
รายชื่อคณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

นายชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางเบญจลักษณ์  น้้าฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาววีณา  อัครธรรม ผู้อ้านวยการส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ว่าที่ ร.ต.อุดมศักดิ์  ธนะกิจรุ่งเรือง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 

ผู้ก าหนดกรอบการเขียนเอกสารและจัดเตรียมข้อมูล 

นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ์ นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวชยพร  กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ์ นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

นางมัทนา  มรรคผล นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวชยพร  กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

นายอนุจินต์  ลาภธนาภรณ์ นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวพรทิพย์  ดินดี เจ้าหน้าที่การเงิน 

นางสาวปาณิตา  วัฒนพานิช พนักงานบันทึกข้อมูล 

คณะท างานยกร่างเอกสาร 

นายเสถียร  เที่ยงธรรม ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 20 

นายยงยุทธ  เมธาวีวินิจ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 28 

นายวิฑูรย์  นาสารีย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

นางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 

นางสาวรุ่งทิวา  จันทน์วัฒนพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 3 

นางสาววัชร ี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ล้าปาง เขต 1 

นางสาวอัญชลี โทกุล  ศึกษานิเทศก์ สพป.ล้าปาง เขต 3 

นางพัชรนันท์  สีแก้วน้้าใส   ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต 3 

นายธีระพันธ์  ธีรานันท์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี 
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นางศิริวรรณ  อาจศรี ผู้อ้านวยการโรงเรียนภูเขียว  จ.ชัยภูม ิ

นายพิพัฒน์ ภู่ภีโญ ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง  จ.ก้าแพงเพชร 

นายภัทรวัด  อัครปรีชากุล รองผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา 

นางสาวรองรัตน์  สนเทศ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี 

นางสาวธัญดา   วงศ์สิงห์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี 

นางอรุณี  วัฒนสิทธิ ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จ.ลพบุรี 

นางสาวชลิดา  ปาลบุตร ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จ.ลพบุรี 

นางกัญจรัตน์  พรหมจรร์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จ.ลพบุรี 

นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จ.ลพบุรี 

นางสาวสุพัตรา  นันทิทัน ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จ.ลพบุรี 

นางบุรีรัตน์  สุขวโรทัย ครูโรงเรียนนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ 

นางฉัตรนลิน ชาตินรินทร์ ครูโรงเรียนนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ 

นางสาวชูศรี สุขุมาลไพบูลย์ ครูโรงเรียนนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ 

นางสาวสุภาพร  พงษ์เมธา ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  จ.อุดรธานี 

นางนรีรัตน์  บพิตรสุวรรณ ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  จ.อุดรธานี 

นางวรกุล  ฉิมนันท์ ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  จ.อุดรธานี 

นางสุคนธ์  เทพณรงค์ ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  จ.พังงา 

นายสมชาย  เจริญฤทธิ์ ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  จ.พังงา 

นางพิรัญญา  พัวพันธ์ ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  จ.พังงา 

นายสุรเศรษฐ์  บุญเกตุ ครูโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  จ.ราชบุรี 

นางสาวซูซาน่า  ฮายี ครูโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"  จ.ยะลา 

นางสาวรตนพร  ด้าวงศ์ ครูโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"  จ.ยะลา 

นางศิริวรรณ  อยู่บุญ ครูโรงเรียนคลองน้้าใสวิทยาคาร  จ.สระแก้ว 

นายธรรมศิลป์  ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนคลองน้้าใสวิทยาคาร  จ.สระแก้ว 

นายวิชัย  ทองมาก ครูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา  จ.ศรีสะเกษ 

นายบุญค้้า  กินรา ครูโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา  จ.ศรีสะเกษ 

นายไพรวัลย์  มาลัยศรี ครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  จ.ฉะเชิงเทรา 
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นางเพียร  เกตุทูลเฉลิม ครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  จ.ฉะเชิงเทรา 

นางสาวมลิฎา  เพ่ือนงาม ครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  จ.ฉะเชิงเทรา 

นางสุมาลัย  กองแก้ว ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธุ์อุปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร 

นายณัฐวงศ์  พัฒนวรภาคย์ ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธุ์อุปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร 

นางพิชามญชุ์  วังภูงา ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธุ์อุปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร 

นางวิมลรัตน์ ศรีสุข คร ูโรงเรียนก้าแพงเพชรพิทยาคม  จ.ก้าแพงเพชร 

นายจเร  หินแก้ว ครูโรงเรียนก้าแพงเพชรพิทยาคม  จ.ก้าแพงเพชร 

นายบรรดิษฐ์  กลางนภา ครูโรงเรียนก้าแพงเพชรพิทยาคม  จ.ก้าแพงเพชร 

นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์ ครูโรงเรียนก้าแพงเพชรพิทยาคม  จ.ก้าแพงเพชร 

นางกัญชภัส  ชาวปลายนา ครูโรงเรียนสายน้้าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ  กรุงเทพมหานคร 

นางพนิตตา  ศรีวรกุล ครูโรงเรียนสายน้้าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ  กรุงเทพมหานคร 

นายสืบสาย  พุกกะเวส ครูโรงเรียนสายน้้าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ  กรุงเทพมหานคร 

นางพรวิไล  แก้วประจันทร์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ  จ.นครปฐม            

นายทวิช   ลักษณ์สง่า ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ  จ.นครปฐม                         

นางวัชรินทร์  เกษร์สุวรรณ์ ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ  จ.นครปฐม                       

นายสมชาย  เกตุศรีบุรินทร ครูโรงเรียนภูเขียว  จ.ชัยภูมิ 

นายสุขสันติ์  บัวสระ ครูโรงเรียนภูเขียว  จ.ชัยภูมิ 

นางสาวกอบแก้ว สิงหเนตรวัฒน์ ครูโรงเรียนภูเขียว  จ.ชัยภูมิ 

นายปิยะดนัย  วิเคียน ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  จ.ล้าปาง 

นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล ครูโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ  จ.อ่างทอง 

นางฉวีวรรณ  สุรเสรีวงษ์  ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  จ.อุดรธานี 

นางนันทิรา  อุปโลภาส ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  จ.อุดรธานี 

นางสาวอธิป  แย้มเสมอ ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก   

นางศรีสมบัติ  ปิ่นประทีป ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก   

นางกัญญาทิพ  ปรากฏมาก ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ 

นางอรวรรณ  จิระโภคิน ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ 

นางนงนุช  สามัญฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ 
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นางเอนก  ธรเสนา ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร จ.นครพนม 

นางพัชรี  รุ่งรัตน์ชีวิน ครูโรงเรียนสุนทรวิจิตร  จ.นครพนม 

นางอ้าพิณ  แสนต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านเวียงพาน  จ.เชียงราย 

นายจักรพันธ์  ขันอุละ ครูโรงเรียนบ้านเวียงพาน  จ.เชียงราย 

นายจิระเกียรติ  พรานเนื้อ ครูโรงเรียนบ้านเวียงพาน  จ.เชียงราย 

นายปองพล  ศรีตะเขต ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็ก  จ.อุบลราชธานี 

นายวิกรมาทิตย์  ภูจอมดาว ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็ก  จ.อุบลราชธานี 

นายภัทรวีร์  คุณโท ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้้าร้อน)  จ.ยะลา 

นางสาวเจริญศรี  แซ่ก้ิม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้้าร้อน)  จ.ยะลา 

นางสาวกรองเพชร  ดวงสงค์ ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย  จ.มุกดาหาร 

นางสาวอุไร  เกตุกูล ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย  จ.มุกดาหาร 

นายสุธารักษ์  พันธ์วงศ์รัตน์ ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง  จ.ตรัง 

นางสาวอารีรัตน์  หนูจรเพชร์ ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง  จ.ตรัง 

นายรังสรรค์  วิบูลย์อุปถัมภ์ ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวกฤษลดา  ชูสินคุณาวุฒิ นักวิชาการ สสวท. 

นายรังสรรค์  ศรีสาคร นักวิชาการ สสวท. 

นายอภิสิทธิ์  ธงไชย นักวิชาการ สสวท. 

นางสาวศรินทร  เศรษฐการุณย์ ข้าราชการบ้านาญ 

นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ์ นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

นางมัทนา  มรรคผล นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวชยพร  กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

นายอนุจินต์  ลาภธนาภรณ์ นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

คณะท างานทบทวนและปรับเอกสารให้สมบูรณ์ 

นายเสถียร  เที่ยงธรรม ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 20 

นายยงยุทธ  เมธาวีวินิจ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 28 

นายวิฑูรย์  นาสารีย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

นางสาววัชร ี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ล้าปาง เขต 1 
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นายธีระพันธ์  ธีรานันท์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี 

นางวิมลรัตน์ ศรีสุข คร ูโรงเรียนก้าแพงเพชรพิทยาคม  จ.ก้าแพงเพชร 

นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ์ นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

นางมัทนา  มรรคผล นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวชยพร  กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

นายอนุจินต์  ลาภธนาภรณ์ นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

บรรณาธิการกิจ 

นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ์ นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวชยพร  กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ออกแบบปก 

นางสาวชยพร  กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวจรรยาภรณ์  คีรีรักษ์ เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) 

ภาพประกอบ 

นางสาวชยพร  กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์อาเซียนศึกษาของโรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN 54 ศูนย์ 

 

 

 

 

 

 


