ป 2547
คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นางพรนิภา ลิมปพยอม
2. นายดิเรก พรสีมา
3. นายไพบูลย เสียงกอง
4. นายเจริญ ภักดีวานิช
5. นายมังกร กุลวานิช
คณะทํางาน
1. นายดิเรก พรสีมา
2. นายชัยพฤกษ เสรีรักษ
3. นายปญญา แกวกียูร
4. นายโกศล ปราคํา
5. นายอนุสรณ ฟูเจริญ
6. นายพิธาน พื้นทอง
7. นายสมเดช สีแสง
8. นายสมพล ตันติสันติสม
9. นายกมล ศิริบรรณ
10. นายสุรัตน ไชยชมพู
11. นายสุเทพ ชิตยวงศ
12. นายประไพ สุนทรมัจฉะ
13. นางพีรพรรณ เอกสุภาพันธ
14. นายทวีศักดิ์ นุมฤทธิ์
15. นายธรรมรงค เกรอด
16. นายบุญชอบ โตคํา
17. นายนพปฎล บุญพงษ
18. นายสิทธิพงษ พฤกษอาภรณ
19. นายสุรพันธ สืบฟก
20. นายสุรชาติ มานิตย
21. นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล
22. นายชาญ คําภิระแปง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครสวรรค เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาขอนแกน เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
เจาหนาที่บริหารการศึกษา 8
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2

23. นายสุรเดช นอยจันทร
24. นายวันชัย แจมนาม
25. นายวิเชียร จีถม
26. นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว
27. นายอุทัย ชังชั่ว
28. นายชัยมงคล เทพวงษ
29. นายปรีชา ชิโนเรศโยธิน
30. นายชายนอย จันทนเทศ
31. นางสาวธนารัตน พรหมสุวรรณ
32. นางพิสมัย พราหมณกระโทก
33. นายทองคํา มากมี
34. นางประวีรา ควนโคกสูง
35. นายสุรินทร หลาหา
36. นางกัลยา พงศนฤเดช
37. นายสมนึก วงศเทพิน
38. นายกามนิตย พาภักดี
39. นางอุณารัตน ลาผาน
40. นางเกศมณี จักรผัน
41. นางสาวประทุม ทาอาจ
42. นางสาวศิริลักษณ ศิริมงคล
43. นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว
44. นายประกิจ ผาติจีรโชติ

ศึกษานิเทศก 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 1
ศึกษานิเทศก 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ศึกษานิเทศก 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1
อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2
อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2
อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 1
อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนนครสวรรค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 1
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
อาจารย 2 ระดับ 6 ชวยราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 6
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1
นักวิชาการศึกษา 6 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต 1
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
อาจารย 1 ระดับ 5 ชวยราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1
อาจารย 1 ระดับ 5 โรงเรียนประทุมวรราชวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 5
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
เจาพนักงานธุรการ 5 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 1
เจาพนักงานธุรการ 5 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษานาน เขต 1
เจาพนักงานธุรการ 5 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1
เจาพนักงานธุรการ 5 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาตรัง เขต 1
อาจารย 1 ระดับ 4 โรงเรียนอนุบาลปางมะผา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1

45. นางสาวนิตยา กาญจนา
46. นางจิดาภา ไชยรบ
47. นายวิโรจน โคตมะณี
48. นางสาวนุวรรณวิษา คณานิตย

คณะทํางานและเลขานุการ
1. นายวันชัย จันทรดํา
2. พ.จ.อ.แดงรัตนชัย คงสม
3. นายสุรัตน บุตรดี
4. นายกําพล ดํารงวงษ
5. นางนิตยา เผือดจันทึก
6. นายสุริยา หมาดทิ้ง
7. นางสุชาดา คลายทอง
8. นางศิรลิ ักษณ สายสินธุ

อาจารย 1 ระดับ 4 โรงเรียนอนุบาลปางมะผา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1
เจาพนักงานธุรการ 4 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษานครพนม เขต 1
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1
นักวิชาการศึกษา 3
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1

นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว. ชวยราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3
ศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
เจาพนักงานสถิติ 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

ป 2548
คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นางพรนิภา ลิมปพยอม
2. นายนิราศ สรางนิทร
3. นางอารีรัตน วัฒนสิน
4. นายชินภัทร ภูมิรัตน
คณะทํางาน
1. นายชัยพฤกษ เสรีรักษ
2. นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน
3. นายศุภมิตร ศิรกันฑะมากุล
4. นายชายนอย จันทนเทศ
5. นางสาวธนารัตน พรหมสุวรรณ
6. นายสมาน บุญนรานันท
7. นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน
8. นายอุทัย ชังชั่ว
9. วาที่ ร.ท. วุฒิชัย ไปปลอด
10. นายรักชาติ คนยัง
11. นางกัลยา พงศนฤเดช
12. นายพิษณุ มูลสาร
13. นายนวัฒน จันทเขต

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร 8 วช.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เจาหนาที่บริหารการศึกษาขัน้ พื้นฐาน 8
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
เจาหนาที่บริหารการศึกษาขัน้ พื้นฐาน 7
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 1
นักวิชาการศึกษา 7
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ครู โรงเรียนไตรประชาสามัคคี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2
ครู โรงเรียนหนองคาโคกกุง
ชวยราชการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครพนม เขต 1
ครู โรงเรียนโพนคอโพนสวรรค
ชวยราชการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครพนม เขต 1
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
ครู โรงเรียนคําเตยวิทยา
ชวยราชการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษายโสธร เขต 2
ครู โรงเรียนอนุบาลตาพระยา
ชวยราชการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสระแกว เขต 2

14. นายศุภชัย ภาสกานนท
15. นายสมนึก พงษเทพิน
16. นางจิดาภา ไชยรบ
17. นางสาวประภาพร เจริญทัศน
18. นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว
19. นางสาวประทุม ทาอาจ
20. นางสาวศิริลักษณ ศิริมงคล
21. นายปราโมทย จงจิตต
22. นางสาวสุรีย แกวสุข
23. นางศิริลักษณ สายสินธุ
24. นางสาวสุมนต หมื่นชํานาญ
25. นางสาวศศิธร รอดภัย
26. นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร
27. นางนารา ลีวาณิชย
28. นางสาวจิราพร พุทธเลิศ
29. นางนงลักษณ ตั้งวงศทอง
คณะทํางานและเลขานุการ
1. นายวันชัย จันทรดํา
2. นายสุรัตน บุตรดี
3. นายสุริยา หมาดทิ้ง
4. พ.จ.อ.แดงรัตนชัย คงสม
5. นางนิตยา เผือดจันทึก
6. นายโกศิลป ดวงใจ
7. นางสุชาดา คลายทอง

ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1
ครู โรงเรียนสนามบิน
ชวยราชการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาขอนแกน เขต 1
เจาพนักงานธุรการ 4 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษานครพนม เขต 1
เจาหนาที่ธุรการ 5 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษานครพนม เขต 1
เจาพนักงานธุรการ 5 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาตรัง เขต 1
เจาพนักงานธุรการ 5 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษานาน เขต 1
เจาพนักงานธุรการ 5 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1
เจาหนาที่สถิติ 5 สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 5 สํานักอํานวยการ
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล 4 สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เจาพนักงานธุรการ 3 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาสตูล
พนักงานพิมพดีด ชั้น 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ลูกจางประจํา สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.
สํานักอํานวยการ
เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6
สํานักอํานวยการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เจาพนักงานสถิติ 5 สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ป 2549
คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ
2. นายชัยพฤกษ เสรีรักษ
3. นายปญญา แกวกียูร
คณะทํางาน
1. นายชอบ ลีชอ
2. นายรังสรรค มณีเล็ก
3. นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน
4. นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล
5. นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ
6. นายพิษณุ มูลสาร
7. นายอุทัย ชังชัว่
8. นายนวัฒน จันทเขต
9. นางกัลยา พงศนฤเดช
10. นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว
11. นางสาวกาญจนา ขุนทอง
12. นางสาวจิราพร พุทธเลิศ
13. นางสาวกฤตยา ตองติน
14. นางนงลักษณ ตั้งวงศทอง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหวจิ ยั การจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร 8 วช.
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เจาหนาที่บริหารการศึกษาขัน้ พื้นฐาน 8
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
นักวิชาการศึกษา 8 ว
สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครู คศ.2 โรงเรียนคําเตยวิทยา
ชวยราชการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษายโสธร เขต 2
ครู คศ.2 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2
ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา
ชวยราชการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสระแกว เขต 2
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล เขต 1
เจาพนักงานธุรการ 5
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 5
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1
พนักงานพิมพดีด ชั้น 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
พนักงานพิมพดีด
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ลูกจางประจํา
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

15. นางปาริชาติ ขํายินดี

คณะทํางานและเลขานุการ
1. นายวันชัย จันทรดํา
2.

นายสุรัตน บุตรดี

3.

นายสุริยา หมาดทิ้ง

4.

นางนิตยา เผือดจันทึก

5.

นายโกศิลป ดวงใจ

6.

นางสาวน้ําผึ้ง คะเชนทน

7.

นางสุชาดา คลายทอง

8.

นางเบญจวรรณ ดวงใจ

ลูกจางชั่วคราว
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช.
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล เขต 1
เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6
สํานักอํานวยการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เจาพนักงานสถิติ 5
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 4
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

