางพัชรินทร รัตนวงษ ครู คศ.3 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก ประธาน  
   (2) นางสุริยา สัตบคุร ครู คศ.2 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก กรรมการ 
   (3) นางวิไลรตัน มากเมือง ครู คศ.3 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก กรรมการ 
   (4) นางหฤทยั วีระมาธา ครู คศ.3 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก  กรรมการ 
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  3) คณะกรรมการควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง
   (1) นางฐิติมา ฉววีัฒน ครู คศ.3 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก ประธาน 
   (2) นางรัตนา แกวกลั่น ครู คศ.2 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก  กรรมการ 
   (3) นางอัมพิกา เอ่ียมสําอางค ครู คศ.3 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก  กรรมการ 
   (4) นางกิตยาพร มวงปน ครู คศ.2 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก  กรรมการ 
  4) คณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณของบัตรเลือกตั้ง กอนการขานคะแนน 
   (1) นางพชร สุตสม ครู คศ.3 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก  ประธาน  
   (2) นางอมรา พงษประดิษฐ ครู คศ.3 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก  กรรมการ 
  5) คณะกรรมการขานคะแนน
   (1) นายศักดิน์คร สีหอแกว ครู คศ.3 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก  ประธาน 
   (2) นายสมบูรณ แกวดวงเล็ก ครู คศ.2 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก กรรมการ 
  6) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาน
   (1) นายเกรียงศักดิ์ บุญเรือง ครู คศ.3 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก  ประธาน 
   (2) นายอนุรักษ แยมวัตร ครู คศ.3 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก กรรมการ 
  7) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาษ
   (1) นางนพพร มีชาง ครู คศ.3 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก ประธาน 
   (2) นางนุชรีย ศรีประดู ครู คศ.2 ร.ร.วัดจันทรตะวนัออก กรรมการ 
  หนวยเลือกตั้งที่ 8 กลุมบางระกํา - ทานางงาม  ณ อาคารอเนกประสงค 
โรงเรียนบอวิทยบางระกาํ สําหรับการเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครู ในกลุมบางระกํา - ทานางงาม 
  1) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ 8 กลุมบางระกํา - ทานางงาม  
   (1) นายประยทุธ สุรเดชไพบลูย รอง ผอ.สพท.พล.1  ประธาน 
   (2) นางภาสินี ปญญาประชมุ  ครู คศ.2 ร.ร.วัดแหลมเจดีย กรรมการ 
   (3) นางสุวิมล ชุติทรัพยไพบลูย ครู คศ.2 ร.ร.บางระกํา กรรมการ 
   (4) นางสุริยา เรืองสวัสดิ ์ ครู คศ.2 ร.ร.คลองวัดไร กรรมการ 
   (5) นางศิริพร เสือจันทร ครู คศ.2 ร.ร.วัดวังเปด กรรมการ 
  2) คณะกรรมการรับรายงานตัว มีหนาที่ตรวจหลักฐานผูมีสิทธิเลือกตั้งและจายบตัรเลือกตั้ง 
   (1) นางหทัยรตัน หินออน ครู คศ.2 ร.ร.วัดแหลมเจดีย ประธาน  
   (2) วาที่ ร.ต.ชัยณรงค เนียมหอม ครู คศ.2 ร.ร.บานคุยยาง กรรมการ 
   (3) นายอเนก นอบเผือก ครู คศ.2 ร.ร.บานหวยชัน กรรมการ 
   (4) นางราตร ี เพ็ชรโพธิ ์ ครู คศ.2 ร.ร.บานบางแกว  กรรมการ 
 
       / 3) คณะอนุกรรมการ... 
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  3) คณะกรรมการควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง
   (1) นายเจือณรงค แสงไทย ครู คศ.3 ร.ร.บานตะโมประชาสรรค ประธาน 
   (2) นายทศพล คุมปากพิง ครู คศ.2 ร.ร.บอวิทยบางระกํา  กรรมการ 
   (3) นายธนกิจ ดวงสุวรรณ ครู คศ.2 ร.ร.วัดยางแขวนอู กรรมการ 
   (4) นายวินัย ทาบาง ครู คศ.2 ร.ร.บางระกํา  กรรมการ 
  4) คณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณของบัตรเลือกตั้ง กอนการขานคะแนน 
   (1) นางรุงทิวา นิยมธรรมนิตย ครู คศ.2 ร.ร.บานกรุงกรัก  ประธาน  
   (2) นางสาวนนัทนภัส บุญประจวบ ครู คศ.1 ร.ร.บอวิทยบางระกํา กรรมการ 
  5) คณะกรรมการขานคะแนน
   (1) นายวินัย ม่ันเขตวิทย ครู คศ.3 ร.ร.บางระกํา ประธาน 
   (2) นายสมยศ โตทาโรง ครู คศ.2 ร.ร.วัดโปงหมอขาว กรรมการ 
  6) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาน
   (1) นางสาวอนงค ถิ่นวงศแย ครู คศ.2 ร.ร.วัดโปงหมอขาว  ประธาน 
   (2) นางธนภทัร บุตรเพชร ครู คศ.2 ร.ร.บานตะโมประชาสรรค กรรมการ 
  7) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาษ
   (1) นางสุกรี จามพัฒน ครู คศ.3 ร.ร.วัดยางแขวนอู ประธาน 
   (2) นางบังอรศร ี ชัยรัตน ครู คศ.2 ร.ร.บอวิทยบางระกํา กรรมการ 
  หนวยเลือกตั้งที่ 9 กลุมจตุบูรพา  ณ โรงเรียนบานปลักแรด สําหรับการเลือกตั้ง
กรรมการผูแทนขาราชการครูในกลุมจตบุูรพา 
  1) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ 9 กลุมจตุบูรพา  
   (1) นางธิดาพร พานิชพันธ รอง ผอ.สพท.พล.1  ประธาน 
   (2) นายหยวน จันแกว ครู ร.ร.บานหนองนากวางอั้น กรรมการ 
   (3) นายคชสวุรรณ แทนทอง ครู ร.ร.วัดโพธิ์งาม กรรมการ 
   (4) นายทองคาํ สิงหลอ ครู ร.ร.ประดูมะคาประชาสรรค กรรมการ 
   (5) นายถวัลย พัฒนแหวว ครู ร.ร.บานพันเสา กรรมการ 
  2) คณะกรรมการรับรายงานตัว มีหนาที่ตรวจหลักฐานผูมีสิทธิเลือกตั้งและจายบตัรเลือกตั้ง 
   (1) นายพิทักษ ทับทิม ครู ร.ร.วัดดอนอภัย ประธาน  
   (2) นางกุลนภา ฤทธิเกรียง ครู ร.ร.วัดกรับพวง กรรมการ 
   (3) นางบุญช ู ตันสมบูรณ ครู ร.ร.บานปลัดแรด กรรมการ 
   (4) นางนงลักษณ จันทาลักษณ ครู ร.ร.บานหนองนากวางอั้น  กรรมการ 
 
       / 3) คณะกรรมการ... 
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  3) คณะกรรมการควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง
   (1) นายเชลงพุทธ สิรินันทเกต ุ ครู ร.ร.บานดงยาง ประธาน 
   (2) นายวชัระ ล้ําเลศิ ครู ร.ร.วัดทุงชา กรรมการ 
   (3) นายธีรภัทร ภักดีโต ครู ร.ร.บานหนองนากวางอั้น กรรมการ 
   (4) นายพิทักษ สิงหลอ ครู ร.ร.วัดกลางสุริยวงศ  กรรมการ 
  4) คณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณของบัตรเลือกตั้ง กอนการขานคะแนน 
   (1) นายดิเรก เซนักคา ครู ร.ร.บานหลายขานาง  ประธาน  
   (2) นายสุชิน ชัยรัตน ครู ร.ร.บานปลักแรด กรรมการ 
  5) คณะกรรมการขานคะแนน
   (1) นายสุรกิจ เขียวปน ครู ร.ร.วัดทุงชา ประธาน 
   (2) นายกิตตพิงษ พันมา ครู ร.ร.วัดดงโคกขาม กรรมการ 
  6) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาน
   (1) นายจรัญ มาอินทร ครู ร.ร.บานหนองแขม ประธาน 
   (2) นายเสริมเกียรต ิ มีแหยม ครู ร.ร.บานพันเสา กรรมการ 
  7) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาษ
   (1) นางสาวพริิยาพร พลับผล ครู ร.ร.วัดกรับพวง ประธาน 
   (2) นางนเรนทร พะยอมหวล ครู ร.ร.วัดวังอิทก   กรรมการ 
  หนวยเลือกตั้งที่ 10 กลุมไตรมิตร  ณ โรงเรียนวัดหนองพะยอม สําหรับการเลือกตั้ง
กรรมการผูแทนขาราชการครูในกลุมไตรมิตร 
  1) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ 10 กลุมไตรมิตร  
   (1) นายสมศกัดิ์ ทองรุง รอง ผอ.สพท.พล.1  ประธาน 
   (2) นายพงศพัฒน เผือกออน ครู ร.ร.วัดหนองพะยอม กรรมการ 
   (3) นายจําลอง ทองดอนงาว ครู ร.ร.วัดพรหมเกษร กรรมการ 
   (4) นายนิวตั ิ คุมพรอม ครู ร.ร.วัดแตน กรรมการ 
   (5) นายจําเนยีร ยอดเกต ุ ครู ร.ร.วัดหวงกระได กรรมการ 
  2) คณะกรรมการรับรายงานตัว มีหนาที่ตรวจหลักฐานผูมีสิทธิเลือกตั้งและจายบตัรเลือกตั้ง 
   (1) นายประสงค เอกอนันตไชย ครู ร.ร.วัดหนองออ ประธาน  
   (2) นางจําเนียร คําหอม ครู ร.ร.วัดหนองพะยอม กรรมการ 
   (3) นางประโยชน อาจอง ครู ร.ร.วัดหวงกระได กรรมการ 
   (4) นายธวัช อุนเมือง ครู ร.ร.วัดบานดง  กรรมการ 
 
       / 3) คณะกรรมการ... 
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  3) คณะกรรมการควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง
   (1) นางพานิชสุฎา เผือกออน ครู ร.ร.วัดหนองพะยอม ประธาน 
   (2) นางจํารัส โฉมหวง ครู ร.ร.วัดแตน กรรมการ 
   (3) นางสํารอง สิทธิสาตร ครู ร.ร.วัดคุยขวาง กรรมการ 
   (4) นางสาวสนุีย สายทอง ครู ร.ร.บานเรยีงกระดก  กรรมการ 
  4) คณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณของบัตรเลือกตั้ง กอนการขานคะแนน 
   (1) นางรัชนี ศรีวงศ ครู ร.ร.วัดหนองออ  ประธาน  
   (2) นายอุทิศ วองประจันทร ครู ร.ร.วัดหนองพะยอม กรรมการ 
  5) คณะกรรมการขานคะแนน
   (1) นายสุรินทร เมากําเนิด ครู ร.ร.วัดคุยมวง ประธาน 
   (2) นายสุทิน ม่ันเจริญ ครู ร.ร.วัดหนองพะยอม กรรมการ 
  6) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาน
   (1) นายไพโรจน เมากําเนิด ครู ร.ร.วัดหนองพะยอม ประธาน 
   (2) นางกันตะนา สืบพรม ครู ร.ร.วัดคุยมวง กรรมการ 
  7) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาษ
   (1) นายชาญณรงค รอดทิม ครู ร.ร.วัดบานดง ประธาน 
   (2) นางศรีไพร ม่ันเจริญ ครู ร.ร.วัดหนองออ   กรรมการ 
  หนวยเลือกตั้งที่ 11 กลุมบึงกอก-หนองกุลา  ณ โรงเรียนบานคลองเตย สําหรบัการ
เลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูในกลุมบึงกอก - หนองกุลา 
  1) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ 11 กลุมบึงกอก - หนองกุลา  
   (1) นายอานัลฐพงษ มวงลายทอง รอง ผอ.สพท.พล.1  ประธาน 
   (2) นายณรงค พรมจีน ครู ร.ร.บานคลองเตย กรรมการ 
   (3) นางศิริรตัน หร่ิมสืบ ครู ร.ร.บานคลองเตย กรรมการ 
   (4) นายวสันต จันทรโส ครู ร.ร.วัดปรือกระเทียม กรรมการ 
   (5) นายกฤช บุญกลา ครู ร.ร.บานหนองกุลา กรรมการ 
  2) คณะกรรมการรับรายงานตัว มีหนาที่ตรวจหลักฐานผูมีสิทธิเลือกตั้งและจายบตัรเลือกตั้ง 
   (1) นางยุพิน กองเสียงสังข ครู ร.ร.บานคยุมะตูม ประธาน  
   (2) นางสุกามาศ มากพันธุ ครู ร.ร.บานประดาประชาราษฎร กรรมการ 
   (3) นางเสาวนีย ทองปลิว ครู ร.ร.วัดบึงกอก กรรมการ 
   (4) นางวรรณพร มีบุญล้ํา ครู ร.ร.บานเสวยซุง  กรรมการ 
 
       / 3) คณะกรรมการ... 
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  3) คณะกรรมการควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง
   (1) นายมานิตย รอดมณี ครู ร.ร.วัดบึงกอก ประธาน 
   (2) นายชํานาญ บุตรคําโชต ิ ครู ร.ร.บานหนองกุลา กรรมการ 
   (3) นายพนม เฮงตระกลู ครู ร.ร.บานใหมคลองเจริญ กรรมการ 
   (4) นายพนา นวมบาง ครู ร.ร.บานหนองตะเคียน  กรรมการ 
  4) คณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณของบัตรเลือกตั้ง กอนการขานคะแนน 
   (1) นางผาณิต หานตระกลู ครู ร.ร.บานคลองเตย  ประธาน  
   (2) นางสาวนฏัฐิน ี คํามา ครู ร.ร.วัดปรือกระเทียม กรรมการ 
  5) คณะกรรมการขานคะแนน
   (1) นายยุทธการ ศรีมาชัย ครู ร.ร.วัดปรือกระเทียม ประธาน 
   (2) นางสาวจติรินทร แกมเหลี่ยม ครู ร.ร.วัดหนองนาดงกวาง กรรมการ 
  6) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาน
   (1) นางกฤษณา บุญเส็ง ครู ร.ร.บานบวัจันทร ประธาน 
   (2) นางสาวนชุรินทร ราชออง ครู ร.ร.วัดบึงบอน กรรมการ 
  7) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาษ
   (1) นางลลษิา นอยน่ึง ครู ร.ร.บานหนองกรับ ประธาน 
   (2) นายทวนชัย สวางใจธรรม ครู ร.ร.บานหนองไผ   กรรมการ 
  หนวยเลือกตั้งที่ 12 กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา  ณ โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา -
ภาคเหนือ พิษณุโลก  สําหรับการเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัด สพฐ. และการศึกษาพิเศษ 
  1) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ 12 กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา  
   (1) นายชาล ี นาคเอี่ยม รอง ผอ.สพท.พล.1  ประธาน 
   (2) ดร.ชวยชาต ิ ตันตระกูล ผอ.ร.ร.ประชาสงเคราะหวทืยา กรรมการ 
   (3) นายธงชัย พงษประพันธ ผอ.ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ กรรมการ 
   (4) นางสุเนตร ทองคําพงษ ผอ.ร.ร.บางระกําวิทยศึกษา กรรมการ 
   (5) นายประกอบ พูลภีไกร ผอ.ร.ร.วังนํ้าคูศึกษา กรรมการ 
  2) คณะกรรมการรับรายงานตัว มีหนาที่ตรวจหลักฐานผูมีสิทธิเลือกตั้งและจายบตัรเลือกตั้ง 
   (1) นายถวิล ศรีวชิัย ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ประธาน  
   (2) นายบุญรอด สิงหเดช  รอง ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
   (3) นางสุนทร ปานแยม  ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
   (4) นางสาวโพยมรัตน นพรัตน ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
   (5) นางวิภาดี พงษประพันธ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
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  3) คณะกรรมการควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง
   (1) นายพีระ ตันเจริญ ผอ.ร.ร.ชุมแสงสงคราม ฯ       ประธาน 
   (2) นายธวัช บุญประสพ รอง ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
   (3) นายนิวตั ิ สนศิริ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ   กรรมการ 
   (4) นายเชาว เตล็ดทอง ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ   กรรมการ 
  4) คณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณของบัตรเลือกตั้ง กอนการขานคะแนน 
   (1) นายนพดล ทองสุก ผอ.ร.ร.ดอนทองวิทยา     ประธาน  
   (2) นายเจน อาสมาน รอง ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  กรรมการ 
  5) คณะกรรมการขานคะแนน
   (1) นายไสว เมยขันหมาก รอง ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ประธาน 
   (2) นางเพ็ญศรี ประเสรฐิ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ    กรรมการ 
   (3) นางอารีย บัวทอง ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ    กรรมการ 
  6) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาน
   (1) นายสุชาต ิ เจริญกุล ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ    ประธาน 
   (2) นายภูวนาจ เกลาพิมาย ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ    กรรมการ 
  7) คณะกรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาษ
   (1) นางสาวอรุณศร ี เงินเสือ ผอ.ร.ร.บานกรางวิทยาคม  ประธาน 
   (2) นางออยทิพย ฉิมบานไร   หน.ฝายบริหารทั่วไป ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
   (3) นางสาวณฐัถา พุดลา ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ    กรรมการ 

 ทั้งน้ี  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 

             สัง่ ณ  วันที ่   17   พฤศจิกายน  พ.ศ.2552 

                                                             
  (นายสมเกียรติ บุญรอด) 

                          ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 1 

 

 

 

 


