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ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 30 ประจําปี ๒๕๖5

------------------------------------------------
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ

มัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาคมรองผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนด
จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 30 ประจําปี ๒๕๖5 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ด้านวิชาการ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงผลงานของนักเรียน การแสดงผลงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันท่ี 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
จึงประกาศแต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบแต่ละฝ่าย ดังนี้

๑. ท่ีปรึกษา

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๗. ผู้บังคับการตํารวจภูธร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘. ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
๙. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐. ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑. นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๒. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
๑๓. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
๑๔. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
๑๕. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

๒. คณะทํางานฝ่ายอํานวยการ มีหน้าที่ อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ประสานงาน
การดําเนินงานกับคณะทํางานทุกฝ่าย ประกอบด้วย
๑. ว่าท่ีร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช
ประธานคณะทํางาน

๒. นายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช

รองประธานคณะทํางาน

3. นางวิมพ์วิภา รักสม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช

รองประธานคณะทํางาน
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4. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน
5. นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง รองประธานคณะทํางาน
6. นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ รองประธานคณะทํางาน
7. นายกําพล ทองอยู่ ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา รองประธานคณะทํางาน
8. นายสันติ นาดี ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
รองประธานคณะทํางาน

9. ว่าท่ีร้อยตรีสมพร แก้วคง ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน
10. นายสุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง คณะทํางาน
11. นายสมพงษ์ ปานหงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน
12. นายปราโมทย์ พรหมนิล ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะทํางาน
13. นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน
14. นายเฉลิมชัย จิตรสํารวย ผู้อํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะทํางาน
15. นายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ คณะทํางาน
16. นายสันติกร รักสองหม่ืน ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะทํางาน
17. นางจิราพร รัตนกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะทํางาน
18. นางสาวโสภา ไสวศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะทํางาน
19. นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ ผู้อํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะทํางาน
20. นายวิชัย ราชธานี ผู้อํานวยการโรงเรียนนาบอน คณะทํางาน
21. นายสิทธิพร นิลพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะทํางาน
22. นายธวัช คํานวณ ผู้อํานวยการโรงเรียนขนอมพิทยา คณะทํางาน
23. นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะทํางาน
24. นายพงษ์สิทธิ์ สิริกาญจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม คณะทํางาน
25. นางสุวรรณี เกื้อสังข์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะทํางาน
26. นายพิทักษ์ เชิญทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะทํางาน
27. นายวิชัย สุขพันธ์ุ ผู้อํานวยการโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล คณะทํางาน
28. ว่าทีร้่อยตรีอัครเดช สนิภิบาล ผู้อํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะทํางาน
29. ว่าท่ีร้อยตรีโชคดี เภรีภาศ ผู้อํานวยการโรงเรียนตรีนิมิตวิทยา คณะทํางาน
30. นายรัตตัญญู ศรีไชย ผู้อํานวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา คณะทํางาน
31. นางณภัค อินทร์ปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก คณะทํางาน
32. นายสุพจน์ จงจิตร ผู้อํานวยการโรงเรียนปากพูน คณะทํางาน
33. นางกัญญ์พิดา จงคง ผู้อํานวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะทํางาน
34. นายปรีชา ปัญญานฤพล ผู้อํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะทํางาน
35. นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะทํางาน
36. นางสุจิรา รัตนบุรี ผู้อํานวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะทํางาน
37. นางจิราภรณ์ เมืองแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะทํางาน
38. นางวิมล หนูชุม ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะทํางาน
39. นายมณี เอียดเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนโศภณคณาภรณ์ คณะทํางาน
40. นายพยัส คีรีพันธ์ุ ผู้อํานวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะทํางาน
41. นายสุภาส มณีโชติ ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะทํางาน
42. นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ คณะทํางาน
43. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะทํางาน
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44. นายเด่นวัฒน สักคุนา ผู้อํานวยการโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บํารุง คณะทํางาน
45. นางสาวกรรณิกา จอมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนแหลมราษฎร์บํารุง คณะทํางาน
46. นางจิราพร อินทรทัศน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม คณะทํางาน
47. นายชรินทร์ สมทรง ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ คณะทํางาน
48. นายสมเจตน์ ไชยเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ คณะทํางาน
49. นางสาวศิรสัสุดา แก้วกระจก ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ คณะทํางาน
50. นายณัศท์ธศักดิ์ ภาญาดา ผู้อํานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม คณะทํางาน
51. นายวิชาญ จินพล ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา คณะทํางาน
52. นายนฤทธ์ิ จันมณี ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคควีิทยา คณะทํางาน
53. นางบังอร แป้นคง ผู้อํานวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะทํางาน
54. นางวารินดา จู้ห้อง ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม คณะทํางาน
55. นางสิริวรรณ มณีโชติ ผู้อํานวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะทํางาน
56. นายวิริยะ วุฒิมานพ ผู้อํานวยการโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม คณะทํางาน
5๗. นางมยุรา ปลอดชูแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ คณะทํางาน
5๘. นางจันทร์พร ผาดศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนเขาพังไกร คณะทํางาน
๕๙. นายปรีชา จันเอียด ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ คณะทํางาน
60. นายเกรียงศักดิ์ ปรีชา ครู รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
คณะทํางาน

61. นางรัตนา คะหะวงศ์ ครู รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนางเอื้อยวิทยา คณะทํางาน
62. นายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนดวง ครู รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
คณะทํางาน

63. นายสวัสดิ์ หนูจันทร์ ครู รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล

คณะทํางาน

64. นางธชษภร วุฒิมานพ ครู รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา

คณะทํางาน

65. นางอาภรณ์ รัตนคช ครู รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา

คณะทํางาน

66. คณะกรรมการสมาคมรองผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
67. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและเลขานุการ
68. นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางานและผูช้่วยเลขานุการ
69. นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางานและผูช้่วยเลขานุการ
70. นายอนันต์ แดงเรือง ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนชะอวด คณะทํางานและผูช้่วยเลขานุการ
71. นายกิตติชัย ไชยศร ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนบางขันวทิยา คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุาร
72. นายสมศักดิ์ คงแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุาร
73. นายอรรถพร อักษรนํา ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนนบพติําวิทยา คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุาร
74. นายอรุณ รอดสันติกุล ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทรน์ครศรีธรรมราช
คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุาร

75. นายประยูรศักดิ์ ขวัญสง ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนขุนทะเลวิทยาคม คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุาร
76. ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสวุรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุาร
๗๗. นางเบญจมาศ เขียวฤทธิ์ ครู โรงเรยีนเบญจมราชทิูศ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุาร
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3. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่ จัดทําหนังสือราชการทุกชนิดท้ังภายในและหน่วยงานภายนอก จัดทํา

ประกาศแต่งตั้งคณะทํางาน ร่วมวางแผน ประสานงาน กํากับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือการดําเนินงานของฝ่าย

ต่าง ๆ จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน พร้อมจัดทําข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่ออํานวยความาสะดวกใน

การดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จัดทําหนังสือเชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติ จัดเตรียมท่ีพัก

ประสานงานรถรับ-ส่งประธานในพิธีเปิด รวมท้ังแขกผู้มีเกียรติท่ีติดตามประธาน รวมท้ังบริการต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสม และอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ ประกอบด้วย

4. คณะทํางานฝ่ายดําเนินงาน ประกอบด้วย ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

4.๑ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์งาน ทําป้ายประกาศ แผ่นผ้า แผ่นพับ โฆษณาประชาสัมพันธ์
ทางส่ือสถานีวิทยุ โทรทัศน์ Internet เว็บไซด์ แถลงข่าวและปฏิบัติหน้าท่ีพิธีกรประชาสัมพันธ์ประจํากองอํานวยการทุกวัน
ประกอบด้วย

๑. นายสันติ นาดี ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ประธานคณะทํางาน

๒. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน
๓. นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ รองประธานคณะทํางาน
๔. ว่าท่ีร้อยตรีสมพร แก้วคง ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน
๕. นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน
๖. นางสาวโสภา ไสวศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะทํางาน
๗. นายนฤทธิ์ จันมณี ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา คณะทํางาน
๘. นายวิทยา เพชรจู รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณะทํางาน

๙. นางธัญลักษณ์ เภรีภาส รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คณะทํางาน

๑. นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอทิุศ ประธานคณะทํางาน
๒. นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง รองประธานคณะทํางาน

๓. นายอนันต์ แดงเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวด รองประธานคณะทํางาน
๔. นายสมศักดิ์ คงแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ รองประธานคณะทํางาน
๕. นายอรรถพร อักษรนํา ผู้อํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา รองประธานคณะทํางาน
๖. นายกิตติชัย ไชยศร ผู้อํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา คณะทํางาน
๗. นายประยูรศักดิ์ ขวัญสง ผู้อํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม คณะทํางาน
๘. นางสุวรรณี เกื้อสังข์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะทํางาน
9. เลขานุการทุกฝ่าย คณะทํางาน

10. เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกศูนย์ คณะทํางาน
11. นางช่อแก้ว จุลนวล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน
12. ว่าท่ีร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรสีุวรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและเลขานุการ
13. นางเบญจมาศ เขียวฤทธิ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผูช้่วยเลขานุการ
14. นางสาวกมลนทัธ์ ภูรวิัฒน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผูช้่วยเลขานุการ
15. นางโสภาพร เจรณาเทพ เจ้าหน้าทีธุ่รการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผูช้่วยเลขานุการ
๑๖. นางอาตีกะห์ ยีสมัน เจ้าหน้าทีธุ่รการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผูช้่วยเลขานุการ
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๑๐. นายสมใจ อนุรักษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คณะทํางาน

๑๑. นายสิทธิชัย แสงนิล รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คณะทํางาน

๑๒. นายพิฑูรย์ หนูช่วย รองผู้อํานวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัก์ คณะทํางาน
๑๓. นางสาวสุวิมล อ้นทอง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน
๑๔. นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช
คณะทํางาน

๑๕. นายธนกฤช ผลศิริ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

คณะทํางาน

๑๖. นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

คณะทํางาน

๑๗. นางสาวประภาพร วิคบําเพงิ ครู โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะทํางาน
๑๘. นางธิดารัตน์ รักษาพล ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช
คณะทํางาน

19. นางบังอร แป้นคง ผู้อํานวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะทํางานและเลขานุการ

20. นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผูช้่วยเลขานุการ
21. นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางานและผูช้่วยเลขานุการ
22. นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช
คณะทํางานและผูช้่วยเลขานุการ

23. นายมนตรี คงแก้ว ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางานและผูช้่วยเลขานุการ

24. นางสาวกุสุมา เชาวลิต ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

คณะทํางานและผูช้่วยเลขานุการ

4.๒ ฝ่ายบริหารท่ัวไปและจัดสถานท่ี มีหน้าท่ี ประสานงานและอํานวยความสะดวกเรื่องสถานท่ี สาธารณูปโภค
แก่โรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จัดทําผังบริเวณ จัดสถานท่ี เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์จัดเตรียมระบบไฟฟ้า
ภายในงาน เตรียมสถานที่สําหรับกองอํานวยการ จัดที่น่ังสําหรับประธาน แขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมพิธีเปิด ผู้รับโล่และ
เกียรติบัตร จัดตกแต่งเวทีที่จะใช้ในวันพิธีเปิด จัดสถานที่และดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปภายในกองอํานวยการและ
บริเวณงาน จัดมาตรการรักษาความสะอาดบริเวณงาน และจัดเก็บอุปกรณ์หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกอบด้วย

๑. สนามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๑.๑ นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะทํางาน
๑.๒ นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะทํางาน

๑.๓ นายสุทิน อยู่สบาย รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๔ ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๕ นางช่อแก้ว จุลนวล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๖ นางอรศรี สุราราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๗ นายอรรถพล วัฒนศรีส่ง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๘ นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน
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๑.๙ นางปริตตา ลีละวัฒน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๑๐ นางตรีชฎา รักษ์บางแหลม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๑๑ นายธนัยน์ ช่วยชู ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๑๒ นายเอกตวัน เลิศไกร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๑๓ นายเลอพงศ์ แพ่งกุล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๑๔ นางอรศรี สุราราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๑๕ นายสถาพร แสงระวี ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๑๖ นายวชิระ ชินวงศ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๑๗ นางกอบกุล ภาติกะโชดก ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๑๘ นายเรวัติ นวลขาว เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๑๙ นายจตุพร คําคง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๒๐ นายวิทวัส เยื้อยงค์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๒๑ นายอรรฆพร ศรปีานรอด เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๒๒ พนักงานบริการทุกคน พนักงานบริการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๒๓ นางภารดี สุขอนันต์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและเลขานุการ

๑.๒๔ นายสมพร ธรรมรัตน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร

๑.๒๕ นายบรรดร สุราราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร

๑.๒๖ นายธวัช ไกรนุกูล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร

๑.๒๗ นายพหล จุนวล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร

๑.๒๘ นายวิชัย ไชยจันทร์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร

๑.๒๙ นายศุภชัย คูหาพงศ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร

๒. สนามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
๒.๑ นายสันติ นาดี ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ประธานคณะทํางาน

๒.๒ นายวิทยา เพชรจู รองผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

รองประธานคณะทํางาน

๒.๓ นางธัญญลักษณ์ เภรีภาส รองผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

คณะทํางาน

๒.๔ นายสิทธิชัย แสงนิล รองผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

คณะทํางาน

๒.๕ นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

คณะทํางาน

๒.๖ นายศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ฯ คณะทํางาน
๒.๗ นายสถิติ เลื่อนแก้ว ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ฯ คณะทํางาน
๒.๘ นายเจษฎา กาญจนพันธ์ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ฯ คณะทํางาน
๒.๙ นายตะวัน แพรกนกแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณะทํางาน
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๒.๑๐ นายธเนศ แซ่ด่าน พนักงานราชการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คณะทํางาน

2.11 นายุเทพ หนูเสน พนักงานราชการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คณะทํางาน

2.12 นายสมใจ อนุรักษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

คณะทํางานและเลขานุการ

2.13 นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ฯ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ

๓. สนามโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
๓.๑ ว่าท่ีร้อยตรีสมพร แก้วคง ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานคณะทํางาน
๓.๒ นางรวิสรา รสจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน
๓.๓ นายอดุลย์ พันทอง ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๓.๔ นายพรเทพ บุญพอก ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๓.๕ นายธีรนันท์ ฤทธิโชติ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๓.๖ นางจินตนา บุญพอก ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๓.๗ นายสุเมธ สอดจิตต์ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๓.๘ นายอณัส ซาดัดคาน ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๓.๙ นายดนัย ดิษฐ์คล้าย ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน

๓.๑๐ นายศรชัย ช่วยอักษร ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๓.๑๑ นายกิตติพงศ์ แต้มแก้ว ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๓.๑๒ นางสุภาณี ล่องจ๋า ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๓.๑๓ นายณรงค์ สุวรรณฤกษ์ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๓.๑๔ นายฐาปกรณ์ บูรณพล ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
3.15 นางสาววรรณา อุ่นวิมล ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
3.16 นายพิชยุตม์ แซ่แฮ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
3.17 นายทศพล ศักดิภาชน์ ลูกจ้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
3.18 นายมณเฑียร สําลี ลูกจ้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
3.19 นายกาหลง พรามนาค ลูกจ้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
3.20 นายประยงค์ ทาสง ลูกจ้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
3.21 นายอาทร แก้วสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางานและเลขานุการ

4.๓ ฝ่ายแสงเสียงและบันทึกภาพ มีหน้าที่ จัดหา ติดตั้งอุปกรณ์ แสงเสียง โสตทัศนูปกรณ์ท่ีจําเป็นตามจุดต่าง ๆ
บันทึกภาพ ถ่ายวีดิโอ กิจกรรมทุกสนามแข่งขัน พร้อมรวบรวมส่งฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย

๑. นายสมพงษ์ ปานหงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง ประธานคณะทํางาน

๒. นายธวัช คํานวณ ผู้อํานวยการโรงเรียนขนอมพิทยา รองประธานคณะทํางาน
๓. นายพงษ์สิทธิ์ สิริกาญจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม รองประธานคณะทํางาน
๔. นายสมเจตน์ ไชยเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ รองประธานคณะทํางาน
๕. นายพยัส คีรีพันธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ์ รองประธานคณะทํางาน
๖. นางสุนิตย์ เลื่องลือสกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน
๗. นางชัชฎาภรณ์ บุรีรัตน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน
๘. นางพัชรินทร์ เจสา รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน
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๙. นายอธิศ ระแบบเลิศ รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน
๑๐. นางวริสรา รสจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๑๑. นายชาญณรงค์ แก้วชะฎา รองผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะทํางาน
๑๒. นายวิทยา เพชรจู รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณะทํางาน

๑๓. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะทํางาน
๑๔. นายวชิระ ชินวงศ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑๕. นายฉัตรติวัฒน์ ปรีดาศักดิ์ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

คณะทํางาน

๑๖. นายพรณรงค์ ลักษณะกุล ครู โรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน
๑๗. นายพงศ์สิรภัทร คงทน ครู โรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน

๑๘. นายไพฑูย์ ขาวปลอด ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน

๑๙. นายดนัย ดิษฐ์คล้าย ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน

๒๐. นางสาวมัลลิกา ทองใหม่ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน

๒๑. นางจินตนา บุญพอก ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน

๒๒. นางสาวจิราวัส นินทะผล นกัจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สพม.นครศรีธรรมราช คณะทํางาน

๒๓. นายเรวัติ นวลขาว เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๒๔. นายจัตุพร คําคง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๒๕. นายสมบัติ ยศกิจ พนักงานบริการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ คณะทํางาน

๒๖. นายสมศักดิ์ คงแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะทํางานและเลขานุการ

๒๗. นายจํานงค์ สิงห์สุวรรณ ครู โรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร

28. นายวิทยา เวชสารศรี ครู โรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร

4.๔ ฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ วางแผน ประสานงาน จัดหาพิธีกรในพิธีเปิด จัดทํากําหนดการเปิดงาน คํากล่าวรายงาน
คํากล่าวเปิด จัดการแสดงในวันพิธีเปิดงาน ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องและกํากับกิจกรรมให้เป็นไปตามกําหนดการ
จัดเตรียมของท่ีระลึกแด่ประธานและรางวัลให้กับนักแสดงในพิธีเปิด ประกอบด้วย

๑. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานคณะทํางาน

๒. นายสมพงษ์ ปานหงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง รองประธานคณะทํางาน
๓. นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง รองประธานคณะทํางาน
๔. นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ รองประธานคณะทํางาน

๕. นายกําพล ทองอยู่ ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา รองประธานคณะทํางาน

๖. นายสันติกร รักษ์สองหมื่น ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะทํางาน

๗. นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๘. นายปรีชา ปัญญานฤพล ผู้อํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะทํางาน

๙. นายกิตติชัย ไชยศร ผู้อํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา คณะทํางาน

๑๐. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะทํางาน

๑๑. นายสมศักดิ์ คงแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะทํางาน

๑๒. นายอนันต์ แดงเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวด คณะทํางาน
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๑๓. นายอรุณ รอดสันติกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

คณะทํางาน

๑๔. นายพิทักษ์ เชิญทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะทํางาน

๑๕. นางณภัทร เมืองไทย รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะทํางาน

๑๖. นางสาวจีระภา บุญไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวด คณะทํางาน

๑๗. นายวัชระ ส้มแป้น รองผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะทํางาน

๑๘. นายธนัยน์ ช่วยชู ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑๙. นางอรพรรณ ลักษณะอัฐ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๒๐. นางสาวสุวิมล อ้นทอง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๒๑. นายนภัทร เฮ้งศิริ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๒๒. นางตรีชฎา รักษ์บางแหลม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๒๓. นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน

24. นางธมลพรรณ เดชนุ่น ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน

25. นายมนตรี คงแก้ว ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน

26. นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน

27 นายสมวงศ์ ใหม่ละเอียด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน

28. นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน

29. นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน

30. นางจินตนา กล้าจงยิ่ง ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน

31. นางวรรณา คงแป้น ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน

32. นางเบญจพร คีรีพันธุ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน

33. นางผาสุข ถาวร ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน

34. นายเชาวพันธ์ พลชะติน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

35. นางสาววรางคณา สุดท่ีรัก ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

36. นางสาวกุลนิธี แสงกิตติกุล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

37. นายปธิณญากร สุทธิ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน

38. นางสาวนวรา เลิศน้อย ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน

39. นายอณัส ซาดัดคาน ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน

40. นางวาสนา ไชยวรรณ์ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน

41. นายจักรพันธ์ สิทธิกร ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ คณะทํางาน

42. นายคชานนท์ ฉํ่าเมืองปักษ์ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะทํางาน

43. นายไพบูลย์ จันทร์ศรี ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะทํางาน

44. นายจํานง สิงห์สุวรรณ ครู โรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน

45. นางสาววิบูลย์ศรี มีเสน ครู โรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน

46. นางปฎิญาภรณ์ ธานีรัตน์ ครู โรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน

47. นางสาวกานวิสา หนูคง ครู โรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน

48. นางสาวกนกวรรณ เทพแก้ว ครู โรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน
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49. นางสาวเจนจิรา อุ่นสุข ครู โรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน

50. นางโสภา ชูสม ครู โรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน

51. นางวรรณี ธรรมชาติ ครู โรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน

52. นายอนุชิต แก้วใสพร ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คณะทํางาน

53. นางสาวอนงค์นาฎ บุญแก้ววรรณ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คณะทํางาน

54. นางสาวนริสษา แซ่ภู่ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คณะทํางาน

55. ว่าท่ีร.ต.หญิง ธัญญ์นรี ต่อม ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คณะทํางาน

56. นางสาวกัญจรีย์ บ้างวรกุล ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คณะทํางาน

57. นางสาวณัฎฐณิษา เดชเดโช เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน

58. นายอรรถพร อักษรนํา ผู้อํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา คณะทํางานและเลขานุการ

59. นางวิมล หนูชุม ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุาร

61. นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุาร

62. ว่าท่ี ร.อ.คุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุาร

63. นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพนัธ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุาร

64. นายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุาร

65. นางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุาร

66. นางสุนิตย์ เลื่องลือสกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุาร

4.๕ ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับประธานและแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมพิธีเปิด จัดเตรียมอาหารว่าง
เครื่องดื่ม สําหรับแขกผู้มีเกียรติ อํานวยความสะดวกแก่ผู้ท่ีเยี่ยมชมงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดงาน ประกอบด้วย

๑. นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง ประธานคณะทํางาน

๒. นางจิราภรณ์ เมืองแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร รองประธานคณะทํางาน

๓. นางสาวกัญญ์พิดา จงคง ผู้อํานวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ รองประธานคณะทํางาน

๔. นางสุจิรา รัตนบุรี ผู้อํานวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม รองประธานคณะทํางาน

๕. นางจารุพร ณ นคร รองผู้อํานวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะทํางาน

๖. นางสาวจีรนันท์ สมทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะทํางาน

๗. นางศุภัทรชา วงค์สว่าง รองผู้อํานวยการโรงเรียนขนอมพิทยา คณะทํางาน

๘. นางอาทิตยา เจ้ยทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา คณะทํางาน

๙. นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน

๑๐. นางจุฑารัตน์ ทองคําชุม ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน

๑๑. นางชาลินี มณีเจริญ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน

๑๒. นางสาวนวรัตน์ บัณฑิตพนาไลย ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน

๑๓. นางเพชรลดา นวะกะ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน

๑๔. นางสาวซูไรยา สามะ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน

๑๕. นางสาวศิรินันต์ รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน

๑๖. นางวิภาดา ชัยทอง ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน

๑๗. นางสาวกันยารัตน์ อู่วณชิย์กุล ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน
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๑๘. นางสาวอาทิตยา แก่นสงิห์ ครู โรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน

๑๙. นางสาวธญัญานุช อุปนันท์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะทํางาน

๒๐. นายณัฏฐ์ภเสฐ ควรรําพึง เจ้าหน้าทีธุ่รการ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะทํางาน

๒๑. นางสาวบุญกาญจน์ เรืองรอง ครู โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะทํางาน

๒๒. นางสาวกษมา เอียดเสน ครู โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะทํางาน

๒๓. นางสาวชนนกิานต์ จิตโสภา ครู โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะทํางาน

๒๔. นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะทํางาน

๒๕. นางสาวรวินันท์ ไพพูล ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะทํางาน

๒๖. นางสาวธันย์ชนก สุมาลี ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะทํางาน

๒๗. นางสาวณัฐฐินันท์ ด้วงชู ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะทํางาน

๒๘. นางสาวปิยนุช ชะละจิตต์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะทํางาน

๒๙. นางสาวศิริพร ศรีไชย ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะทํางาน

๓๙. นางวิมล หนูชุม ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะทํางานและเลขานุการ

๔๐. นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ

๔๑. นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ รองผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ

4.๖ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีหน้าท่ี วางแผน จัดเตรียมและดําเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ทั้งนักเรียนกลุ่มปกติและนักเรียนพิเศษเรียนรวม รวบรวม สรุป รายงานผลการแข่งขันต่อฝ่ายทะเบียน ประกอบด้วย

๑. ว่าท่ีร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช

ประธานคณะทํางาน

๒. นายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช

รองประธานคณะทํางาน

3. นางวิมพ์วิภา รักสม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช

รองประธานคณะทํางาน

๔. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะทํางาน
๕. นายสันติ นาดี ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช
คณะทํางาน

๖. ว่าท่ีร้อยตรีสมพร แก้วคง ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๗. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน
๘. นายนราวุธ สุจิตพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน
๙. นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ คณะทํางาน

๑๐. นายกําพล ทองอยู่ ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา คณะทํางาน
๑๑. ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกศูนย์ คณะทํางาน
๑๒. เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกศูนย์ คณะทํางาน
๑๓. นางสุรัชนี อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.นครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๑๔. นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.นครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๑๕. นางภัคนันท์ สุวรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.นครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๑๖. นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.นครศรีธรรมราช คณะทํางาน
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๑๗. นางสาวรัตน์นรี วโรสุข ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.นครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๑๘. นางสาวสุภาพร อินบุญนะ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.นครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๑๙. นายเฉลิมชาติ ลิ่มสกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.นครศรีธรรมราช คณะทํางาน
20. นายรณชัย จันทร์แก้ว ศึกษานเิทศก์ชํานาญการพเิศษ สพม.นครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๒๑. นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สพม.นครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๒3. นายจิรพล ลิวา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สพม.นครศรีธรรมราช คณะทํางาน

๒4. นางสาวบุศรา เต็มลักษมี ศึกษานเิทศก์ชํานาญการ สพม.นครศรีธรรมราช คณะทํางาน

๒5. นางสาวกุหลาบ อารีวงศ์ ศึกษานเิทศก์ชํานาญการ สพม.นครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๒6. นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.นครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๒7. นางกนกกานต์ ลบลาย ศึกษานิเทศก์ สพม.นครศรีธรรมราช คณะทํางาน

๒๘. นายไตรรงค์ สาดแว ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ/ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อํานวยการลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

คณะทํางาน

๒๙. นางจิรา ชูช่วย ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช

คณะทํางานและเลขานุการ

๓๐. นางพรทิพย์ เกิดสม ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพม.นครศรีธรรมราช

คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร

๓๑. นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร

4.๗ ฝ่ายจัดระบบโปรแกรมการแข่งขัน งานทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน

๑) ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขันและนายทะเบียนกลาง มีหน้าที่

- ควบคุม กํากับ ดูแล ใหบ้รกิารเว็บไซต์ระบบบรหิารจัดการแข่งขันทักษะ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งท่ี ๓๐ ประจําปี

๒๕๖๕ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้ รวมท้ังประสานงานกับผู้ดูแลระบบของ

ส่วนกลาง(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) และหน่วยงานผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตในท้องถ่ิน

- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล ข้อมูลผู้ใช้งานในระบบบริหารจัดการแข่งขันฯ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ดูแลระบบ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

- จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการแข่งขันฯ แก่นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ บันทึกคะแนนของศูนย์

จัดการแข่งขันทุกศูนย์ท่ีมีรายการแข่งขัน

- จัดทําข้อมูลพ้ืนฐานของกิจกรรมการแข่งขันฯ แผนที่เดินทาง แผนผังสนามแข่งขัน และประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการแข่งขันฯ

- ออกแบบหัวเว็บไซต์ เกียรติบัตรและบัตรประจําตัวทุกประเภทและนําเข้าระบบบริหารจัดการแข่งขันฯ เพื่อจัดพิมพ์

ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการลงทะเบียนการนําเข้าข้อมูลนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน รายการและ

กิจกรรม ครูผู้ควบคุมทีม กรรมการตัดสิน คณะกรรมการดําเนินงาน เข้าสู่ระบบบริหารจัดการแข่งขันฯ

- ควบคุม กํากับ ดูแล ประสานงาน ตรวจสอบการประกาศผลการแข่งขันฯ และยกเลิกประกาศผลกรณีที่ผิดพลาด

(ประธานศูนย์การแข่งขันได้ยื่นคําร้อง (DOC 9) เพื่อขออนุมัติยกเลิกการประกาศผล จากประธานฝ่ายควบคุมระบบบริหาร

จัดการแข่งขันและรายงานผลหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายแล้ว)

- ตรวจสอบข้อมูลผลการแข่งขัน เพื่อทดสอบการพิมพ์เกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์ต่อไป
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- ประกาศตัวแทนและตรวจสอบ รายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีม และถ่ายโอนข้อมูลตัวแทนระดับเขต

ไปยังระบบบริหารจัดการแข่งขันระดับภาค/ชาติ ตามระยะเวลาที่เจ้าภาพระดับภาค/ชาติ กําหนด

- นําข้อมูลข่าวสาร กําหนดการจัดการแข่งขันของเจ้าภาพระดับภาค/ชาติ ประชาสัมพันธ์ให้กับตัวแทน ครูผู้ควบคุมทีม

และผู้เก่ียวข้องทราบตลอดช่วงเวลาจัดการแข่งขัน

๒) ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์สนามแข่งขัน มีหน้าที่ ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยความสะดวก การให้บริการระบบ

อนิเทอร์เน็ต เพื่อใช้งานระบบบรหิารจัดการแข่งขัน แก่นายทะเบียนและเจา้หน้าท่ีบันทึกคะแนนของศูนย์การแข่งขันแตล่ะศูนย์

ที่มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ ในสถานที่แข่งขันของโรงเรียนที่เป็นสนามแข่งขัน ตลอดระยะเวลาจนจบสิ้นตามตาราง

การแข่งขัน

๓) ผู้ประสานงานกลางระบบบริหารจัดการแข่งขันทักษะ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา มีหน้าที่ ประสานงาน

การแข่งขันทักษะและการดําเนินงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องระหว่างฝ่ายจัดระบบโปรแกรมบริหารจัดการแข่งขัน งานทะเบียนและ

รายงานผลการแข่งขันกับศูนย์จัดการแข่งขัน ฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขัน ตรวจเย่ียมการบันทึกคะแนนตัดสินผลการแข่งขัน

ของศูนย์จัดการแข่งขัน สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบผลการแข่งขัน

๔) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการแข่งขัน มีหน้าที่

- ตรวจสอบผลคะแนนการแข่งขัน (DOC 4.1) ท่ีกรรมการตัดสินลงนามแล้ว และตรวจสอบผลการแข่งขัน อย่างไม่

เป็นทางการ (DOC7) ในรูปแบบ ไฟล์ PDF จากศูนย์การแข่งขันผ่านระบบคลาวด์ ก่อนการขอประกาศผล เม่ือตรวจสอบ

ถูกต้องแล้วตามข้อกําหนดการแข่งขันของคณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นท่ี จึงให้สัญญาณกับเจ้าหน้าท่ีบันทึก

คะแนนของศูนย์การแข่งขัน ประกาศผลผ่านระบบจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

- เม่ือศูนย์การแข่งขันประกาศผลข้ึนทางระบบจัดการแข่งขัน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องกับ (DOC7)

เมื่อตรวจสอบผลการแข่งขันถูกต้องแล้ว ให้แจ้งยืนยันศูนย์การแข่งขัน และพิมพ์เอกสารประกาศผล (DOC8) ส่งขึ้นจัดเก็บบน

ระบบคลาวด์ (Cloud) เป็นสําเนาต่อไป

๕) นายทะเบียนศูนย์จัดการแข่งขัน มีหน้าที่

- ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขรายการ และเกณฑ์การแข่งขันประเภทรายการส่งต่อ และนําเข้าเกณฑ์การแข่งขัน

ประเภทรายการไม่ส่งต่อระดับชาติ ในระบบบริหารจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งต้ังค่าระดับคะแนน ให้ตรงกับเอกสาร

สรุปรายการและเกณฑ์การแข่งขันฯ ของศูนย์พัฒนาวิชาการที่กําหนดรายการแข่งขัน

- นําเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน ได้แก่ ประกาศ ระเบียบ แบบฟอร์ม ในระบบบริหารจัดการแข่งขัน

ทักษะฯ เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน และนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีม ได้เข้าถึงข้อมูล และมีความเข้าใจท่ี

ตรงกัน ในการเข้าร่วมแข่งขัน

- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลรายช่ือนักเรียน ผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุมทีม ที่โรงเรียนลงทะเบียน

เข้ามา ในระบบบริหารจัดการแข่งขันฯ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งท่ี ๓๐ ประจําปี ๒๕๖๕

- ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อกรรมการตัดสิน คณะกรรมการจัดการแข่งขันของ ศูนย์จัดการแข่งขันแต่ละศูนย์

- ตรวจสอบใบประกาศผลการแข่งขัน (DOC 4.1) ที่คณะกรรมการตัดสินและประธานศูนย์การแข่งขันฯ

ลงนามรับรองแล้วครบถ้วน เพื่ออนุมัติให้ประกาศผลในระบบบริหารจัดการแข่งขันทักษะฯ ต่อไป

- ส่งแบบตรวจสอบผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ (DOC4.1,DOC7,DOC 8) ให้ฝ่ายทะเบียนกลางศูนย์ควบคุม

ระบบบริหารจัดการแข่งขันจํานวน ๑ ชุด ผ่านทางระบบคลาวด์ เพื่อจัดเก็บเป็นสําเนาหลักฐาน ผลการตัดสินแต่ละรายการ
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๖) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์การแข่งขัน มีหน้าที่

- รับลงทะเบียนรายงานตัว บันทึก แก้ไขข้อมูล นักเรียนผู้ เข้าแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ก่อนทําการแข่งขัน ตามวัน เวลา ท่ีกําหนดในตารางแข่งขัน

- บันทึกข้อมูลรายชื่อกรรมการตัดสิน คณะกรรมการจัดการแข่งขันของศูนย์จัดการแข่งขัน

- พิมพ์บัตรประจําตัวกรรมการตัดสิน คณะกรรมการจัดการแข่งขันของศูนย์การแข่งขัน

- พิมพ์เอกสารท่ีเก่ียวข้องในการจัดการแข่งขัน เช่น รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน แบบขอเปล่ียนตัวผู้เข้าแข่งขัน

- บันทึกคะแนนลงในระบบฯ ตามแบบประกาศผลการแข่งขัน โดยที่กรรมการตัดสินและประธานศูนย์การแข่งขันฯ

ต้องลงนามรับรองครบถ้วนแล้ว จึงจะดําเนินการกรอกคะแนนเข้าสู่ระบบประกาศผลได้

- ประสานงานกับฝ่ายทะเบียนกลางเพื่อขอประกาศผล (แจ้งก่อนคลิกประกาศผล) เมื่อได้รับอนุญาตจากฝ่าย

ตรวจสอบผลการแข่งขันจึงประกาศผลได้ ผ่านเครื่องมือสื่อสารตามท่ีกําหนด

7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ประกอบด้วย

คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ ควบคุมระบบบริหารจัดการแข่งขันและรายงานผล

๑. นายกิตติชัย ไชยศร ผู้อํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา ประธานคณะทํางาน

๒. นายสันติกร รักสองหม่ืน ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา รองประธานคณะทํางาน

3. นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ รองประธานคณะทํางาน

4. นายวิชัย ราชธานี ผู้อํานวยการโรงเรียนนาบอน รองประธานคณะทํางาน

5. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา รองประธานคณะทํางาน

6. นางสาวศิรัสสุดา แก้วกระจก ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ รองประธานคณะทํางาน

7. ว่าท่ีร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะทํางาน

8. นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธุ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน

ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน และนายทะเบียนกลาง

9. นายไตรรงค์ สาดแว ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯสพม.นศ. คณะทํางาน

10. นายสมพร วัชรกาฬ ข้าราชการบํานาญโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน

11. นายอรุณ ไชยวรรณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน

12. นายธเนศ หาญใจ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน

๑3. นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทํางาน

ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอรโ์รงเรียนสนามแข่งขัน

๑4. นายเอกตวัน เลิศไกร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑5. นายสุวัฒน์ สุทิน ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน

๑6. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะทํางาน

ผู้ประสานงานกลางระบบบริหารจัดการแข่งขันทักษะและรายงานผล

17. นางสาวพรทิพย์ เกิดสม ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.นศ. คณะทํางาน

18. นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.น.ศ. คณะทํางาน

19. นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สพม.นศ. คณะทํางาน

20. นายสุวิจักขณ์ สายช่วย นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.นศ. คณะทํางาน



๑๕

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30

21. นางสาวสุภาพร อินบุญนะ ศึกษานิเทศก์ สพม.นศ. คณะทํางาน

22. นางสุรัชนี อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ สพม.นศ. คณะทํางาน

23. นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.นศ. คณะทํางาน

24. นางกนกกานต์ ลบลาย ศึกษานิเทศก์ สพม.นศ. คณะทํางาน

25. นางสุจารี สินภิบาล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ สพม.นศ. คณะทํางาน

26. นายบรรดร สุราราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

27. นางช่อแก้ว จุลนวล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการแข่งขัน

2๘. นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.นศ. คณะทํางาน

2๙. นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.นศ. คณะทํางาน

๓๐. นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.นศ. คณะทํางาน

3๑. นางสุฑามาศ อินทร์ปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สพม.นศ. คณะทํางาน

3๒. นางศิริวรรณ ช่วยอักษร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.นศ. คณะทํางาน

3๓. นางกานดา บุญจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพม.นศ. คณะทํางาน

3๔. นางสาวนาตยา นาคพันธ์ เจ้าหน้าที่ DLICT สพม. นศ. คณะทํางาน

3๕. นางอาทิตยา เจ้ยทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา คณะทํางาน

3๖. นายภูวิทิต อํานักมณี รองผู้อํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา คณะทํางาน

3๗. นางศุภัทรชา วงค์สว่าง รองผู้อํานวยการโรงเรียนขนอมพิทยา คณะทํางาน

3๘. นางปริมภาภรณ์ กลับผดุง รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน

3๙. นางสาวชนาพร จิตจํารูญ เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนบางขันวิทยา คณะทํางาน

๔๐. นางสาวนิศารัตน์ พลพิไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน

4๑. นางสาววรางคณา ชนะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน

4๒. นางสาวดวงใจ แก้วขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน

4๓. นางสาวตัศนีม โต๊ะหมาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน

4๔. นางสาววาทิณี มากจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน

4๕. นายจิราพัฒน์ เอกแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน

4๖. นายณัฐพงศ์ ศรีแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน

4๗. นายพงศธร บูรณะกิติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน

นายทะเบียนและเจ้าหน้าท่ีบันทึกคะแนนประจําศูนย์จัดการแข่งขัน

๑. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๑. นางช่อแก้ว จุลนวล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายทะเบียน

๒. นางสาวสุวิมล อ้นทอง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน

๓. นางสาวจุฑาลักษณ์ เหล่าคนค้า ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน

๔. นางสาวนริสา บุญญาธิการ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน
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๒. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. นางสาววันเพ็ญ หัตถประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นายทะเบียน

๒. นางณัชปภา นิยมผล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จนท.บันทึกคะแนน

3. นายผดุงพล มะลิแย้ม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จนท.บันทึกคะแนน

๓. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

๑. นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายทะเบียน

๒. นางบุปผา สวนจันทร์ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน

๔. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. นายจรูญ บุญล้อม ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นายทะเบียน

๒. นางสาวเสาวนันท์ แหนะหมัด ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน

๓. นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรคงทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จนท.บันทึกคะแนน

๕. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

๑. นางสาวชนากานต์ หม่ืนศรีรา ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นายทะเบียน

๒. นายมณเฑียร สําลี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน

๓. นางสาวพนิตา ศรีใหม่ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน

๔. นางสาวนิตยาภรณ์ จันทา ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน

๖. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)

๑. นางสาววราภรณ์ วรรณพันธ์ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นายทะเบียน

๒. นายภาณุมาศ ดีแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จนท.บันทึกคะแนน

๓. นางสาวกัลยรัตน์ เกตุกําพล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จนท.บันทึกคะแนน

๔. นางสาวดรุณี รัตนพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จนท.บันทึกคะแนน

๗. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)

๑. นายกิตติชัย ท่ากลาง ครู โรงเรียนปากพนัง นายทะเบียน

๒. นายเสกสิทธ์ิ เวชสาร ครู โรงเรียนปากพนัง จนท.บันทึกคะแนน

๓. นางสาวชริญญา เพกกิ้ม ครู โรงเรียนปากพนัง จนท.บันทึกคะแนน

๘. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)

๑. นางสาชฎากานต์ ฤทธิมนตรี ครู โรงเรียนโยธินบํารุง นายทะเบียน

๒. นางสาวดารารัตน์ เสนาเสนาะ ครู โรงเรียนโยธินบํารุง จนท.บันทึกคะแนน

๙. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)

๑. นางวาสนา ไชยวรรณ์ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นายทะเบียน

2. นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน

๓. นางเกณิกา อินทวงค์ ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จนท.บันทึกคะแนน

๔. นางวาสนา ฉายประทีป ครู โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จนท.บันทึกคะแนน

๑๐. ศูนยพั์ฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

๑. นางสาววาณี บุญพิศ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายทะเบียน
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๒. นางระพีภรณ์ ทองเชิด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน

๓. นางวรรณา คงแป้น ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน

๔. นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน

๑๑. ศูนยพั์ฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)

๑. นางสาวกรรณิการ์ เภรีวิก เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายทะเบียน/จนท.บันทึกคะแนน

๑๒. ศูนยพั์ฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

๑. นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายทะเบียน

๒. นายประมวล มาศประสิทธ์ิ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน

3. นางสาวภควรรณ พุ่มเพ็ชร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน

๑๓. ศูนยพั์ฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)

๑. นางสาวฐิติกานต์ คํานวนจิตต์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ นายทะเบียน

๒. นางสาวพลอยพรรณ จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน

๓. นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน

๑๔. ศูนยพั์ฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญ่ีปุ่น)

๑. นายนพปฎล แสนเรือง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นายทะเบียน

๒. นางสาวจุฬาทิพย์ เลิศจิตรวิกุล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จนท.บันทึกคะแนน

๓. นางสาวศรัณย์พร จันทรมาศ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จนท.บันทึกคะแนน

๔. นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน

๑๕. ศูนยพั์ฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว สาธารณะประโยชน์ สภานักเรียน)

1. นายไพสิทธิ์ นิลพัฒน์ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นายทะเบียน

2. นางสาวศศิวิมล ชูสุวรรณ จนท.สารสนเทศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จนท.บันทึกคะแนน

3. นางสาวธนาภรณ์ โต๊ะมุดอ จนท.สารสนเทศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จนท.บันทึกคะแนน

4. นางศรีวิบูลย์ สุทิน ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จนท.บันทึกคะแนน

๑๖. ศูนยพั์ฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)

๑. นางจิรายุ สุวรรณา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายทะเบียน

๒. นางภารตี สตางค์มงคล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน

๓. นางสาวรักชนก บรรจงพาศ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน

๑๗. ศูนยพั์ฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (หุ่นยนต์)

๑. นางสาวกุลรดา สังขนุกิจ ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นายทะเบียน

๒. นางสาววิภาดา สุขเขียว ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จนท.บันทึกคะแนน

๓. นายสุทธิพงษ์ แก้วสุก ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จนท.บันทึกคะแนน

๑๘. ศูนยพั์ฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม)

1. นางสาวปรัศนี เสนารัตน์ ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นายทะเบียน

2. นายสมชาย เกตุพงศ์ ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จนท.บันทึกคะแนน
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3. นายภาราดร ฟุ้งเฟ้ือง ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จนท.บันทึกคะแนน

4. นางสาวอุไรรัตน์ อุทกะเสน ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จนท.บันทึกคะแนน

๑๙. ศูนยพั์ฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม)

๑. นายสมนึก รัตนบุรี ครู โรงเรียนทุ่งสง นายทะเบียน

๒. นายสมชาย ศรทอง ครู โรงเรียนทุ่งสง จนท.บันทึกคะแนน

๓. นางสาวพัชราภรณ์ วุฒิศักดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จนท.บันทึกคะแนน

๔. นางสาวผกามาศ พวงศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จนท.บันทึกคะแนน

๒๐. ศูนยพั์ฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม)

๑. นางนภัสสร ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง นายทะเบียน

๒. นางสาวสุภารัตน์ หมวดเมือง จนท.ธุรการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จนท.บันทึกคะแนน

๓. นางดุษฎีรัญญา วรินทรเวช จนท. สารสนเทศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จนท.บันทึกคะแนน

๒๑. ศูนยพั์ฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ธุรกิจ)

๑. นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายทะเบียน

๒. นายขวัญชัย ฤทธิศักดิ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จนท. บันทึกคะแนน

22. ศูนยพั์ฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนาร)ี

๑. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา นายทะเบียน

๒. นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์ ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จนท. บันทึกคะแนน

๓. นางสาวนริศรา ผิวผ่อง ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จนท. บันทึกคะแนน

๔. นางสาวพัชรี ทองศรีแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จนท. บันทึกคะแนน

23. ศูนย์พัฒนาวิชาการการศึกษาพิเศษเรียนรวม

๑. นายบุญธรรม เมียนแก้ว ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง นายทะเบียน

๒. นายคุณวุฒิ สุขพิทักษ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีปากพนัง จนท.บันทึกคะแนน

24. ศูนยพั์ฒนาวิชาการศิลปะพ้ืนบ้าน
๑. นางสาวดวงเดือน ณ นคร ครู โรงเรียน.เชียรใหญ่ นายทะเบียน
๒. นางสาวโสภิตา มูสิกะ ครู โรงเรียน.เชียรใหญ่ จนท. บันทึกคะแนน

25. ศูนยพั์ฒนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง
๑. นายสนชัย ช่างทอง ครู โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ นายทะเบียน
๒. นางประภาพร ช่างทอง ครู โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ จนท. บันทึกคะแนน

26. ศูนยพั์ฒนาวิชาการอาเซียนศึกษา
๑. นางสาวพิไลพร ขาวปลอด ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นายทะเบียน
๒. นางสาวศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จนท. บันทึกคะแนน
๓. นางสาวศิลาพร จันทรัตน ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จนท. บันทึกคะแนน
๔. นายพงศ์ศักดิ์ ชลสงคราม ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จนท. บันทึกคะแนน

เลขานุการฝ่ายควบคุมระบบบริหารจัดการแข่งขันและรายงานผล
๑. นายไตรรงค์ สาดแว ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ สพม.นศ. คณะทํางานและเลขานุการ

๒. นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สพม.นศ. คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ

๓. นางสาวนาตยา นาคพันธ์ เจ้าหน้าที่ DLICT สพม.น.ศ. คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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4.8 ฝ่ายจัดนิทรรศการ ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕ มีหน้าที่ วางแผน ดําเนินการจัด
นิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. ๑๐ เร่ือง ได้แก่ 1) การนําพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10
สู่การปฏิบัติ 2) การดําเนินการด้านประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 3) การดําเนินการ เรื่อง การศึกษากับ
การพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นการดําเนินงานร่วมกับสภานักเรียน 4) การจัดการศึกษาปฐมวัย 5) การพัฒนาการเรียน
การสอน Active Learning ให้สอดคล้องกับ BIG ROCK 6) การดําเนินการพาน้องกลับมาเรียน 7) การดําเนินการโรงเรียน
คุณภาพ 8) การดําเนินการ LEARNING LOSS ให้สอดคล้องกับ UNESCO 9) การประกันคุณภาพ RT NT และ O-NET
และ 10) การดําเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน ประกอบด้วย

๑. นายกําพล ทองอยู่ ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ประธานคณะทํางาน

๒. นายปรีชา ปัญญานฤพล ผูอ้ํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา รองประธานคณะทํางาน
๓. นายมณี เอียดเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนโศภนคณาภรณ์ รองประธานคณะทํางาน
๔. นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ รองประธานคณะทํางาน
๕. นายสุภาส มณีโชติ ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ รองประธานคณะทํางาน
๖. นางสิริวรรณ มณีโชติ ผู้อํานวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ รองประธานคณะทํางาน
๗. นางสุวรรณี เกื้อสังข์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร รองประธานคณะทํางาน
๘. นายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ คณะทํางาน
๙. นางกัญญ์พิดา จงคง ผู้อํานวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะทํางาน

๑๐. นางจิราพร อินทรทัศน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม คณะทํางาน

๑๑. นายสมพร ผลอินทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ คณะทํางาน
๑๒. นางศุภัทรชา วงค์สว่าง รองผู้อํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะทํางาน
๑๓. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะทํางาน
๑๔. นางสาวพัชราพร ทวยสงฆ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะทํางาน

๑๕. นางวรรณนิดา เดชะบุญ รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะทํางาน
๑๖. นางประภาวรินทร์ น้อยสําเนียง รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะทํางาน
๑๗. นางณัฏฐ์กานดา ทวีอรรถเศรษฐ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะทํางาน

๑๘. นางสุภาภรณ์ บุษยากุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะทํางาน

๑๙. นางชุติปภา ธานีรัตน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะทํางาน

20. นายปัญญาวุฒิ ธนาวุฒิ รองผู้อํานวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะทํางาน

๒1. นายสันติกร รักสองหม่ืน ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะทํางานและเลขานุการ

4.9 ฝ่ายประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มีหน้าท่ี จัดทําหลักเกณฑ์ กําหนดคุณสมบัติและ
วิธีการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น บุคลากรดีเด่น ในสายผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว ประสานงาน ส่งรายชื่อบุคลากรดีเด่นที่ได้รับการพิจารณาผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best
Practices) ให้ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายโล่รางวัล ฝ่ายสูจิบัตร และฝ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

๑. นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง ประธานคณะทํางาน

๒. นายวิชัย ราชธานี ผู้อํานวยการโรงเรียนนาบอน รองประธานคณะทํางาน
๓. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน
๔. นายสันติ นาดี ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณะทํางาน

๕. นายปราโมทย์ พรหมนิล ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะทํางาน
๖. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะทํางาน
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๗. นายกิตตชิัย ไชยศร ผู้อํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา คณะทํางาน
๘. นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๙. นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ คณะทํางาน
๑๐. นายสมพงษ์ ปานหงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน
๑๑. นายสิทธิพร นิลพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะทํางาน
๑๒. นางบังอร แป้นคง ผู้อํานวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะทํางาน
๑๓. นางจิราพร อินทรทัศน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม คณะทํางาน

๑๔. นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะทํางานและเลขานุการ

15. นางวารินดา จู้ห้อง ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร

16. นางสาวจรรยา พลไชย ลูกจ้างช่ัวคราว โรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร

17. นางดุษฎีรัญญา วรินทรเวช ลูกจ้างช่ัวคราว โรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร

คณะกรรมการคัดเลือกผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ประเภทสถานศึกษาดีเด่นและผู้อํานวยการ
สถานศึกษาดีเด่น มีหน้าที่ พิจารณาคัดเลือกผลงานทางวิชาการประเภทสถานศึกษาดีเด่นและผู้อํานวยการสถานศึกษาดีเด่น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการฝ่ายประกวดผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) กําหนด ประกอบด้วย

1. ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ
๑. นายสันติ นาดี ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ประธานคณะทํางาน

๒. นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รองประธานคณะทํางาน

๓. นางจิราพร อินทรทัศน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม คณะทํางาน
๔. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะทํางาน
๕. นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะทํางานและเลขานุการ

2. ขนาดกลาง
๑. นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง ประธานคณะทํางาน

๒. นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติวสุนธราภิวัฒก์ รองประธานคณะทํางาน
๓. นายสมพงษ์ ปานหงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน
๔. นางวารินดา จู้ห้อง ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสังข์พิทยาคม คณะทํางาน
๕. นางบังอร แป้นคง ผู้อํานวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะทํางานและเลขานุการ

3. ขนาดเล็ก
๑. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานคณะทํางาน

๒. นายวิชัย ราชธานี ผู้อํานวยการโรงเรียนนาบอน รองประธานคณะทํางาน
๓. นายปราโมทย์ พรหมนิล ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะทํางาน
๔. นายสิทธิพร นิลพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะทํางาน
๕. นายกิตตชิยั ไชยศร ผู้อํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา คณะทํางานและเลขานุการ

คณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการของรองผู้อํานวยการสถานศึกษา มีหน้าที่ พิจารณาคัดเลือกและ
นําเสนอผลงานของรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการฝ่ายประกวดผลการปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศ (Best Practices) กําหนด ประกอบด้วย

1. ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ
๑. นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะทํางาน

๒. นางสาวฐิติพร หนูคง รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ รองประธานคณะทํางาน
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๓. นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๔. นายสมพงษ์ ศรีจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนาบอน คณะทํางาน
๕. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางานและเลขานุการ

2. ขนาดกลาง
๑. วา่ที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสวุรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะทํางาน
๒. นายสามารถ ริยาพันธ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก รองประธานคณะทํางาน
๓. นางรวิสรา รสจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๔. นายสันชัย คงจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฏร์ คณะทํางาน
๕. นางสุนิตย์ เลื่องลือสกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางานและเลขานุการ

3. ขนาดเล็ก
๑. นายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานคณะทํางาน

๒. นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วบิูลพนัธ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน
๓. นางปริมภาภรณ์ แก้วเทวา รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน
๔. นายสมชาย เพชรขํา รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะทํางาน
๕. นางสาวพัชราพร ทวยสงฆ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะทํางานและเลขานุการ

๔.๙.1) คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง มีหน้าท่ี คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่นของศูนย์พัฒนาวิชาการทุกศูนย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการฝ่ายประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practices) กําหนด

1. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย

1. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการ
2. ว่าที่รอ้ยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจราชูทิศ รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ชัยชนะ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
4. นางสาวสุวิมล อ้นทอง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
5. นางจิราพร บัวเมือง ครู โรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ
6. นางคําคม ชาลี ครู โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา กรรมการ
7. นางสายสกุล เกษรบัว ครู โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ กรรมการ
8. นางกฤษณา เกิ้นโนนกอก ครู โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการ
9. นางช่อแก้ว จุลนวล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการ
10. นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางวรรณภา ผลอินทร์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

1. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการ
2. ว่าทีร่้อยเอกคุณาวุฒิ ศรสีุวรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการ
3. นายโชคดี ใจแน่ ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ สุทิน ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
5. นายฐปนวัตน์ ชูกลิ่น ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ฯ กรรมการ
6. นายณปวร คงทอง ครู โรงเรียนปากพนัง กรรมการ
7. นายอัศวิน จุลมูล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการ
8. นางเยาวธิดา คําคง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขนุการ
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3. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) ประกอบด้วย

1. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการ
2. ว่าทีร่้อยเอกคุณาวุฒิ ศรสีุวรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการ
3. นางระพีพร บุญเชิด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ
4. นางกันตยา กระจาย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการ
5. นางอุมากร สุวรรณฤกษ์ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
6. นางปริตตา ลีละวัฒน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการ

4. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ประกอบด้วย

1. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการ

2. ว่าทีร่้อยเอกคุณาวุฒิ ศรสีุวรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการ

3. นางสาวสุจิตรา บุญแก้ว ครู โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ

4. นางจุฑามาศ สุคชเดช ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ

5. นางอุมากร สุวรรณฤกษ์ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ

6. นางปริตตา ลีละวัฒน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการ

5. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วย

1. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ
3. นายขวัญชัย เย็นเอง ครู โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ กรรมการ
4. นางชญาณดา ชญาคุณนันท์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ
5. นางอรศรี สุราราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
6. นายสุวัฒน์ มะเดช ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ
7. นางรุ่งรัตน์ หิตะวัฒนกุล ครู โรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการ
8. นางสาววิบูลย์ศรี มีเสน ครู โรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการ
9. นางสาวฐิตารีย์ จันทรศร ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ

6. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ประกอบด้วย

1. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ สพุงษ์วิบูลพนัธ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ
3. นางมธุรส ทองกัน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. นางวาทนันท์ พรหมดํา ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ
5. นางวีณา ทองขาว ครู โรงเรยีนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางปฏิญาภรณ์ ธานีรัตน์ ครู โรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการ
7. นางนฤมล นาคปลัด ครู โรงเรียนปากพนัง กรรมการ
8. นางแอนนา ขาวเรือง ครู โรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
9. นางกฤษณา วุฒิศักดิ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการเลขานุการ

7. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ธุรกิจ) ประกอบด้วย

1. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นายเรอืงศักดิ์ สุพงษ์วิบลูพนัธ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ
3. นายวรงค์ บุญทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. นางกุหลาบ โกฎิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
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5. นางวิศนีดล อินทิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นางสาวจุฑารัตน์ มีสุข ครู โรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
7. นางถนอมศรี รักษา ครู โรงเรยีนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัยนครศรีธรรมราชกรรมการ
8. นางจิรนันท์ ทองขาวบัว ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการเลขานุการ

8. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญ่ีปุ่น) ประกอบด้วย

1. นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รองประธานกรรมการ
3. นางกันตยา กระจาย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการ
4. นางธมลวรรณ หัวใจ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ
5. นางสุพวงรัตน์ ไชยฉิม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการ
6. นายนพปฎล แสนเรือง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวศรันย์พร จันทรมาศ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ

9. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
1. นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสริยา ทองสมัคร ครู โรงเรียนเบจมราชูทิศ กรรมการ
4. นายธนกฤต โมราศิลป์ ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ
5. นางเกษศิรินทร์ นาคสง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการ
6. นางจริยา จิตสํารวย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการและเลขานุการ
7. นายวรพจน์ จีนด้วง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร

10. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
1. นายสันติ นาดี ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ประธานกรรมการ

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
2. นายสิทธิชัย แสงนิล รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ รองประธานกรรมการ

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
3. นางเรณู รักดํา ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการ

นครศรีธรรมราช
4. นางปิ่นอนงค์ แสงมณี ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการ

นครศรีธรรมราช
5. นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการ

นครศรีธรรมราช
6. นางสาวกุสุมา เชาวลิต ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ กรรมการเลขานุการ

11. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี) ประกอบด้วย
1. นายสันติ นาดี ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ประธานกรรมการ

ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
2. นายสิทธิชัย แสงนิล รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพลอยพรรณ จันทรสว่าง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
4. นางสาวลักขณา รักเถาว์ ครู โรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการ
5. นางสาวฐนิกา ช่วยสุทธิ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ กรรมการ
6. นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ
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12. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. นายอรุณ รอดสันติกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ ประธานกรรมการ

พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
2. นายเถกิงศักดิ์ ชะนะทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ รองประธานกรรมการ

พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
3. นางจิราวรรณ ปรีชา ครู โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ กรรมการ
4. นายกุญชร มุสิแก้ว ครู โรงเรียนปากพนัง กรรมการ
5. นายอนันต์ ผลอินทร์ ครู โรงเรียนเขาพังไกร กรรมการ
6. นายจรูญ บุญล้อม ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กรรมการและเลขานุการ

นครศรีธรรมราช
13. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย

1. ว่าท่ีร้อยตรีสมพร แก้วคง ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย คูหาพงศ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ เขียวกุ้ง ครู โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม กรรมการ
5. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา กรรมการ
6. นายอดุลย์ พันทอง ครู โรงเรียนเมืองศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ

14. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้อาเซียนศึกษา ประกอบด้วย
1. ว่าท่ีร้อยตรีสมพง แก้วคง ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญานุช อุปนันท์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา กรรมการ
4. นางจิราภรณ์ สุทิน ครู โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ กรรมการ
5. นางอรศรี สุราราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
6. นายสุเมธ สอดจิตต์ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ
7. นางอุมากร สุวรรณฤกษ์ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร

15. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ประกอบด้วย
1. นายสิทธิพร นิลพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายศักดาเดช เดชศิริ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางอรอนงค์ แตงยี่ภู่ ครู โรงเรียนขนอมพิทยา กรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ วรรณพันธ์ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

16. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) ประกอบด้วย
1. นายสุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง ประธานกรรมการ
2. นายณรงฤทธิ์ ขุนทองจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง รองประธานกรรมการ
3. นายสายัณห์ อินทุ่ม รองผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง กรรมการ
4. นายเสรี สมภูเวช ครู โรงเรียนปากพนัง กรรมการ
5. นายนวราช อภัยวงศ์ ครู โรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
๖. นางสาวพิมพิไล กัญญา ครู โรงเรียนทรายขาววิทยา กรรมการ
๗.นายกิตติชัย ท่ากลาง ครู โรงเรียนปากพนัง กรรมการและเลขานุการ
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17. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ประกอบด้วย
1. นายสมพงษ์ ปานหงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง ประธานกรรมการ
2. นายอธิศ ระแบบเลิศ รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง รองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา กรรมการ
4.นางแสนสุข สิงห์สุวรรณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ
5.นายปธณิญากร สุทธิ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
6.นายจํานงค์ สิงห์สุวรรณ ครู โรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการและเลขานุการ

18. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม) ประกอบด้วย
1. นายจําเริญศักดิ์ แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ
2. นายพลากร ศิริพงศ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ธรฤทธิ์ ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการ
4. นายบดี คิดเหมาะ ครู โรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ
5. นางศุภกาญจน์ คงศักดิ์ ครู โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ กรรมการ
6. นางสาวเบญญาภา วุฒิศักดิ์ ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ

19. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) ประกอบด้วย
. 1. นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง ประธานกรรมการ

2. นายสุวิทย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง รองประธานกรรมการ
3. นายฤชายุส พลายด้วง รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ รัตนบุรี ครู โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ กรรมการ
5. นางผกามาศ สิงหพันธ์ุ ครู โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม กรรมการ
6. นางเบญจนุช ชนะทอง ครู โรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
7. นางนภัสสร ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง กรรมการและเลขานุการ

20. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม) ประกอบด้วย
1. นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง ประธานกรรมการ
2. นายมนูญ กลับกล่อม รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ เจ๊ะดะระหมาน ครู โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ
4. นายสาโรจน์ รัตนคํา ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กรรมการ
5. นายสมชาย ศรทอง ครู โรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
6. นายสมนึก รัตนบุรี ครู โรงเรียนทุ่งสง กรรมการและเลขานุการ

21. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประกอบด้วย
1. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ประธานกรรมการ
2. นางกัลยรัตน์ จิตต์สํารวย รองผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา รองประธานกรรมการ
3. นายสุภรณ์ แสงผะกาย ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. นางพัชรินทร์ เจสา รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการ
5. นายสุรชัย แสนภักดี ครู โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ กรรมการ
6. นางสุวิมล ไชยถาวร ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ กรรมการ
7. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา กรรมการและเลขานุการ
8. นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์ ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร
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22. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมหุ่นยนต์ ประกอบด้วย
1. นายสันติกร รักสองหม่ืน ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐก์านดา ทวอีรรถเศรษฐ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายเสนีย์ ศรีมณี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด กรรมการ
4. นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
5. นางผกากรอง โยธารักษ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ
6. นายปริญญา นุ่มน้อย ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการและเลขานุการ

23. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะพ้ืนบ้าน ประกอบด้วย
1. นายปราโมทย์ พรหมนิล ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ รองประธานกรรมการ
3. นายภควัฒน์ ช่วยด้วง ครู โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ กรรมการ
4. นายบัญจบ จันทร์คล้าย ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ
5. นางสุทิชา ชุมชอบ ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ
6. นางสาวศุภวรรณ มีเเก้ว ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการและเลขานุการ

24. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
1. นายกําพล ทองอยู่ ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางประภาวรินทร์ น้อยสําเนียง รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึ์กษา รองประธานกรรมการ
3. นางจิราพร อินทรทัศน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม กรรมการ
4. นางศิริวรรณ มณีโชติ ผู้อํานวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ กรรมการ
5. นางศุภัทรชา วงศ์สว่าง รองผู้อํานวยการโรงเรียนขนอมพิทยา กรรมการ
๖. นายไพสิทธิ์ นิลพัฒน์ ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการและเลขานุการ
๗. นางศรีวิบูลย์ สุทิน ครู โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร

25. ศูนย์พัฒนาวิชาการการศึกษาพิเศษเรียนรวม ประกอบด้วย
1. นางจิราพร รัตนกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง ประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรนัชชา เชื่อมใจ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ
4. นางสาวจุฑาภรณ์ อึ่งทอง ตัวแทนศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนรวม กรรมการ
5. นายมณเธียร มณีมาศ ตัวแทนศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนรวม กรรมการ
6. นายบุญธรรม เมียนแก้ว ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการเลขานุการ

26. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
1. นายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ ประธานกรรมการ
2. นายสมพร ผลอินทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ รองประธานกรรมการ
3. นายเจริญ นิ่มนวล ครู โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ กรรมการ
4. นางสาวละออง หม่ืนรักษ์ ครู โรงเรียนแหลมราษฎร์บํารุง กรรมการ
5. นายสนชัย ช่างทอง ครู โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ กรรมการ
6. นางอาภรณ์ เพชรคงทอง ครู โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ กรรมการและเลขานุการ

27. ศูนย์พัฒนาวิชาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย
1. นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ไชยศร ผู้อํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณี เกื้อสังข์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร กรรมการ
4. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา กรรมการ
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5. นางสุนิตย์ เลื่องลือสกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการ
6. นางสุมาลี ใบธน รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาศอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
๗. นายพยงค์ บุญฤกษ์ ครู โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นายสิทธานฤทธิ์ ปรีชา ครู โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4.10 ฝ่ายนิทรรศการนําเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มีหน้าที่ วางแผน ประสานงาน อํานวย

ความสะดวก เตรียมแผนผัง สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ จัดตารางและดําเนินการนําเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สําหรับผู้ที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย

๑. นายสุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง ประธานคณะทํางาน

๒. นายสันติกร รักสองหม่ืน ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา รองประธานคณะทํางาน
๓. นายปราโมทย์ พรหมนิล ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะทํางาน

๔. นายอนันต์ แดงเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวด คณะทํางาน
๕. นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ คณะทํางาน
๖. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะทํางาน
๗. นายรัตตัญญู ศรีไชย ผู้อํานวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา คณะทํางาน
๘. นายวิชาญ จินพล ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา คณะทํางาน

๙. นายพิทักษ์ เชิญทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะทํางาน
๑๐. ว่าท่ีร้อยตรีอัครเดช สินภิบาล ผู้อํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะทํางาน

๑๑. นายณัศท์ธศักดิ์ ภาญาดา ผู้อํานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม คณะทํางาน
๑๒. นายวิริยะ วุฒิมานพ ผู้อํานวยการโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม คณะทํางาน
๑๓. นายวัชระ ส้มแป้น รองผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะทํางาน
๑๔. นายฤชายุส พลายด้วง รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางาน
๑๕. นางสาวประภาวรินทร์ น้อยสําเนียง รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา คณะทํางาน
๑๖. นายพบศิริ ขวัญเกื้อ รองผู้อํานวยการโรงเรียนปากพูน คณะทํางาน
๑๗. นางสาวกาญจนา สงณรงค์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง คณะทํางาน
๑๘. นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนทองจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง คณะทํางาน
๑๙. นางสาวเรวดี อนุรักษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง คณะทํางาน
๒๐. นางสาวพรรษา ธนาวุฒิ รองผู้อํานวยการโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะทํางาน
๒๑. นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธ์ิ รองผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะทํางาน
๒๒. นายสายัณห์ อินทุ่ม รองผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง คณะทํางาน

๒๓. นางสาวกชมล เดิมคลัง รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราช
อนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก

คณะทํางาน

๒๔. ว่าท่ีร้อยตรีวรพล ครุฑวิสัย ครู โรงเรียนปากพนัง คณะทํางาน

๒๕. นายณปัญญ์รัฐ ตันสุริยวงศ์ ครู โรงเรียนปากพนัง คณะทํางาน

๒๖. นายวุฒิชัย จันทร์แจ่มใส ครู โรงเรียนปากพนัง คณะทํางาน

๒๗. นางณภัค อินทร์ปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์
รัชมังคลาภิเษก

คณะทํางานและเลขานุการ
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4.11 ฝ่ายสูจิบัตร มีหน้าที่ ประสานงาน รวบรวมข้อมูลรายการแข่งขัน รายชื่อผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น ครูอัตราจ้าง
ดีเด่น และลูกจ้างดีเด่น จากคณะทํางานฝ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติและศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ พิจารณาจัดหา
ข้อมูลอื่นๆ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดพิมพ์ลงสูจิบัตรตามความเหมาะสม และจัดทําสูจิบัตรเพื่อมอบให้แขกผู้มีเกียรติ ศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกศูนย์ และโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย

1. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะทํางาน
2. นายประยูรศักดิ์ ขวัญสง ผู้อํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม รองประธานคณะทํางาน
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ก๋ังเซ่ง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน
4. นางวรรณภา ผลอินทร์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน
5. นางสาวชวนี ปุริโสดม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน
6. นางนิภารัตน์ เนียมสงค์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน
7. นางสาวรัชนก บรรจงภาศ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน
8. นางภารตี สตางค์มงคล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน
9. นางสาวสาวิตรี ทองจํารัส ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

10. นางสาวจุฬาลักษณ์ เหลา่คนค้า ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน
11. นางสาววราภรณ์ แสงสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน
12. นางศิศิรา จันชะนะพล ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
13. นางสาวศรัญย์ภัทร ไตรสุวรรณ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ คณะทํางาน
14. วา่ท่ีร้อยเอกคุณาวฒุิ ศรีสวุรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและเลขานุการ
15. นายบรรดร สุราราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุาร
16. นางช่อแก้ว จุลนวล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุาร
17. นางจิรายุ สุวรรณา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุาร
18. นางสาวนริสา บุญญาธิการ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานกุาร

4.12 ฝ่ายจัดทําเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ มีหน้าที่ ประสานงานกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ

และคณะทํางานฝ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรวบรวมผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูดีเด่น ครู

อัตราจ้างดีเด่นและลูกจ้างดีเด่น ออกแบบ จัดทําโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้เหมาะสม พร้อมดําเนินการรับลงทะเบียน

กําหนดที่นั่งและประสานงานกับฝ่ายพิธีการ เพื่อดําเนินการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรในพิธีเปิด ประกอบด้วย

๑. นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานคณะทํางาน

๒. นายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ รองประธานคณะทํางาน

๓. นายพงศ์สิทธิ์ สิริกาญจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม รองประธานคณะทํางาน

๔. นางจิราพร อินทรทัศน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม รองประธานคณะทํางาน

๕. นายวีระ เพชรทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๖. นายอุดม เจริญผล รองผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๗. นายธีระ เงินแก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๘. นายวัฒนา แก้วนพรัตน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะทํางาน

๙. นายสมชัย รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๑๐. นางพมรศรี ชูรัตน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๑๑. นายอัศวิน จุลมูล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๑๒. นางสาวสุพวงรัตน์ ไชยฉิม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน
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๑๓. นางสาววรางคณา สทุธิรักษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๑๔. นายเกียรติศักดิ์ ตราไชย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๑๕. นางสาวภัทราภรณ์ เหมทานนท์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๑๖. นางสาวชิวาทิพ เภรีพล เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๑๗. นางสาวจิรัญญา สงิละเอยีด เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๑๘. นางสาวนิตยา ประโยชน์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๑๙. นางสาวอินทิรา กัณหาวงศ์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๒๐. นางสาวฟารีดา มาระพงค์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๒๑. นางสาวพิชามญชุ์ อนุรัตน์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๒๒. นางสาวขนิษฐา สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๒๓. นายธงชัย กัณหาวงศ์ พนักงานขับรถ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน

๒๔. นางจริยา จิตสํารวย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางานและเลขานุการ

๒๕. นางพิมพกานต์ รัชทูล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางานและผูช้ว่ยเลขานุการ

26. นางสาวกัญจน์ภัส เกตุโรจน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางานและผูช้ว่ยเลขานุการ

27. นางสาวจิตสุภา พริกคง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางานและผูช้ว่ยเลขานุการ

28. นายวรพจน์ จีนด้วง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางานและผูช้ว่ยเลขานุการ

29. นางเสาวณี หุตางกูร เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางานและผูช้ว่ยเลขานุการ

4.๑3 ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภยั มีหนา้ท่ี จัดระบบการจราจรบริเวณท่ีจัดงานและสถานท่ีแข่งขันทักษะ
จัดระบบการจอดรถและดูแลรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย

๑. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๑.๑ นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะทํางาน

๑.๒ นายสุทิน อยู่สบาย รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะทํางาน

๑.๓ นายประทีป มุขดาร์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะทํางาน

๑.๔ นายประสทิธิพร พรหมเพชร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๕ นายวิว พันธนียะ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๖ ว่าที่รอ้ยตรีปราโมทย์ สุวรรณสุข ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๗ นายกุลณพฤกษ์ ตัง้พิรยิะวารี ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๘ นายศุภชยั คูหาพงศ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๙ นายเอกพงศ์ รุ่งเรือง เจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๑๐ นายสุธรรม ทิพย์ลักษณ์ เจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.11 นายสิริวัฒน์ ฮั่วเจียม เจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.12 นายเอกชัย ทองทิพย์ เจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.13 นายจิรศักดิ์ แสนคํานึง เจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.1๔ ลูกเสือจราจรโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จํานวน ๒๐ คน คณะทํางาน

๑.1๕ นายพุฒิพงศ์ ทุ่งสว่าง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและเลขานุการ
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๑.๑๖ นายพิชาภพ ศรีทองมาศ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร

๒. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

๒.๑ นายสันติ นาดี ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ประธานคณะทํางาน

๒.๒ นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ คณะทํางาน
๒.๓ นายเจษฎา กาญจนพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณะทํางาน

๒.๔ นายตะวัน แพรกนกแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คณะทํางาน

๒.5 นายสมใจ อนุรักษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คณะทํางานและเลขานุการ

๓. โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

๓.๑ ว่าท่ีร้อยตรีสมพร แก้วคง ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานคณะทํางาน
๓.๒ นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๓.๓ นายพรเทพ บุญพอก ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๓.๔ นายธีรนันท์ ฤทธิโชติ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๓.๕ นายทศพล ศักดิภาชน์ ลูกจ้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๓.๖ นายกาหลง พรามนาค ลูกจ้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
๓.๗ นายประยงค์ ทาสง ลูกจ้างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน
3.8 นายสุวัฒน์ สุทิน ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางานและเลขานุการ

4.14 ฝ่ายพยาบาล มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การรักษาพยาบาล ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนําผู้ป่วยส่ง

โรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ประกอบด้วย

๑. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

๑.๑ นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะทํางาน

๑.๒ นายสมพร ธรรมรัตน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะทํางาน

๑.๓ นายศุภชัย คูหาพงศ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑.๔ นักเรียนชุมนุมพยาบาล จํานวน ๒๐ คน คณะทํางาน

๑.๕ นางณิชากร ชูมณี ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและเลขานุการ

๑.๖ นางสาวศิริลักษณ์ เกื้อสกุล เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผูช้ว่ยเลขานุการ

๒. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
๒.๑ นายสันติ นาดี ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ประธานคณะทํางาน

๒.๒ นางเรณู รักดํา ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ คณะทํางาน
๒.๓ นางสาวศิริพฒัน์ ศรเีปารยะ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ คณะทํางาน
๒.๔ นางสาวพรไพร์ แก้วหนูนา เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ คณะทํางาน
๒.๕ นางสาวญาณิศา สุขจันทร์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ คณะทํางาน
๒.๖ นายสมใจ อนุรักษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณะทํางานและเลขานุการ
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๓. โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

๓.๑ ว่าท่ีร้อยตรีสมพร แก้วคง ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานคณะทํางาน

๓.๒ นางรวิสรา รสจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน

๓.๓ นางสุนิสา สินภิบาล ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน

๓.๔ นางสาวสิวินีย์ สุวรรณ์ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน

๓.๕ นางวิไลวรรณ ภักดีพันธ์ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน

3.6 นางสาวนิตยาภรณ์ จันทา ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน

3.7 นางสาววรรณา อุ่นวิมล ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน

3.8 นางศิริวรรณ ธุระเจน ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เลขานุการและคณะทํางาน

4.15 ฝ่ายจัดหารายได้ มีหน้าท่ี วางแผน ประสานงาน และดําเนินการจัดหารายได้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประกอบด้วย

1. นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผูอ้ํานวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสนุธราภิวฒัก์ ประธานคณะทํางาน
2. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน
3. นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางาน
4. นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน
5. นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน
6. นายสุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง คณะทํางาน
7. ว่าท่ีร้อยตรีอคัรเดช สินภบิาล ผู้อํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะทํางาน
8. นายอนันต์ แดงเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวด คณะทํางาน
9. นายสิทธิพร นิลพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะทํางาน

10. นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน
11. นายปรีชา ปัญญานฤพล ผู้อํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะทํางาน
12. นางณภัค อินทร์ปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์

รัชมังคลาภิเษก
คณะทํางาน

13. นางสาวโสภา ไสวศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะทํางานและเลขานุการ

4.16 ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ จัดทําบัญชีการเงิน(รายรับ-รายจ่าย) ทั้งจากฝ่ายจัดหารายได้และรับสนับสนุนจาก
โรงเรียน(รายหัว) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้คณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเงิน ประกอบด้วย

๑. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะทํางาน

๒. นายสมศักดิ์ คงแป้น ผูอ้ํานวยการโรงเรียนสชิลประชาสรรค์ รองประธานคณะทํางาน

๓. นายจีรารัตน์ เดี่ยวกุล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๔. นางบุษกร รักเกาะรุ้ง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๕. นางธิติมา คงจันทร์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๖. นางสาวโสภิตา ทองจํารัส ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๗. นางสาวสุวรรณา โปจีน ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๘. นางโสภาพร เจรณาเทพ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๙. นางปุญชรัสม์ิ รัฐอุทัย เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน
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๑๐. นางสาวพรวิกา สามัคคี เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

11. นางสาวจันจิรา บุญคล่อง เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

12. เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน คณะทํางาน

13. นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและเลขานุการ

14. นางสุนิตย์ เลื่องลือสกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ

15. นางเบญจมาศ เขียวฤทธิ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ

16. นายวชิระ ชิณวงศ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ

4.17 ฝ่ายติดตามประสานงานการแข่งขันทักษะ มีหน้าที่ ประสานงาน ติดตามและรายงานผลการแข่งขันต่อฝ่าย

อํานวยการ ตลอดจนให้คําแนะนําในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประกอบด้วย

๑. นางวิมพ์วิภา รักสม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประธานกรรมการ

๒. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะทํางาน

๓. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน

๔. ว่าท่ีร้อยตรีสมพร แก้วคง ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน

๕. นายสันติ นาดี ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

รองประธานคณะทํางาน

๖. นายนราวุธ สุจิตพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน

๗. นายกําพล ทองอยู่ ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะทํางาน

๘. นายปราโมทย์ พรหมนิล ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะทํางาน

๙. ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน

๑๐. นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน

11. นายสิทธิชัย แสงนิล รองผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คณะทํางาน

12. นางจิรา ชูช่วย ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลฯ สพม.นครศรีธรรมราช

คณะทํางาน

13. นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ คณะทํางานและเลขานุการ

14. นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ

4.๑8 ฝ่ายประเมินผล มีหน้าท่ี ออกแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประเมินผล สรุปและรายงานผลจากการจัดกิจกรรม จัดทํารูปเล่ม เพื่อมอบให้ผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย

๑. นายอรรถพร อักษรนํา ผู้อํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา ประธานกรรมการ

๒. นายปรีชา ปัญญานฤพล ผู้อํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา รองประธานคณะทํางาน

๓. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะทํางาน

๔. นายวิชาญ จินพล ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา คณะทํางาน

๕. นายสมเจตน์ ไชยเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ คณะทํางาน

๖. นางสุวรรณี เกื้อสังข์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะทํางาน



๓๓

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30

๗. นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะทํางาน

๘. นายราชัน สุทธิธรรม รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน

๙. นางสาวมณฑา แก้วประวัติ ครู โรงเรียนนบพิตําวิทยา คณะทํางาน

๑๐. นางสาววสุ เท่ียวแสวง ครู โรงเรียนนบพิตําวิทยา คณะทํางาน

11. นางสาวอรพรรณ พรหมแก้ว ครู โรงเรียนนบพิตําวิทยา คณะทํางาน

12. นางสาวจิรฐา ตัง้สุข ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะทํางาน

13. นางสาวอญัญาณี สุมน ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะทํางาน

14. นางสาวชุติมา จุ้ยบุตร ครู โรงเรียนนบพิตําวิทยา คณะทํางานและเลขานุการ

15. นางสาวเบญจพร สร้อยสิริสนุทร ครู โรงเรียนนบพิตําวิทยา คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด

งานและเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5

ว่าท่ีร้อยตรี

(นพดล รักษ์แก้ว)

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช


