
 
 
 

       

ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ที ่              / ๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรรักษ์ป่ำน่ำน อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
                 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี สู่ศำสตร์แห่งกำรเรียนรู้รักษ์ป่ำน่ำน                      

                      อย่ำงยั่งยืน ประจ ำปี 2562                                 
………………………………………………….. 

          ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั ้นพื้นฐำน อนุมัติให้ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัด
กำรศึกษำด ำเนินงำนโครงกำรรักษ์ป่ำน่ำน อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี                     
สู่ศำสตร์แห่งกำรเรียนรู้รักษ์ป่ำน่ำนอย่ำงยั่งยืน ประจ ำปี 2562 ระหว่ำงวันที่ 27 - 31 พฤษภำคม 2562                      
ณ โรงแรมน่ำนกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่ำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมจุดประสงค์ของโครงกำรและเพ่ือ
พัฒนำรูปแบบนวัตกรรม ส่งเสริมกำรวิจัย รวมถึงกำรต่อยอด ขยำยผลสู่โรงเรียนทุกโรงเรียน ในระดับประถมศึกษำ                  
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 – 2 และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 รวมทั้งสร้ำงจิตส ำนึกให้กับนักเรียน ครูและชุมชน ในกำรแก้ปัญหำกำรท ำลำยป่ำ                      
สร้ำงควำมรักท้องถิ่นและฟ้ืนฟ ูรักษำป่ำน่ำนให้ยั่งยืน จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
      คณะที่ปรึกษา 

 ๑. นำยสุเทพ      ชิตยวงษ์   เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2. นำยสนิท        แย้มเกษร  รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 3. นำยพีระ        รัตนวิจิตร  รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 4. นำยอัมพร        พินะสำ      รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 5. นำยอโณทัย        ไทยวรรณศรี  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำนโครงกำรรักษ์ป่ำน่ำน อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี สู่ศำสตร์แห่งกำรเรียนรู้รักษ์ป่ำน่ำนอย่ำงยั่งยืน ประจ ำปี 2562 
  คณะอ านวยการ 
  1. นำงสำวสมพร สำมทองกล่ ำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิจัยและพัฒนำ    ประธำน
    นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
  2. นำงสุรีรัตน์   ต.สุวรรณ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมงำน         รองประธำน
    โครงกำรตำมพระรำชด ำริ  
    ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  3. นำงพิมพ์พิศำ สุบรรณพงษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   กรรมกำร 
    ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  4. นำยวสันต์   สุทธำวำศ นักวิชำกำรศึกษำ    กรรมกำร 
    ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
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  5. นำงสำวไพรวรรณ  ตระกูลชัยชนะ       นักวิชำกำรศึกษำ               กรรมกำร 
    ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
  6. นำยภูริวัจน์   วงค์เลย นักวิชำกำรศึกษำ     กรรมกำร 
    ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ  
  7. นำงจิณห์นิภำ     ด ำสนิท   พนักงำนบันทึกข้อมูล                        กรรมกำร 
    ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
  8. นำงณัฐชยำ   เม็นไธสง นักวิชำกำรศึกษำ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
    9. นำงสำวกัญญำ     อินสอน นักวิชำกำรศึกษำ                  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

  มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน สนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร และด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบกำรขับเคลื่อน
โครงกำรด้ำนกำรวิจัย กำรขับเคลื่อนขยำยผล และพัฒนำสื่อนวัตกรรม ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร รวบรวม 
สรุปผล และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  

  คณะท างานโครงการรักษ์ป่าน่านฯ ด้านการวิจัย 

      1. นำงสำวสิริมำ หมอนไหม  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิจัยทำงกำรศึกษำ    ประธำน 
     ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
       2. นำงสำวฉลำด       เสริมปัญญำ  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ          รองประธำน 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
      3. นำงปิยะนุช           ไชยสมทิพย์  ศึกษำนิเทศก ์     กรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
      4. นำงระเบียบ       สิทธิชัย  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 

      5. นำงสำวกัญญำ       อินสอน  นักวิชำกำรศึกษำ                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
      6. นำยวสันต์    สุทธำวำศ  นักวิชำกำรศึกษำ         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

      มีหน้ำที่ออกแบบ พัฒนำเครื่องมือ เก็บข้อมูล สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยเพ่ือพัฒนำงำน          
สรุปรำยงำนผลวิจัย และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

     คณะท างานโครงการรักษ์ป่าน่านฯ  ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

     1. นำงสำวสมพร สำมทองกล่ ำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิจัยและพัฒนำ    ประธำน 
    นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

     2. นำงปิยะนุช        ไชยสมทิพย์ ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
     3. นำงมนัสวรรณ     รุจิระพงศ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ                                         กรรมกำร                                                                  
                                                          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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  4. นำงเกษร   โพธิ์ศรี  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ    กรรมกำร 
                                                            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  5. นำงธัญพิชชำ   ฟองลอย  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 

  6. นำงณัฐชยำ  เม็นไธสง  นักวิชำกำรศึกษำ          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
          7.  นำงสำวไพรวรรณ  ตระกูลชัยชนะ       นักวิชำกำรศึกษำ          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
                             ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

  มีหน้ำที่วิเครำะห์ สังเครำะห์ โครงกำร หลักสูตร และนวัตกรรมของหลักสูตรรักษ์ป่ำน่ำน พัฒนำหลักสูตร
ศำสตร์กำรเรียนรู้ สู่ควำมยั่งยืน เพ่ือต่อยอดและขยำยผลสู่โรงเรียนต้นแบบและเป็นรูปแบบนวัตกรรม กำรจัดท ำ
หลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้รักษ์ป่ำน่ำนอย่ำงยั่งยืน สู่ชุมชนและท้องถิ่น 

  คณะท างานโครงการรักษ์ป่าน่านฯ ด้านการจัดท าสื่อนิทรรศน์นวัตกรรม 

  ๑. นำงสำวศิรินำรถ    หมูเทพ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร    ประธำน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต 1 
  ๒. นำงสำวอัญรินทร์   ฉัตรโชติวรกิตติ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนันทบุรีวิทยำ ในพระบรม กรรมกำร 
    รำชำนุเครำะห์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 
  ๓. นำยสมภพ   ใจบุญ   ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยำ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 
  ๔. นำงกฤษณรัตน์    ศักดิ์สิทธิ์ ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยำ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 
  5. นำยจักรวรรดิ์   ญำณกรสกุล ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 
  6. นำยรัตนศักดิ์  เขื่อนธะนะ ครูโรงเรียนบ้ำนไร่     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
  7. นำยแมนสรวง   สุทธกำร พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนสบเป็ด  กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 

  8. นำยภูริวัจน ์  วงค์เลย นักวิชำกำรศึกษำ                   กรรมกำรและเลขำนุกำร
    ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
            9. นำยพรชัย          นำชัยเวียง           ผู้อ ำนวยกำร                        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                           โรงเรียนบ้ำนบ้ำนชุมชนรัชดำภิเษกฯ  
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 

  มีหน้ำที่เก็บรวบรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนำ เชื่อมโยงควำมรู้ในกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และวำงแผน                  
กำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และขยำยผลกำรน ำสื่อไปใช้ในโรงเรียน และพัฒนำเว็บไซต์ และคลังข้อมูล    

  คณะท างานโครงการรักษ์ป่าน่านฯ ด้านการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการรักษ์ป่าน่าน  
  ๑. นำงระเบียบ      สิทธิชัย ศึกษำนิเทศก์              ประธำน   
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2  
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  ๒. นำยจ ำลอง       ไชยยำ ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2  
  3. นำงปรำนอม     จนิะสำม ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
  4. นำงสำวกฤติยำ   ขัติยะ ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 
    5. นำยมงคล           เมฆะพันธุ์             นักวิชำกำรศึกษำ                                          กรรมกำร 
                                                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2      
  6. นำงปิยะนุช   ไชยสมทิพย์ ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน   
  7. นำงธัญพิชชำ   ฟองลอย ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 
        8.  นำงณัฐชยำ        เม็นไธสง นักวิชำกำรศึกษำ               กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
           10.นำงสำวกัญญำ    อินสอน นักวิชำกำรศึกษำ                  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

  มีหน้ำที่ออกแบบ พัฒนำนวัตกรรม ประสำนหน่วยงำนเครือข่ำยโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง วำงแผน ถอดประสบกำรณ์ 
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน จัดประชุมและวำงแผนปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
และวัตถุประสงค์ของโครงกำร รวมทั้งกำรประยุกต์ใช้รูปแบบกำรเรียนรู้ สู่ศำสตร์แห่งกำรเรียนรู้รักษ์ป่ำน่ำนอย่ำงยั่งยืน   

  คณะท างานโครงการรักษ์ป่าน่านฯ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปงาน และรายงานผล 

  1. นำงขวัญใจ ชะเอม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   ประธำน 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต 3 
  2. นำงปรำนอม     จินะสำม ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2   
  3. นำยวิทวัส แก้วประดิษฐ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่เบิน   กรรมกำร 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต 3 
  4. ว่ำที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่หีด   กรรมกำร 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต 3 
  5. นำยเศกสรรค์ อิทธิผล ครู โรงเรียนบ้ำนแม่เบิน    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต 3 
  6. นำงมยุรำพร        อินไชย                นักวิชำกำรศึกษำ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2        
  7. นำงสำวฉัตรญำดำ สืบสำย นักวิชำกำรศึกษำ                  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

  -/ มีหน้ำที่... 
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          มีหน้ำทีว่ำงแผนกำรเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูลในกำรประชุมแต่ละครั้ง และสรุปรำยงำน พร้อมทั้งรวบรวมรูป 
จัดท ำระบบข้อมูล และออกแบบคลังข้อมูลในกำรประชุมแต่ละครั้ง ออกแบบปกและรูปเล่ม  

  คณะวิทยากรและคณะท างานขับเคลื่อนโครงการรักษ์ป่าน่านฯ 
  1. นำยสมเร็จ อุดแดง ผู้อ ำนวยกำร     ประธำน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 
  2. นำยประสิทธิ์   ชำวแหลง รองผู้อ ำนวยกำร     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
  3. นำยประสิทธิ์   อินวรรณำ    รองผู้อ ำนวยกำรรักษำกำรผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 
  4. นำงยุพิน บัวคอม ศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน    กรรมกำร 
  5. นำยสมเพ็ชร        สิทธิชยั                ข้ำรำชกำรบ ำนำญ    กรรมกำร 
                                                            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  6. นำยประดิษฐ์   เพชรแสงอนันต์ ชมรม “คนรักษ์ ดิน ป่ำ น้ ำ น่ำน”   กรรมกำร 
  7. นำยส ำรวย   ผัดผล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองจัง จังหวัดน่ำน กรรมกำร 
  8. นำยนิทรรศ   เวชวินิจ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ  กรรมกำร 
    และสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่ำน 
  9. นำยมงคล           เมฆะพันธุ์          นักวิชำกำรศึกษำ                                           กรรมกำร 
                                                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
  10. นำยประยงค์   แก้วประทุม ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยชุมชนน่ำน    กรรมกำร 
  11. นำยวิเชษฐ์        คนซื่อ ผู้อ ำนวยกำรศูนยเ์ครือข่ำยกำรเรียนรู้เพ่ือภูมิภำค    กรรมกำร                          
                                                           จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จังหวัดน่ำน  
  12. ผู้แทนศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำน่ำน (นำน้อย) กรรมกำร 
  13. ผู้แทนศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ป่ำน่ำน (บ่อเกลือ)     กรรมกำร 
  14. นำยวสันต ์ สุทธำวำศ  นักวิชำกำรศึกษำ                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
  15. นำยวิทวัส แก้วประดิษฐ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่เบิน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต 3 
  มีหน้ำที่ประสำน วำงแผน ประสำนงำนวิทยำกรและภำคีเครือข่ำย ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร 

นัดหมำย ประสำนอุปกรณ์ ห้องประชุม เตรียมพิธีกรและพิธีกำร ประสำนกำรถอดบทเรียนและถอดกระบวนกำรในพ้ืนที่จริง 
ประสำนด้ำนวิทยำกรและรถยนต์ที่ใช้ในพ้ืนที่ 

  โรงเรียน Best Practice ของโครงการรักษ์ป่านา่นฯ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 3 โรงเรียน 

  1. นำยกฤษดำ  อินแสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำ                                  ประธำน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 
  2. นำยศุภชัย  ชุ่มใจ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังยำว   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 
  3. นำยสมชำย   นันทเสน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชปโิยรสำ ยุพรำชำนุสรณ ์ กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 

-/4. นำงสำวนันทรัตน์... 
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  4. นำงสำวนันทรัตน์  สมมุติ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเปียงซ้อ   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
  5. นำงนภำพร   เจริญผล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำลกัใต้   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 

  6. นำงสำวไพรวรรณ  ตระกูลชัยชนะ นักวิชำกำรศึกษำ                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

  7. นำงสำวฉัตรญำดำ  สืบสำย นักวิชำกำรศึกษำ                  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
          8. นำยภัคพงษ์   สีหรำช ศึกษำนิเทศก์        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
 

  โรงเรียนนวัตกรรม/ ศาสตร์การเรียนรูศ้ตวรรษที่ 21 

  1. นำงวรวรรณ แสงศิริโรจน ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอน (ศรีเสริมกสิกร)   ประธำน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 

  2. นำยนิคม พลทิพย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมป่ำกลำง   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 

  3. นำยเชิด อินวำทย์ รองผู้อ ำนวยกำร     กรรมกำร 
                                                                     รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตำลชุมพิทยำคม   
    องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน่ำน 
  4. นำยวสันต ์   กิวัฒนำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธุกิจประชำสรรค์รัชมังคลำภิเษก   กรรมกำร  
                                                                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 
  5. นำงวำสนำ ส ำเนียง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนถิ่นโอภำสวิทยำ   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 
  6. นำยสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสวสัดิ์วทิยำคำรจังหวัดน่ำน กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 
  7. นำยสมเพชร งำมธุระ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำ    กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 
  8. นำยยุทธนำ สะตะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผักเฮือก   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 
  9. นำงสำวนวพรรณ อินต๊ะวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลดรณุวิทยำ (บ้ำนสวนตำล) กรรมกำร 
    องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลเมืองน่ำน) 
  10. นำยยุทธพงษ์       หำญยุทธ ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
  11. นำงพัทธนันท์  พิพิธนวงค ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพระธำตุพิทยำคม   กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 

  12. นำงสำวกัญญำ   อินสอน นักวิชำกำรศึกษำ                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

-/13. นำยพิทักษ.์.. 
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        13. นำยพิทักษ์    กำวีวน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหว้ยไร่ (รฐัรำษฎร์อนุกูล)        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                                       
                                              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2   

  มีหน้ำที่จัดเตรียมข้อมูลในกำรถอดประสบกำรณ์ เสวนำ ร่วมพัฒนำและขับเคลื่อนโครงกำรรักษ์ป่ำน่ำนฯ                      
เป็นต้นแบบ และโรงเรียนน ำร่องในกำรทดลองใช้หลักสูตรและขยำยหลักสูตร 

    ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

                      สั่ง     ณ      วันที่           พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 


