สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
Secondary School Administrator Association of Thailand (S.A.A.T.)
สานักงานอาคาร สกสค.๒ ห้อง ๑๐๒ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทร.๐๒-๒๘๒-๒๘๙๐ โทรสาร ๐๒-๖๒๘-๗๒๗๗

ด่วนที่สุด
ที่ ส.บ.ม.ท. ว ๓๑๗ / ๒๕๕๙
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมกาหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรียน กรรมการบริหารสมาคมฯ /ประธานสาขา ส.บ.ม.ท.ประจาจังหวัด/กรรมการ อปท.จังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๒. ข้อตกลงและผู้ประสานงาน

จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ชุด

ตามทีส่ มาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท) ได้แจ้งกาหนดการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ หนังสือที่ ส.บ.ม.ท. ว ๓๐๘ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เนือ่ งจาก ส.บ.ม.ท. ได้รับ
ความเมตตาจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง ที่ให้ความกรุณาในการมาร่วมกิจกรรมทางวิชาการครั้งนี้ จึงขอแก้ไข
เพิ่มเติมกาหนดการเป็นไปตามเอกสารที่แนบ
อนึ่ง สมาคม ฯ ขอเรียนว่าผู้ใหญ่ในระดับกระทรวง ให้ความสนใจ ในเรื่องการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการประชุมสัมมนาที่ใช้งบของทางราชการ จึงได้ดาเนินการให้มีการตรวจสอบ
ติดตามการใช้เงินงบประมาณดังกล่าว เกิดประโยชน์กับผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร ผมจึงขอความเมตตาจากสมาชิก ขอ
ได้โปรดเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามกาหนดการโดยพร้อมเพียงกัน หากมีจานวนผู้เข้าร่วมประชุมมีแต่ละรายการเป็น
จานวนน้อย อาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี ซึ่งจะดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ –
มีนาคม ๒๕๖๐ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งบของทางราชการเป็นค่าลงทะเบียน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ดังนั้น สมาคม ฯ จึงขอเรียนทาความเข้าใจเพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกัน และกรุณาเข้าร่วมกิจกรรมตาม
กาหนดการตลอดระยะเวลาการประชุม
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งสมาชิกในจังหวัดของท่านได้ทราบโดยทั่วกัน ขอขอบคุณในความ
ร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ)
นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
สานักงานเลขาธิการสมาคมฯ โทร. ๐๔๓-๗๗๙๒๒๖ โทรสาร. ๐๔๓-๗๗๙๒๒๖
E-mail : Pranee.rattana@hotmail.com นางปราณี รัตนธรรม ๐๙๗-๓๐๖๔๗๙๘
ผู้ประสานงานกลาง ส.บ.ม.ท. รองเลขาธิการ นางนภาพร แสงนิล โทร๐๘๒-๘๙๑๙๒๐๐
ผู้ประสานงานกลางประธานสาขา ส.บ.ม.ท. จังหวัดเชียงใหม่ นายทีปชัย วงศ์วรศรีโรจน์ ๐๘๐-๑๓๔๖๖๘๘
อุปนายก ส.บ.ม.ท. ภาคเหนือ นายอุทัย ขัติวงษ์ ๐๘๑-๙๕๑๒๖๗๖

กาหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ประจาปี ๒๕๕๙”
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๔ – ๒๗ สิงหาคม๒๕๕๙
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
๐๘.๓๐-๑๕.๐๐น. – รายงานตัว และลงทะเบียนรับเอกสาร
๑๕.๐๐-๑๘.๐๐น. – ปฐมนิเทศ / ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษาที่มีผลงาน
การปฏิบัติที่เป็นเลิศจัดนิทรรศการทางวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐น. – ผู้เกษียณอายุราชการรายงานตัว / สมาชิกลงทะเบียน (เพิ่มเติม)
เยี่ยมชม นิทรรศการทางวิชาการ / การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น. – ส.บ.ม.ท. พบสมาชิก โดยที่ปรึกษาสมาคม /นายกกิตติมศักดิ์
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐น. – การบรรยายเรื่อง “การบริหารงานบุคคลเพื่อยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา”
โดย ดร.พินิจศักดิ์ สุวรรณรัง เลขาธิการ ก.ค.ศ.
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐น. – การบรรยายเรื่อง “การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา”
โดย นายชาญ คาภิระแปง นายกสมาคมนักวางแผนการศึกษาแห่งประเทศไทย
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น. – รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๕.๓๐น.– ชมการแสดงการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กล่าวต้อนรับ
- นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยกล่าวรายงาน
และเบิกตัวผู้รับมอบโล่
- พิธีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติมอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ
และบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา”
โดย ดร.การุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๗.๐๐-๒๒.๐๐น. – พิธีเปิดประชุมกลุ่มย่อยและกิจกรรมสานสัมพันธ์มัธยมศึกษา
โดย นาย สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ สวนราชพฤกษ์อุทยานหลวง จังหวัดเชียงใหม่
- สรุป / นัดหมาย

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
๐๗.๔๕-๐๘.๓๐น. – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถึงสนามบินเชียงใหม่ และพักห้องรับรอง
เดินทางถึง ห้องรับรอง ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคา จังหวัดเชียงใหม่
– ในห้องประชุมแกรนด์ภูคา ชมการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น
๐๘.๔๕-๐๙.๐๐น. – เยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. – ประธานเดินทางถึงหน้าห้องประชุมแกรนด์ภูคา
- ชมวีดีทัศน์ต้อนรับประธานในพิธี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ
- ชมการแสดงจากจังหวัดราชบุรีและจากจังหวัดเชียงใหม่
- นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ กล่าวรายงาน
- พิธีเปิดบรรยายพิเศษมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนาสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น. – รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. – บรรยายพิเศษ เรื่อง “ การพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ”
โดย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. – บรรยายพิเศษ เรื่อง “อนาคตของผู้บริหารมัธยมภายใต้รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่สาคัญ” โดย นายสุชัย งามจิตร์เอื้อ
ผู้อานวยกองกฎหมาย ๑ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๔.๓๐-๑๖.๓๐น. – เวทีเสวนา เรื่อง “สถานี ก.ค.ศ.เพื่อการขับเคลื่อนสู่มาตรฐานวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา” ดาเนินการเสวนา โดย ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ
ผู้รว่ มเสวนา คณะผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐น. – ประชุมกลุ่มย่อย สรุป / นัดหมาย
วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. – ประชุมนัดหมายกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการมัธยมศึกษา ๔ ภูมิภาค
และกรรมการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการสมาชิก โดย นายวิทยา ดวงใจ
อุปนายก ส.บ.ม.ท. และคณะกรรมการบริหารพิทักษ์สิทธิ์ฯ
...................................................

ข้อตกลงและการประสานงาน
ร่วมกันเพื่อความเป็นเอกภาพและอานวยความสะดวก
ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
..............................................
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามกาหนดการประชุมเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพร่วมกันของ ส.บ.ม.ท.
พอสังเขป ดังนี้
๑. วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑.๑ รายงานตัวและรับลงทะเบียนเพิ่มเติม ณ ห้องโถงหน้าห้องประชุมเอราวัณ ชั้น ๒
ผู้ประสานงาน ผอ.พัชภัสสร เสนทัพพระ โทรศัพท์ ๐๙๘-๙๘๗๙๐๘๑ และ ผอ.สุดสวาท ยังแจ่ม โทรศัพท์ ๐๘๑๗๘๕๙๒๕๒ ผอ. ณรงค์ มงคล โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๘๓๑๕๘๐
๑.๒. นัดหมายการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ณ ห้องโถงหน้าห้องประชุมแกรนด์ภูคา โรงแรม
เชียงใหม่ภูคา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประสานงาน ผอ.บุญเสริญ สุริยา โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๘๗๑๕๒๒ และ
ผอ.สุพล ประสานศรี โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๕๐๕๘๕๔ กาหนดตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.
๑.๓ การรับของที่ระลึกกาหนดรับที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประสานงาน
ผอ.อุทัย ขัติวงษ์ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๕๑๒๖๗๖
๒. วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒.๑ ผู้เกษียณอายุราชการรายงานตัวและนั่งประจาตามลาดับที่นั่งในห้องประชุม ตั้งแต่เวลา
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ผู้ประสานงาน ผอ.ไพทูรย์ จารุสาร โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๕๒๒๓๑๑ ผอ.สุริยา ชุ่มมะโน
โทรศัพท์ ๐๘๔-๘๔๐๒๙๑๘ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนแต่งกายด้วยเสื้อสูท ส.บ.ม.ท. สีดาหรือสีเข้ม
๒.๒ เลขาธิการ กพฐ.มอบโล่และบรรยายพิเศษ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการบริหารสมาคม ประจาที่นั่ง การมอบโล่จะมอบโล่เวียนเพื่อให้กระชับ รวดเร็วใน
การมอบ สาหรับการถ่ายภาพ จังหวัดเชียงใหม่จะเตรียมเจ้าหน้าที่บันทึกภาพในระหว่างรับมอบโล่ เพื่อให้ได้ภาพ
ที่สวยงามและเหมาะสม แล้วนาขึ้นเวปไซด์ของ โรงเรียนที่บันทึกภาพ สาหรับท่านผู้เกษียณอายุราชการให้ไปรับ
โล่ตัวจริง ที่ห้องเก็บรักษาโล่ใน เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๒.๓ พิธีเปิดประชุมกลุ่มย่อยและกิจกรรมสานสัมพันธ์มัธยมศึกษา โดย นาย สุเทพ ชิตยวงษ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สวนราชพฤกษ์อุทยานหลวง จังหวัดเชียงใหม่
การแต่งกายเสื้อแจ็คเก็ต ส.บ.ม.ท.ปี ๕๙ โดยนั่งตามโต๊ะที่ระบุในบัตรซึ่ง เหรัญญิกจะมอบให้ประธานสาขาในวัน
รายงานตัว ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ห้องจัดกิจกรรมที่ ๒ห้องใหญ่ ๑ ห้องโถง ผู้ประสานงาน ประสานงานจัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์มัธยมศึกษา ผอ.นภาพร แสงนิล โทรศัพท์ ๐๘๒-๘๙๑๙๒๐๐ ผอ.ทีปชัย วงศ์วรศรีโรจน์
โทรศัพท์๐๘๐-๑๓๔๖๖๘๘ ผอ. มัสฤณ ธนนราพงศ์ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๘๐๖๗๘๔ ผอ.อุทัย ขัติวงษ์ โทรศัพท์
๐๘๑-๙๕๑๒๖๗๖ ผอ.พิเชษฐ์ สมฤทธิ์ โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๙๙๐๖๕๑ ผอ.พัชภัสสร เสนทับพระ โทรศัพท์ ๐๙๘๙๘๗๙๐๘๑ ผอ.สุดสวาท ยังแจ่ม โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๘๕๙๒๕๒ ผอ.สุรปรีชา ลาภบุญเรือง โทรศัพท์ ๐๘๑๐๕๗๗๔๗๒
๓. วันที่ ๒๖ สิหาคม ๒๕๕๙ (พิธีเปิด)
๓.๑ รายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. เริ่มพิธีการตามกาหนดการประชุม
๓.๒ เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาถึงสถานที่ประชุมตามเวลา และคณะ
หัวหน้าส่วนราชการตลอดทั้งกรรมการที่ปรึกษา นายกกิตติมศักดิ์ มาร่วมต้อนรับท่าตามนเป็นจานวนมาก จึงขอ
ความร่วมมือ สมาชิกได้ประจาที่ตามลาดับดังนี้ กรรมการบริหารสมาคมนั่งแถวหน้าเพื่อสะดวกในการร่วมกล่าว
รายงานกับนายกสมาคม ประธานสาขา ส.บ.ม.ท.จังหวัดและกรรมการพิทักษ์สิทธิ์จังหวัด แถวที่ ๒-๖ แถวที่ ๗

เป็นต้นไปขอความร่วมมือสมาชิกนั่งตามอัธยาศัย ที่สามารถได้รับความรู้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้อย่างชัดเจน
๓.๓. ในระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้ติดตาม รับฟังการนาเสนอ
นิทรรศการทางวิชาการที่หน้าห้องประชุม ในห้องประชุมแกรนด์ภูคา จะเริ่มชมการแสดงนาฏศิลป์ท้องถิ่นของ
จังหวัดเชียงใหม่
๓.๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะถึงห้องประชุม ส.บ.ม.ท. นาเสนอวีดีทัศน์
ประวัติทหารกล้านามว่า ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อาสาสร้างชาติด้วยการศึกษา และนาเสนอวีดีทัศน์กาเนิด
ส.บ.ม.ท. หลังจากการนั้นนาเสนอการแสงนาฏมวยไทยของโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี และการ
แสดงของโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
๓.๕ ผู้ว่าราชการกล่าวต้อนรับ
๓.๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกอบพิธีเปิด นายกสมาคมและกรรมการบริหาร
สมาคมกล่าวรายงาน รัฐมนตรีกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ การแต่งกายขอความร่วมมือสวมเสื้อสูท ส.บ.ม.ท.
ปี ๕๘ (สีทองมุกดาหาร)
๓.๖ รัฐมนตรีจะรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคา ผู้ร่วมห้องรับประทานอาหารมี
คณะผู้ติดตาม หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการบริหาร ส.บ.ม.ท. กรรมการที่ปรึกษา นายก
กิตติศักดิ์ และตัวแทนประธานสาขา ส.บ.ม.ท.จังหวัด (ส่งตัวแทน ๘ คน ) และตัวแทนกรรมการพิทักษ์สิทธิ์
(ส่งตัวแทน ๘ คน ) สาหรับเสนอเอกสารแนวทางการพัฒนานิติบุคคล การขอกระชับพื้นที่ และการเสนอขอปรับ
โครงสร้างสานักงานคณะกรรมการการมัธยมศึกษา ส่วนสมาชิกท่านอื่นตามที่ฝ่ายเหรัญญิกกาหนดในบัตรคูปอง
อาหาร เวลา ๑๓.๑๐ น. รัฐมนตรีเดินทางไปห้องรับรองที่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อเดินทางกลับ
๓.๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน”
โดย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. – บรรยาย
พิเศษ เรื่อง “อนาคตของผู้บริหารมัธยมภายใต้รัฐธรรมนูญและ กฎหมายที่สาคัญ”โดย นายสุชัย งามจิตร์เอื้อ
ผู้อานวยกองกฎหมาย ๑ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยไม่พักเบรกเพื่อกระชับเวลา
๓.๘ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. การเสวนาสถานี ก.ค.ศ. เรื่อง “สถานี ก.ค.ศ.เพื่อการขับเคลื่อนสู่
มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา” ดาเนินการเสวนา โดย ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผูร้ ่วมเสวนาคณะผู้แทน
ครูใน ก.ค.ศ. สมาชิกมีเรื่องต้องการสอบถามไม่ว่าจะเป็นการประเมิน ว ๑๓ เกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่ง เกณฑ์
การย้ายผู้บริหาร แนวทางการแก้ไขข้อจากัดในกระบวนการขั้นตอนวิธีการพิจารณาของ กศจ. สมาชิกจะสมา
รถสอบถามได้อย่างเต็มที่ เพราะผู้แทนให้ความกรุณามาร่วมเสวนาทุกท่าน
๔. วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
๔.๑ มอบหมายให้อุปนายกวิทยา ดวงใจ ได้นัดหมายภารกิจการทางานร่วมกับ สนช. และสานัก
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อกระชับกระบวนการประชุม
๕. การอานวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่เดินทางมาประชุมสัมมนาทางวิชาการ ส.บ.ม.ท.ขอแจ้งการ
ประสานงาน ดังนี้
๕.๑ การประสานวิทยากรและที่ปรึกษา ส.บ.ม.ท. /นายกกิตติมศักดิ์ ผอ.ปราณี รัตนธรรม โทรศัพท์
๐๙๗-๓๐๖๔๗๙๘ ผอ.ทีปชัย วงศ์วรศรีโรจน์ โทรศัพท์๐๘๐-๑๓๔๖๖๘๘ ผอ.ฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ โทรศัพท์
๐๖๒-๓๘๙๓๕๙๙ ผอ.ณรงค์ คงสมปราชญ์ โทรศัพท์๐๘๖-๙๙๑๐๔๓๐ ผอ.นิวัตร วงศ์วิลัย โทรศัพท์
๐๘๑-๘๘๐๐๒๑๓ ผอ. นภาพร แสงนิล โทรศัพท์ ๐๘๒-๘๙๑๙๒๐๐
๕.๒ ประสานงานยานพาหนะ ผอ.ชัยวัฒน์ ใจภักดี โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๑๖๖๓๘๕
ผอ.ศรันย์ วรรณรัตน์ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๕๑๗๙๒๘
๕.๓ ประสานงานจราจร ผอ.ธวัช นะติกา โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๘๐๗๙๖๕ พ.ต.อ. ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์
สินธุ์ โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๓๕๕๙๕

๕.๔ ประสานการรับของที่ระลึกเพิ่มเติม ที่โรงเรียนกาวิละวิทยาชัย จังหวัดเชียงใหม่
ผอ.จิรพร สมบูรณ์วงศ์ โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๓๕๔๘๒๐ ผอ.อุทัย ขัตวิ งศ์ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๕๑๒๖๗๖
๕.๕ ประสานการสมัครสมาชิกใหม่ ผอ.นิพนธ์ ก้องเวหา โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๓๘๑๔๗๗
ผอ.ทัณฑธร อินทะวงศ์ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๖๑๕๘๖๕ นายดารงรักษ์ สิงหสุรศักดิ์ โทรศัพท์ ๐๙๖-๑๗๑๐๙๓๒
๕.๖ ประสานการกีฬา ผอ.ฑีฆาวุฒิ บุญสวัสดิ์ โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๗๓๖๓๗๖ ผอ.บรรจง สอนสมบูรณ์
โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๕๙๔๘๙๓ ผอ.ชัยวัฒน์ ใจภักดี โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๑๖๖๓๗๕
๕.๗ ประสานการปฏิคมและรับรองทั้งที่สนามบินและสถานที่ประชุม สถานที่รับประทานอาหาร
กลางวันของประธานในพิธีทั้ง สองวัน ผอ.บุญเสริญ สุริยา โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๘๗๑๕๒๒ ผอ.สุปราณี ปัญญานะ
โทรศัพท์ ๐๙๑-๐๗๑๙๒๘๒ นางผ่องพรรณ สายทอง โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๘๔๙๔๗๘ นางสุพิน อินทรรักษ์
โทรศัพท์ ๐๘๓-๕๔๐๘๔๑๑ นางนภาพร แสงนิล โทรศัพท์ ๐๘๒-๘๙๑๙๒๐๐
๕.๘ ประสานการจัดบูธนาเสนอสื่อการศึกษา ผอ.จิรพร สมบูรณ์วงศ์ โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๓๕๔๘๒๐
ผอ.นิวัตร วงศ์วิลัย โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๘๐๐๒๑๓ ผอ.ศักดิดา โกมลวานิช โทรศัพท์ ๐๓๔-๗๑๑๒๒๑
ผอ.สุริยา ชิณนะพงษ์ โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๗๘๗๕๑๓ ผอ.ทีปชัย วงศ์วรศรีโรจน์ โทรศัพท์๐๘๐-๑๓๔๖๖๘๘
๕.๙ ประสานงานจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์มัธยมศึกษา ผอ.นภาพร แสงนิล โทรศัพท์ ๐๘๒-๘๙๑๙๒๐๐
ผอ.ทีปชัย วงศ์วรศรีโรจน์ โทรศัพท์๐๘๐-๑๓๔๖๖๘๘ ผอ. มัสฤณ ธนนราพงศ์ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๘๐๖๗๘๔ ผอ.
พิเชษฐ์ สมฤทธิ์ โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๙๙๐๖๕๑ ผอ.สุดสวาท ยังแจ่ม โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๘๕๙๒๕๒ ผอ.สุรปรีชา ลาภ
บุญเรือง โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๕๗๗๔๗๒
๕.๑๐ ประสานงานด้านสถานที่ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมย่อย ผอ.ปราณี รัตนธรรม
โทรศัพท์ ๐๙๗-๓๐๖๔๗๙๘ ผอ.ทีปชัย วงศ์วรศรีโรจน์ โทรศัพท์๐๘๐-๑๓๔๖๖๘๘ ผอ. มัสฤณ ธนนราพงศ์
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๘๐๖๗๘๔ ผอ.มงคล กาเหว่า โทรศัพท์ ๐๙๗-๙๙๖๓๖๗๘ ผอ.ไพทูรย์ จารุสาร โทรศัพท์
๐๘๑-๕๕๒๒๓๑๑
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